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Elbasanishtja letrare në historinë e krijimit të variantit standard të
shqipes – Faktorët të cilët u bënë pengesë për përhapjen e saj

Dr. Manola Kaçi (Myrta)
Universiteti “Aleksandër Moisiu”

Abstrakti

Gjuha përbën në  vetvete  identitetin e një  kombi, identitet i cili e përfaqëson atë  komb
kudo me formën më të përpunuar të  gjuhës, variantin standard. Të  formësosh një  variant
të  tillë  nënkupton një  rrugëtim jo të  lehtë, pasi të gjitha variantet dialektore të  një  gjuhe
janë  njëlloj të vlershëm dhe veçimi i njërit prej tyre për ta drejtuar drejt një statusi më  të
lartë, nuk mund të  bëhet aq natyrshëm e pa kurrfarë kundërvënieje mendimesh e
qëndrimesh. Jo e lehtë ka qenë  kjo politikë  gjuhësore edhe për shqipen,  për krijimin e
variantit standard të  së  cilës, mbështetur në atë çka historia mbart, vëmendja ka qënë
fillimisht drejt gegërishtes letrare, ndërsa   në   pjesën e dytë   e përfudimtare të
diskutimeve, u përqendrua drejt toskërishtes letrare.
Nisur nga sa përshkruam, në  këtë  punim kemi si qëllim parësor të  nxjerrim në  pah
periudhën kohore dhe institucionet të   cilat i dhanë   përparësi variantit gjuhësor të
elbasanishtes letrare për të   qenë   varianti gjuhësor i përbashkët i shqiptarëve. Në  këtë
pikë, dihet fakti që  kjo e folme nuk e arriti asnjëherë një  status të  tillë në  kuptimin e plotë
të  fjalës. Pikërisht, ky realitet do të  përbëjë  pjesën e dytë  të  punimit, në  të  cilën do të
paraqiten disa faktorë të  përgjithshëm të  cilët përligjen edhe si faktorët të  cilët, në  një
farë  mënyre, u bënë  pengesë  për përhapjen e elbasanishtes letrare.

Fjale Kyçe: Shqiptar, variante standarte, vendime, literature e Elbasanit, faktore kufizimi.

Hyrje

Krijimi i variantit standard të shqipes mbart një histori të tërë datash dhe aktesh
kodifikuese të cilat nisin me Kongresin e Manastirit, Kongresin e Elbasanit, Komisinë
Letrare të Shkodrës, ngjarje të cilat pasohen më tej me Kongresin e Drejtshkrimit, në
të cilin finalizohet përfundimisht ky rrugëtim i gjatë.
Natyrisht, dihet tashmë fakti që shqipja si gjuhë e shkruar paraqitet relativisht e
hershme, ndërkohë që krijimi i variantit standard të saj, paraqitet thuajse i vonë.
Kjo gjë lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe me vetë historinë e përgjithshme të
Shqipërisë si komb, më tepër sesa me vullnetin e personaliteteve të kohës për të
formësuar një variant gjuhësor mbidialektor të tillë.
Nëse i hedhim një vështrim historisë së krijimit të gjuhës standarde shqipe, nuk
mund të anashkalojmë pa spikatur periudhën kohore në të cilën është diskutuar
dhe janë marrë vendime për vendosjen e variantit gjuhësor të elbasanishtes letrare,
si gjuhë e përbashkët për shqiptarët. Në të vërtetë, ishte pikërisht Kongresi i Elbasanit,
Komisia letrare e Shkodrës dhe dekreti qeveritar i vitit
1923,  të cilët i dhanë kësaj të folmeje një status të tillë.Për herë të parë çështja për
vendosjen e elbasanishtes letrare si varianti gjuhësor i përbashkët u shtrua në
Kongresin e Ellbasanit (1909) dhe lidhej, pikërisht, me pikën e 11-të të tij. Ky vendim
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kishte si qëllim njësimin e gjuhës shqipe duke përdorur një gjuhë letrare, pa trajta
dialektore të theksuara, e cila të kishte në themel “ligjërojën” e Elbasanit, si e folme
më e kuptueshme nga të gjithë shqiptarët si dhe u kërkohej të gjithë shkrimtarëve që
të përdorin në shkrimet e tyre pikërisht të folmen e këtij qyteti (Myrta, 2014, 40).
Vendimi i marrë u pasqyrua edhe në shtypin e botimet periodike të kohës, si në
gazetat
“Lirija” e  “Dielli”, në të përkohshmen periodike të Manastirit “Bashkimi i Kombit”
(Myrta, 2014,
39). Një propozim i tillë  argumentohej me faktin se e folmja e Elbasanit është më e
afërt për të dy kryedialektet e gjuhës shqipe, të veriut dhe të jugut – dhe si më e afërt
e më e kuptueshme për shqiptarët e të gjitha viseve (Visko, 1992, 229).
Komisia Letrare e Shkodrës (1917) është një tjetër institucion me mjaft vlerë kur
bëhet fjalë për  hedhjen e hapave bazë të procesit të krijimit të  gjuhës standarde
shqipe. Komisia përbën  një moment kyç për shqipen dhe kombin shqiptar në tërësi,
por edhe për vetë elbasanishten, në veçanti. Qëllimi themelor i Komisisë ishte zgjidhja
një herë e përgjithmonë e çështjes së drejtshkrimit të shqipes si dhe e përcaktimit të
variantit gjuhësor mbi të cilin do të mbështetej shqipja standarde. Gjatë punimeve
të Komisisë u mor vendimi për të vënë në bazë të gjuhës standarde shqipe dialektin
e Shqipërisë së mesme ose elbasanishten letrare. Vendim mbështeti njëzëri tezën e
Luigj Gurakuqit për përzgjedhjen e dialektit të Elbasanit si gjuhë shkrimi.
Gurakuqi e propozoi mendimin e tij në këtë mënyrë: “Tue qenë, se djalekti i Elbasanit
edhe ndën pikëpamjen e formavet, por sidomos ndën pikëpamjen e sintaksës âsht si
një urë në mes të toskërishtes e të gegërishtes, duhet të zgjidhet si gjuhë shkrimi me
ato rregulla orthografike, qi të na duken të drejta e t’arsyeshme. Po tue dhânë kët
vendim Komisia Letrare duhet të mbajë gjithmonë para sysh detyrën, qi tê bahen
kërkimet e nevojshme, qi të gjinden format e mesme, të cilat t’afrojnë ndryshimet
djalektologjike të dy djalekteve”  (Çeliku,  2009,  125). Vendimi  duket se u  mirëprit,
madje,  gjeti edhe  përkrahjen  e albanologëve të huaj, si: Gustav Vajgand, Rajko
Nachtigall e Georg von Hahn (Myrta, 2014, 51).
Varianti gjuhësor i elbasanishtes letrare u përkrah në vijim  edhe nga qeveria e vitit
1923 e cila në janar të po atij viti shpall dekretin që: si gjuhë zyrtare shtetërore të
përdorej bashkëvarianti i gegërishtes jugore ose elbasanishtja. Kryeministri i
Shqipërisë kishte autorizuar administratën shtetërore që “për bazë të gjuhës së shkruar
zyrtare të kishte të folmen e Elbasanit” (Ismajli, 2005,
56) dhe, për më tepër, jepej urdhri që në “... gjith zyrat në shkrim të akteve zyrtare
gjithmon të përdoret djalekti i Elbasanit” (Çeliku, 2009, 124). Pra, teza për të vënë
elbasanishten në bazë të gjuhës letrare kombëtare, në këtë periudhë, shfaqet tashmë
në mënyrë zyrtare.
Sidoqoftë, realiteti na dëshmon që teza për elbasanishten ishte ende e pranishme
deri në vitin 1940 dhe, pikërisht,  në “Kuvendin albanologjik” italo-shqiptar të
organizuar në atë periudhë. Si përkrahës i elbasanishtes në këtë Kuvend spikati
Namik Resuli. Kuvendi i parë i studimeve shqiptare ripohonte përfundimet e arritura
duke thënë se në themel të gjuhës zyrtare ishte elbasanishtja me ndikime të fuqishme
të penave të shkodranishtes dhe të shkrimtarëve toskë. Pra, siç vihet re, teza per
elbasanishten, ruhej ende, pavarësisht përkrahjes jo të gjerë të saj.
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Faktorët që mundësuan mospërhapjen e elbasanishtes letrare

Më lart u orvatëm të bënim një përmbledhje të shkurtër të atyre institucioneve të
cilat e përkrahën variantin gjuhësor të elbasanishtes letrare duke i dhënë statusin e
një varianti gjuhësor të përbashkët të shqiptarëve, por, nëse i referohemi realitetit të
përgjithshëm në Shqipërinë e kohës, shohim një jokoherencë të dukshme. Nëse
pritshmëria, nisur nga një arsyetim i thjeshtë e logjik, do të ishte pa hezitim për
përdorimin në masë të gjerë të variantit tashmë zyrtar të shqiptarëve të përcaktuar
edhe nga vetë qeveria, realiteti i përditshëm shqiptar shfaqej paksa kontradiktor.
Përditshmëria shqiptare tregonte që varianti letrar më i përdorshëm me funksione të
gjera shoqërore dhe i përhapur, sidomos, në botimet që përfaqësonin letërsinë
artistike të kohës, ishte toskërishtja letrare, ose koineja letrare toske. Kjo koine
vazhdonte të zhvillohej, duke e përforcuar karakterin e saj si koine gjithëjugore.
Ky realitet kishte lidhje me disa faktorë të përgjithshëm socialë të cilët në një farë
mënyre, ndikuan në mospërhapjen e elbasanishtes letrare duke i dhënë, në këtë
mënyrë, një përhapje më të gjerë të toskërishtes letrare. Ndër faktorët më të
rëndësishëm po përmendim:
Faktori i parë lidhet me faktin që gjatë asaj periudhe toskërishtja letrare pati një
përhapje më të gjerë në shkrim. Të dhënat e përafërta për shtypin periodik dëshmojnë
se gjatë viteve 1913-
1944 dolën në koinenë jugore mbi 250 organe e botime, ndërsa në të dy variantet
veriore vetëm gjysma e tyre, nga të cilët vetëm në Shkodër  u botuan 45 prej tyre. Ky
realitet shfaqet përsa i përket anës sasiore. Vendimi i Komisisë Letrare dhe dekreti
qeveritar i vitit 1923 nuk përputhej tashmë me këtë realitet të zhvillimit të gjuhës
standarde shqipe. Rrjedhimisht, varianti letrar i mesëm ose gegërishtja jugore
(elbasanishtja) mbeti një variant i kufizuar.
Faktori i dytë lidhet me  Komisinë  Letrare të  Shkodrës e cila e përqendroi vëmendjen
në gjuhën e shkollës dhe të administratës. Gjatë zhvillimeve të saj nuk pati një
përcaktim të qartë për gjuhën e letërsisë, por edhe në këto raste bëhej fjalë më
shumë për letërsinë shkollore. Kjo ishte edhe  detyra  që  shtroi  Komanda  e  Lartë
Ushtarake  Austriake. Ndoshta, për  këtë  arsye  edheLambertzi në relacionin e tij flet
për gjuhë zyrtare (d.m.të  zyrës) dhe për gjuhë arsimore (d.m.th. e shkollës) ose
“gjuhën zyrtare të ndërmjetme, e cila do të përdorej paskëtaj si ndër zadhanjet
zyrtare, ashtu edhe ndër shkollat shqipe” (Osmani, 2004, 243 – 239).
Vetëm Luigj Gurakuqi nga fundi i veprimtarisë së Komisisë e hodhi vështrimin edhe
në gjuhën e letërsisë artistike. Me sa duket, veprohej sipas modeleve të shteteve të
mëdha, ku dialektet largohen më shumë midis tyre dhe, për të mos e vështirësuar
problemin, mjaftohej fillimisht me një gjuhë të përbashkët vetëm për shkollën dhe
administratën. Kjo rrugë e njohur e formimit të gjuhës standarde në rastin e shqipes
nuk kishte arsye të zbatohej vetëm në administratë e shkollë, duke përjashtuar
letërsinë artistike, sepse dallimet dialektore, pra, edhe dallimet midis dy varianteve
letrare shqiptare, janë minimale. Kufizimi në përdorim i gjuhës së përbashkët, i
miratuar nga Komisia, vetëm apo, kryesisht, në gjuhën e shkollës e të administratës
pengonte në një farë mënyre realizimin e objektivit kryesor (Çeliku, 2009, 25).
Faktori i tretë i cili u bë pengesë për   përhapjen e gegërishtes së Elbasanit shpjegohet
mungesën e një traditë letrare jo shumë të pasur në këtë variant gjuhësor. Në të
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vërtetë, ajo çfarë duhet theksuar është që gjatë periudhës në të cilën bëheshin
përpjekje për krijimin e një standardi të përbashkët të shqipes, varianti gjuhësor i
elbasanishtes së shkruar, identifikohej me emrin e Kostandin Kristoforidhit,
veprimtaria letrare e të cilit është mjaft e gjerë, gjithëpërfshirëse, madje, botimet e tij
me karakter shkencor janë me baza të shëndosha dhe me koncepte gjuhësore të cilat
i qëndrojnë edhe sot mendimit të përgjithshëm gjuhësor. Por,  mbase kjo  vepër e tij,
e vetme e atij niveli e shkruar në këtë të folme, nuk mundi të përhapej aq sa duhej e
të ishte e mjaftueshme për t’u përdorur si formë zyrtare e shqipes. Sidoqoftë, një gjë
është më se e sigurtë: në diskutimet e bëra në Komisinë letrare të Shkodrës,
pjesëmarrësit dhe mbështetësit e elbasanishtes e morën si bazë dhe e vlerësuan veprën
e Kristoforidhit, madje ky qëndrim i tyre u mbështet edhe në një vlerësim pozitiv që
lidhej me aspektin praktik të gjuhës: lehtësisë në të kuptuar të variantit gjuhësor të
elbasanishtes.
Faktori i katërt i cili nxjerr në pah pse varianti letrar i elbasanishtes mbeti i kufizuar
ishte se vendimi i Komisisë Letrare nuk u përkrah nga përfaqësuesit e besimit katolik
të kohës. Nga pozita e zgjidhjes së problemit gjuhësor mbi baza dialektore e
nëndialektore të kulluara, ose duke idealizuar gjuhën e teksteve fetare të shek. XVI-
XVII, ata mbajtën një qëndrim kundër vendimeve të Komisisë Letrare e atyre të
Kongreseve arsimore e, në këtë mënyrë, kundër një varianti standard të vetëm për të
gjithë kombin shqiptar. Mjaft i diskutueshëm mbetet, në këtë këndvështrim,
qëndrimi i  Fishtës i mbajtur në Komisinë Letrare të Shkodrës, qëndrim për të cilin
thuhet: “Mbase, duket, zëdhënësi i urdhërit të Françeskanëve, Gjergj Fishta Fishta
e dha votën në Komisi për elbasanishten i detyruar nga shumica e përfaqësuesve të
forcave demokratike” (Samara,  1989, 82 – 83). Pra, mund ë themi që deri në të
ashtuquajturin “çlirim” më 1944, në vendin tonë,   me shumicë 70% të
popullsisëmyslimane,  Kisha  Katolike  dhe  qëndrimi  i  saj  ndaj  gjuhës  së  shkruar
ishin  të  një  rëndësie vendimtare për zhvillimin e gjuhës standarde. Me
shtypshkronjat e saj, me revistat “Hylli i Dritës”, “Zani i Shna Ndoit” dhe më vonë
“Leka”, kjo Kishë zotëronte revista kulturore në shumë nivele dhe që nuk trajtonin
kurrsesi vetëm çështje fetare. Porse, forma gjuhësore e përdorur në këto botime
ishte gegërishtja shkodrane e zbutur nëpërmjet ortografisë dhe jo gegërishtja jugore
e miratuar nga Komisia Letrare e qeveria (Hetzer, 2010, 83).
Në këtë mënyrë, ky qëndrim, u bë një tjetër faktor i rëndësishëm kundër përhapjes
së variantit gjuhësor të elbasanishtes zyrtare.
Faktori i pestë  i cili vjen natyrshëm si  vijim i faktorit të mësipërm, lidhet, pikërisht,
me shkodranishten dhe statusin që ajo fiton në këtë periudhë. Dhe, në të vërtetë, të
dhënat na flasin për një risi që ndodhin në këtë kohë përsa i përket shkodranishtes.
Ky variant gjeti, si asnjëherë, një lulëzim të menjëhershëm. Kjo gjë ndodhi për vetë
faktin se, në këtë periudhë kohore, ekzistonin dy faktorë sociolinguistikë që
favorizuan dialektin e Shkodrës: Kisha Katolike dhe mbledhja në atë kohë e teksteve
folklorike. Në eposin e tij “Lahuta e Malcis”, Gjergj Fishta lëvroi, gjithashtu, edhe
poezinë gojore duke imituar dialektet e Malësisë së Shkodrës me poezinë e tyre të
pasur popullore (Hetzer, 2010, f. 82-83).
Në artikullin e tij “Gjuha letrare e njësuar shqipe pas kthesës politike” (Hetzer, 2010,
81-82) lidhur  me  gegërishten  shkodrane  si  gjuhë  letrare, Armin  Hetzer  shpreh
mendimin  se  varianti gjuhësor gego-verior ishte përdorur qysh në botimet
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misionare të shek.16-18, për t’u shndërruar në fund të shek. 19 në objekt kultivimi
të vetëdijshëm gjuhësor, fillimisht duke shmangur fjalët e huaja turke. Madje,
shprehet më tej në punimin e tij autori, u duk se ky variant do të ngrihej në gjuhë
letrare kombëtare për të gjithë shqiptarët, mirëpo Komisia Letrare e mbledhur më
1916 në Shkodër, me nxitjen e austriakëve dhe me pjesëmarrjen edhe të gjuhëtarit
slloven Rajko Nahtigal, mbështeti variantin  elbasanas  të  gegërishtes,  atë  që
kishte  përdorur  Kristoforidhi  në  përkthimin  e  tij  të “Dhiatës së Re”.
Mbase në këtë pikë, mund të ngremë pyetjen se përse nuk arriti të përhapej më tej
shkodranishtja.
Një faktor i cili ndikoi në mospërhapjen e shkodranishtes, që i përket gegërishtes
veriperëndimore, e për më tepër vendosjen e saj si gjuhë standarde, ishte vështirësia
në të kuptuar prej shqiptarëve të krahinave jugore. Parë nga ana gjuhësore,
ndryshimi që ekziston në shqiptim përkufizohet si vijon: gegët veriorë kanë të
ashtuquajturin theks kryesor (peak accent) me një ngritje të fortë të rrokjes së
theksuar dhe ulje të rrokjes së patheksuar. Po kështu, nëse krahasojmë tekste gege
në prozë të vitit 1908 me ato të viteve ’20 nuk mund të mos e vëmë re ndryshimin në
mënyrën e të shkruarit. Gjithsesi, gjuha e përdorur nga Kristoforidhi në “Dhiatën
e Re” nuk kishte gjasa,sepse kisha katolike nuk mund ta lejonte që një bibël të
financuar nga Shoqata Biblike e Londrës të gjente përhapje të gerë në popull (Hetzer,
2010, 81-82).
Në këtë mënyrë, përkthimi i Biblës në gegërishten jugore prej Kristoforidhit mbeti
një libër pa ndikim, ndonëse nga ana gjuhësore ishte tepër i përshtatshëm si model
i një gjuhe të përbashkët shqiptare. Ajo çfarë u lexua vërtet ishte vetëm përkthimi i
tij në toskërisht, i shoqëruar paralelisht në kolonën e majtë me tekstin në gegërishten
e re. Më vonë u hoq dorë nga teksti në gegërishten e re dhe  “Dhiata  e re” u  botua
vetëm në toskërisht; në  këtë kohë  katolikët nuk  e  kishin  në dorë Testamentin e Ri
për gjuhën e tyre lokale (Hetzer, 2010, 81-82)
Pra, mund të pohojmë natyrshëm që, ky realitet që lidhej me këtë lulëzim të
bashkëvariantit të shkodranishtes, në një farë mënyrë, u bë një pengesë e dukshme
për të dhe, me të drejtë, ne mund ta konsiderojmë si një faktor i cili çoi drejtpërsëdrejt
në mospërhapjen e gegërishtes jugore (elbasanishtes) ndër të gjithë shqiptarët, si
gjuhë e përbashkët e tyre.
Faktori i gjashtë. Ndikim të   konsiderueshëm në këtë kuadër përbëjnë edhe rrethanat
historike e shoqërore-administrative të pafavorshme në  atë  periudhë, si: ndërrimet
e qeverive apo luftërat  e trazirat  e shumta  që   shoqëruan  kombin  shqiptar.  Deri
më  1920  Shqipëria përjeton parcelizimin  administrativ  të  huaj  (austriak,  francez,
italian)  dhe  mosekzistencën  e  një  shteti shqiptar. Në një situatë të tillë
administrative, zbatoheshin politika të ndryshme arsimore, që  shpesh nuk e lejonin
zhvillimin e arsimit e të kulturës kombëtare (përmendim këtu: italianët në Vlorë,
francezët në fazën e fundit të qëndrimit të tyre në Korçë, bullgarët në zonën e tyre në
Kosovë dhe jugosllavët pas Luftës së Parë Botërore, kur trojet shqiptare iu aneksuan
mbretërisë jugosllave etj.). Këto rrethana përbëjnë një faktor themelor pas viteve
1920 (Çeliku, 2009, 25).
Faktori  i  shtatë  është  zëvendësimi  i  politikës  gjuhësore  të  Komisisë  me  një
politikë gjuhësore të re pas Luftës së Dytë Botërore. Pas luftës vazhduan përpjekjet
për kodifikimin e drejtshkrimit të toskërishtes letrare në bazë të traditës shkrimore të
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këtij varianti letrar, duke marrë parasysh e vlerësuar çdo arritje në lëvrimin letrar e
studimor të gjuhës, përfshirë arritjet e kodit drejtshkrimor të Komisisë Letrare të
Shkodrës.
U hartuan disa variante kodesh drejtshkrimore, duke u udhëhequr nga politika e
afrimit të dy varianteve letrare si dhe zgjerimi i kodeve. Politika e afrimit  të varianteve
letrare vazhdonte, por kahu tashmë kishte ndryshuar: hartuesit e kodit synonin të
afronin toskërishten me gegërishten duke parapëlqyer trajtat e përbashkëta e më të
përgjithshme (Çeliku, 2009, 25).
Faktori i tetë lidhet me mbështetjen jo të plotë nga intelektualët e kohës dhe nga
organizmat shtetërorë - institucionalë. Përligjet në këtë këndvështrim e
ashtuquajtura puna jo shumë këmbëngulëse e ministrive arsimore në mbështetje të
vendimeve të  Komisisë Letrare të Shkodrës pas vitit 1920. Realiteti ka treguar që
disa prej tyre, nëpër shkolla, në administratë ku punonin, poredhe në tekstet e tyre
nuk i zbatuan vendimet e Komisisë. Ndërkohë,  A. Xhuvani në tekstet e veta
(Elbasan), O. Myderizi në gramatikën   e tij (Tiranë), si dhe shumë pedagogë të
Normales së Elbasanit i zbatuan herë me fanatizëm e herë me lëshime (Çeliku, 2009,
24).
Faktori i nëntë: përbën në vetvete faktorin i cili përfundimisht mundësoi dhënien e
një statusi të ri toskërishtes letrare dhe lidhet, pikërisht, me faktorin politik. Pesha
e vërtetë e   këtij faktori, i cili u kthye edhe në peshën themelore për vendimin
përfundimtar për standardin e ardhshëm  të  shqipes,  u  spikat  menjëherë  në
periudhën  e  pasçlirimit.  Jo  rrallë  kemi  dëgjuar shprehjen e thënë në Sesionin e
1952-shit: “Fakti që fjala e Partisë sonë të Punës, gjatë luftës nac.çl. u tha
toskërisht...”(Ismajli,, 2005, 124). E kaq do të mjaftonte për një vend socialist ku
qenësia dhe roli i Partisë dhe i kreut të saj ishin në kufijtë e ideales.
Të gjithë faktorët e sipërpërmendur, kush më shumë e kush më pak, ndikuan në
reatitetin e përgjithshëm në të cilin u përfshi varianti gjuhësor i elbasanishtes dhe
statusi i saj në historinë e krijimit të standardit të shqipes. Sidoqoftë, në këtë tërësi
vlen të spikatim dukshëm dy të dhëna apo faktorë të cilët, realisht, do të kishin një
peshë më të konsiderueshme: raporti midis varianteve gjuhësore të elbasanishtes
dhe shkodranishtes që përfaqësonin gëgërishten e shkruar, përballë variantit
gjuhësor të një toskërishteje më kompakte nga njëra anë, si dhe mungesa e politikave
të duhura nga ana e shtetit dhe institucioneve arsimore përkatëse, nga ana tjetër.
Mbështetur edhe në atë çfarë kemi parashtruar edhe më lart, përjashtuar faktorin
politik, mund të pohojmë faktin që: të qenit kompakt ndikon edhe në vetë
vijueshmërinë e një fenomeni apo dukurie. Në këtë mënyrë, dihet që toskërishtja
letrare ekzistonte si një formë e vetme gjuhësore e cila përfaqësonte tërë jugun e
Shqipërisë, ndërkohë që gegërishtja paraqitej e dyzuar: në njërën anë kishim variantin
gjuhësor të elbasanishtes letrare dhe, në anën tjetër, kishim shkodranishten letrare.
Në këtë përballje, natyrshëm, qëndronin Fishta dhe Kristoforidhi me veprat e tyre,
shtuar edhe revistat e Kishës katolike të Shkodrës. Ky realitet, mbështetur edhe në
luftën dhe rivalitetin e krijuar midis këtyre dy varianteve gjuhësore të shkruara të
dialektit geg,  mendojmë se bëri të mundur edhe vetë mospërhapjen e elbasanishtes
letrare.
Po kështu, më tepër sesa përcaktimi që nuk ekzistonte një traditë e gjerë letrare në
këtë variant gjuhësor, mund të themi se, në të vërtetë, nuk ka ekzistuar  ndonjë
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institucion i caktuar që përmes reputacionit të tij të kishte mundur t’i vinte në
ndihmë normës së re standarde për t’u pranuar nga të gjithë. Me një nivel alfabetizmi
95%, në mungesë të theksuar të shkollave fillore e institucioneve më të larta arsimore
dhe të një shtypi qendror që do të mund të lexohej anekënd vendit, gegërishtes së
Elbasanit iu desh të kufizohej me disa organe të shtypit lokal e disa njoftime zyrtare
qeveritare të lexuara vetëm nga pak individë (Hetzer, 2010, 82). Pra, nëse do të ishin
hartuarpolitika gjuhësore më konkrete dhe gjithëpërfshirëse, të cilat do të
shtriheshin në tërë hapësirën shqiptare, realiteti mbase do të ishte ndryshe.
Veprat e mëdha që të bëhen realitet kërkojnë miratim e mbështetje publike të gjerë si
dhe politika të qarta e të përsosura gjuhësore e shtetërore. Kështu ndodhi në rastin
e alfabetit të Manastirit, që arriti një miratim më të plotë e më të të përgjithshëm në
publik.  Natyrisht ai pati edhe mospërkrahje, por, sidoqoftë, këtyre mospërkrahjeve
iu kundërvu dhe u erdhi në ndihmë Kongresi i Elbasanit, i cili në një vendim të
veçantë bënte thirrje të mbrohej e të zbatohej alfabeti i vendosur në Kongresin e
Manastirit dhe të luftohej shkrimi i shqipes me alfabet arab. Alfabetin e Manastirit e
mbrojtën edhe intelektualë me artikuj të botuar në shtypin e përditshëm të kohës.
Ndërkohë, mund të themi që kjo gjë   nuk ndodhi asnjëherë   në   këtë   shkallë   e me
kaq këmbënguljeje me variantin gjuhësor të elbasanishtes letrare. Në këtë pikë, vlen
të theksohet qëndrimi që mbajti shteti  shqiptar i cili nuk mundi të ndikonte sadopak
për zgjidhjen e drejtë të çështjes së gjuhës shqipe, pasi, me gjithë vendimet qeveritare
për njësimin e gjuhës zyrtare, edhe ky njësim nuk u bë asnjëherë. Mjafton të
përmendim një shembull kuptimplotë: në një telegram të nënshkruar nga vetë mbreti
e të botuar në shtypin zyrtar më 1937 ku, në pesë rradhë, ka shatë gabime e shkelje
të normës gjuhësore të pranuara nga vetë qeveria (Çeliku, 2009, 25).
Të gjithë faktorët e sipërpërmendur ndikuan në një farë mënyre në mospërhapjen e
variantit gjuhësor të gegërishtes jugore apo të elbasanishtes letrare, përtej hapësirës
në të cilën ky variany gjuhësor  realisht përdorej. Në këtë mënyrë, të gjitha përpjekjet
dhe vendimet e marra për një status të ri të këtij varianti gjuhësor, nuk mbetën veçse
fakte të pamohueshme historike në tërësinë e përpjekjeve për krijimin e gjuhës
standarde shqipe.

Përfundime

Në tërësinë e historisë së krijimit të variantit standard të gjuhës shqipe, përfshihet edhe
varianti gjuhësor i të folmes së Elbasanit, elbasanishja letrare. Idetë për vendosjen e
këtij varianti gjuhësor si gjuhë e përbashkët e përfaqësuese për shqiptarët u diskutuan
dhe u vendosën në institucione të tilla si: Kongresi i Elbasanit (1909),  Komisia letrare e
Shkodrës (1917) dhe dekreti qeveritar i vitit 1923. Vendime të tilla u përqendruan në
faktin që ky variant gjuhësor ishte i kuptueshëm për të gjithë shqiptarët.
Sidoqoftë, pavarësisht këtyre vendimeve, kjo e folme nuk e arriti kurrë tërësisht një
status të tillë, rrjedhojë e cila u kushtëzua prej disa faktorëve të përgjithshëm të
cilët përligjen edhe si faktorët që u bënë pengesë për realizimin e një statusi të tillë.
Ndër to përmendim: toskërishtja gjatë asaj periudhe pati përhapje më të gjerë në
shkrim, vendimet e Komisisë e përqendruan më tepër vëmendjen në gjuhën e shkollës
dhe të administratës, ky vendim nuk u përkrah nga përfaqësuesit ebesimit katolik të
kohës, rrethanat historike e shoqërore-administrative ishin jo të favorshme në  atë
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periudhë, marrja e politikave të reja gjuhësore në periudhën e pasluftës, mbështetja
jo e plotë nga intelektualët e kohës dhe nga organizmat shtetërorë – institucionalë
etj. të gjithë këta faktorë të marrë së bashku u bënë  pengesë për përhapjen e variantit
gjuhësor të elbasanishtes letrare.
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Corruption, can it be measured actually?
Causes, indicators and measurement methodology
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Abstract

Ethics, integrity and fight against corruption - these are issues which are significantly
included in the political and administrative agenda of our country. Corruption is a multi-
dimensional phenomenon. It emerges for different causes, varying from one place to
another, from one geographical and cultural reality to another, and also from one sector
to another. Such diversity must be considered when trying to measure corruption. An
efficient system of collection, analysis and distribution of information about crime and
criminal justice is a precondition for crime prevention. Different sources may provide
different information, thus creating confusion among the users. Yet, another unsolved
problem is the “invisible corruption”, because only what is visible can be measured.

Keywords: Corruption, Measurements, methodology.

Defining corruption

There is no unique, comprehensive and internationally accepted definition of
corruption. Any attempt in this regard is inevitably faced with problems of cultural,
methodological, disciplinary and normative nature. In front of this objective
difficulty, defining corruption as an activity which is contrary to law, is mostly
preferred. Such approach, which is a typical approach of criminal law, is certainly
functional.
In synthetic and general terms, corruption may be perceived as abuse by a subject
of entrusted power, for personal gain.
Essential elements of the definition are:
· Entrusted power,
· Subject to which power has been entrusted,
· Abuse of power by the subject,
· Personal gain deriving from the abuse.
The link among these four essential elements of the concept of corruption is
indispensable. International institutions define corruption phenomenon differently.
According to Transparency International, corruption consists in the abuse of
entrusted power for private purposes.
Such definition highlights three components of corruption:
- abuse of power,
- private purposes, which means that it is not only the subject abusing power, but
also the family members or friends that take advantage;
- entrusted power, which means that it may derive from both the public and the
private sector.
Transparency International sometimes makes use of this definition: “abuse of power
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for personal enrichment purposes”. Such organisation classified corruption into
grand corruption, petty corruption and political corruption, depending on the
amounts of money lost and the sector where it occurs. Grand corruption consists
of acts committed at a high level of government. Petty corruption refers to everyday
abuse of entrusted power by low- and mid-level public officials in their interactions
with ordinary citizens, who often are trying to access basic goods or services in
places like hospitals, schools, police departments and other agencies. Political
corruption is a manipulation of policies, institutions and rules of procedure in the
allocation of resources and financing by political decision makers, who abuse their
position to sustain their power, status and wealth.
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe defines corruption as “public
power use and abuse for private gain” (Parliamentary Assembly, 2015). According
to European Commission “corruption is any abuse of process or any irregularity
committed in the context of a decision-making process in exchange for an undue
advantage”. The definition of the Council of Europe Group of States Against
Corruption is somehow different: “corruption is illicit remuneration or other
conduct, of persons in public or private sector who violate the law during
performance of their tasks, be them state employees, private sector employees or
independent agents, and who intend to gain unfair advantage of whatsoever nature,
for themselves or other persons”. According to this Group it is difficult to determine
accurately the legal boundaries of this phenomenon, but it is clear that its nature
shows that it concerns abuse of power or unfairness in decision-making.
World Bank supports the definition of corruption: “abuse of public office for personal
gain”. UNESCO International Institute for Education Planning has studies
corruption especially in the field of education. In this field, it defines corruption as:
“the systematic use of public office for private benefits, whose impact is significant
on the availability and quality of educational goods and services, and, has a
consequence on access, quality or equity in education”.
What are the general causes of the corruption phenomenon?
- Bad governance: vague laws, improper justice system, lack of transparency and
accountability, lack of freedom of the press;
- Lack of corruption prevention policy and assessment of importance of such cases,
including professional ethics, conflict of interest, refusal of gifts and other advantages;
- Weak institutions: the high officials are not held liable; officials are inclined to
receive payments, etc.;
- Low salaries: the public administration in many countries is paid relatively low
salary especially the doctors, police officers, customs officers who are the victims of
the mind-set that they do not need to be paid because they gain when performing
their functions;
- Low administrative culture.

Corruption international indicators

International indicators, at international level, for measuring corruption are
exclusively based on perception. They are:
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1-  Indicators used by the World Bank, World Governance
Indicators- World Bank.

The World Bank through the definition of corruption identifies six dimensions of
governance, which make the phenomenon measurable and comparable among
different countries. The formation, monitoring and replacement of governments in
different countries, is summarised in two indicators: Voice and Accountability and
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism.
The capacity of the governance to create public policies and apply them is measured
through two other indicators: Government Effectiveness and Regulatory Quality.
The last two dimensions identified by the World Bank refer to respect that the citizens
and the state itself have for the institutions governing the daily life, which includes
as well the topic of corruption. Rule of Law, considers the lawfulness of the country,
and in particular the quality of property rights, the armed forces, and the courts
and Control of Corruption capturing perceptions of the extent to which public power
is exercised for private gain, including both bureaucratic corruption and other
important forms of corruption.
It is important to underline that the six indicators of corruption are based on objective
data and also interviews conducted in NGO-s, multidimensional organisations or
studies conducted by private and public group. The use of these indicators is
challenged by many parties, because they are unable to measure the objective quality
of institutions.

2- Corruption Perception Index, Transparency International

Transparency International (TI) has provided the widely used corruption indicator
as of 1995 and at territorial level it covers some 180 states. Such index is the result of
questionnaires addressed to sector experts: businessmen, scholars, individuals in
institutional positions. The idea supported by this index is that the more analysis
are there about a certain phenomenon, - the definition of corruption and the
methodology used to obtain perception are similar all over the world,- the more the
final scenario though summary of different results will correspond to the truth.
Transparency International (TI) provides various instruments to assess different
aspects of corruption: Bribe Payers Index, measures the willingness of private
companies to pay bribes to the public administration staff. Global Corruption
Barometer, is an index based on both the perception and the concrete experience of
corruption. Such index is capable of measuring public perception about corruption
in sectors including health, education, political parties, judiciary etc.

3-  Corruption statistics in Albania

Briefly, criminal statistics about corruption in Albania consist of statistical data of
public order bodies, police, prosecution office, judiciary, execution of criminal
sentences.
Such statistical data derive from the general system of data about crimes in the
country, but as of 2012 they have been collected and presented specifically by the
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Consolidated System of Data about Corruption Criminal Offences and Organised
Crime Criminal Offences1 (known as Consolidated System).
The consolidated system is a transitory solution which reflects i) emphasis of currently
policies in the fight against corruption and ii) shortcomings of the fundamental
statistical system in Albania (United Nations Office on Drugs and Crime, 2015),
which is based on relatively old system of data collection and management at three
levels of law enforcement (police, prosecution and courts). However, electronic case
management systems at three levels of law enforcement are either being implemented
or planned. Where such systems are operational, information about criminal offences
(including those concerning corruption), and their status through investigative/
criminal procedures, must be electronically searchable. In addition, the National
Coordinator against Corruption (NCAC) is developing a new internet based system
about the corruption statistics, which from now on shall be known as NCAC
system.

Methodology of measurement of corruption and prevalence of corruption
phenomenon

Measurement of corruption has become a current issue as regards both the scientific
meaning and the political field. Measuring corruption is difficult and there is no
strategy to do this comprehensively and without any deficiency or margin of error.
Actually, the most important source of the difficulty is linked to the fact of what has
to be measured actually. It is at this point that the fact of diversity of definition of
corruption comes to play. Measuring corruption, in the broadest sense (deviating
from the moral context and moving towards the social context) is completely different
from the fact of measuring corruption based on a legal criterion. Meanwhile, it is
necessary to determine whether experience in relation to corruption or the indirect
perception must be approached. Lastly, it must be determined if we are interested in
already existing corruption or corruption which has not emerged yet. Three main
existing strategies of corruption measurement vary exactly based on these aspects:
The first strategy of measurement is the strategy through judicial statistics (criminal
reports, arrest or punishments). This strategy refers to corruption under the legal
dimension, linked to a direct corruption experience with the phenomenon and which
is emerging. The measurement of this kind is advantageous as they are objective,
very detailed and fragmented by different territorial areas or sectors.
The shortcoming of this measurement is almost insignificant for prevention purposes
as it refers to a fact which has occurred a long time ago (for instance a punishment
for corruption may be imposed, probably even years after the moment of occurrence
of the corruption event). They must be interpreted with diligence because statistical
measurement of corruption phenomenon depends inevitably on the efficiency of
the judicial system or the citizens’ trust in the judicial system or public order forces.
For instance, an increase in the number of punishments for corruption may not
depend on the increase of the level of phenomenon, rather on the efficiency of the
1 The Consolidated System informs the interested public of the distribution of “classical” corruption cases
(a total of 22 cases) and their processing by the criminal justice system. The Consolidated System covers
and reports as well 28 criminal cases which concern organised crime.
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judicial system. A low number of criminal reports may be explained by loss of public trust
in the judicial system rather than lowering of the corruption phenomenon. Meanwhile,
the trend of criminal reports of corruption cases may vary throughout time.
In this sense, several studies (Pinotti, 2010) have pointed out the increasing number of
reports in periods of economic crisis and decreasing number in periods of economic
growth. Another shortcoming of this measurement is linked to the fact that, at
international level, the figures of criminal statistics about corruption are not used for
comparative purposes from the moment the legal rules and systems may be very different.
Considering these limitations, properly used judicial statistics are of informative
importance. Without considering the merits of statistical data about corruption in
Albania, below you will find some general data about the persons tried and punished
for corruption during 2000-2014 from the first instance courts and appeal courts.
Table 1(Annual Statistical Report of Ministry of Justice, 2014).

Table 2 (Annual Statistical Report of Ministry of Justice, 2014)

Statistics of judicial bodies are preferred mostly for reference because, considering
the progress of the process of criminal offences and after the identification of the
concrete criminal offence, the respective subject has been defined and the decision
has been taken. However, even with regard to these statistical data there is some
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reluctance that such statistical data fail to present the real situation about crime in
general and corruption in particular. Data generated by the judicial system do not
provide information about criminal offences over which the offender has not been
identified, investigation has been suspended etc. (Hysi, 2010, 59). Statistical data
are published by Ministry of Justice2 through the Annual Statistical Report and
they are divided by organisation of the judicial system in the country.
Statistical data of the prosecution body3 refer mainly to the progress of the criminal
proceedings about criminal offences referred to the prosecutor’s office or cases
initiated ex officio by the prosecutor. However, the forms of the prosecutor’s office
do not provide adequate information about the sources of delivery or public sector/
institutions where such violations are committed.   In order to provide this information,
the Prosecutor’s office must modify its data collection in order to request the reporting
of this information. Further it is to be underlined that the data of the prosecution body
about criminality in general and corruption in particular are incomplete as such data
do not present the reality about the phenomenon, considering that not every act contrary
to the law is referred to the prosecutor’s body, the data of the prosecutor’s office are not
similar to those of the state police bodies when the material referred to the police is
submitted to the prosecutor’s body. There are cases when the criminal report made
before the police is not referred to the prosecutor’s office because the police deems that
there is no criminal offence.
The following graphs show statistical data about the defendants who are the subjects of
charges brought in trial by the prosecutor’s office and the number of defendants punished
by the court for corruption related criminal offences (General Prosecutor, 2015).

2 Main source of provision of statistical information by the Ministry of Justice are the first instance courts,
courts of appeal and High Court. Relations with these institutions, apart from the legal obligations through
the law “On organisation of the judicial power” and law “on the prosecutor’s offices” are governed
through the subordinate legal acts, including orders and instructions of the Minister of Justice, among
which the following are in force: Instruction no. 99 of 07.01.2002 “On completion of statistical data”,
instruction no. 804/1 of 23.12.2013 “On collection and processing of statistical data about criminal offences
of corruption and organised crime” and instruction no. 324 of 21.01.2004 “On some addenda and amendments
to the instruction no.99 of 07.01.2002”.
3 Statistical work in the Albanian prosecution service is based on three orders of the prosecutor general,
mainly Order no. 282 of 19.02.2002 “On keeping, updating and reporting of statistical data” (amended by
Order no. 104 dated 24.03.2004) and Order no. 289 of 30.12.2002, which specify the forms to be used for
the collection of data and rules for the recording of data.
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It is to be said that the above statistical data refer to the activity of the prosecutor’s
offices attached to the first instance courts, while the progress of the criminal
proceedings is followed even by the courts of appeal and respectively even by the
prosecutor’s office attached to the court of appeal and lastly the High Court. The
overall impression about these statistical data is that corruption is at moderate level
and it is not an issue of concern.
Statistics about 22 corruption offences reported according to the Consolidated System,
may be easily found in the general statistics of the Police about crime, because the
State Police makes use of a standard specific form (so-called Corruption Classification
Scheme or Form no. 11),        in order to unify these offences and their reporting.
However, in order to improve consistency and accuracy of statistical data about
corruption, the Albanian State Police must correspond its Corruption Classification
Scheme (Form 11) with the list of corruption offences under the Consolidated System
(22 offences reported through the Consolidated System), merge the respective
information and report it in compliance with the system. Such recommendation
complies as well with the emphasis put by the CARDS/UNODC report on the security
of the consistent classification of offences and crimes for purposes of statistical
reporting.
In addition, the statistics of the Consolidated System do not include an adequate
elaboration of the source of cases sent to trial, and this section recommends including
this detail. In order to implement this recommendation, the collection and reporting
of data by the State Police must be modified in order to classify the cases by institution
(see section 5.1 for additional details).
The second strategy of measurement of corruption phenomenon relies on the use of
the global corruption perception index. This strategy refers to corruption in the
broad sense (deviation from the widely recognised rules and moral) and it measures
the perception of the phenomenon even in the “infantile” dimension. Measurements
of this nature have the following advantages: they are comparable at international
level; they point out important aspects for the policy of prevention and promotion
of integrity (infantile corruption, citizens’ trust and so on and so forth); they point
out important aspects to determine the effects of corruption (foreign investment,
impact of corruption on the economic growth etc.) Shortcoming of this measurement
include: quickly changing perception with no objective reason for such change:
“changes may result from political scandals, which do not have a real, concrete
reflection on the corruption level” (Lambsdorff, 2001, p.2); at local level, perception
may be limited from different interpretation and cultural schemes of what will
effectively be called corruption and what will not be called corruption; some persons
might lack the minimum knowledge or experience to express their perception. Most
important data of perception-based index are: corruption perception index published
annually by the “Transparency International’’ (Corruption Perception Index or
CPI); and the Rating of control of corruption published by the World Bank). They
both give a view at aggregate level and integrate data emerging from different
investigation and sources of different typology. This is the case of inquiries conducted
typically by consultant agencies or international institutions that interview experts
of various fields, business, local and foreign, and also ordinary persons. Both indices
make use of different and adequate techniques to combine the measures for each
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country in order to prevent the calculation of a single summary measurement. The
table below shows the results of the Corruption Perception Index of Transparency
International in relation to Albania. Table 3 (Transparency International).

A third strategy for measuring corruption is based on indices emerging from direct
experience of the interviewees rather than perception of corruption occurrences.
This strategy refers to corruption in the broad sense and it measures experience
about this phenomenon and it refers even to the “infantile” corruption.
Measurements of this kind have all the advantages of the perception measurement,
but they strongly retain some limits. The best known of them is the Global
Corruption Barometer (GCB) developed by Transparency International. The table
below shows the data from the reporting of 2013 for Albania (GCB).

Table 4 (Transparency International)
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As it may be seen from the public data of Transparency International, through the
Global Corruption Barometer, it is generally found that in all the sectors there is a
corruption perception in Albania, but the sectors mostly affected include the judiciary
81%, health 80%, political parties 72%, education 70%, legislature 72%, police 58%
and public employees 52%.
Concerning indicators used by World Bank, which are mentioned above, below
you will see in a graph the World Bank data about the indicator which concerns
control of corruption during the period 1996-2014:

Albania 1996-2014 (World Bank, 2015)
Aggregate indicator: Control of Corruption

The three different strategies described so far show a different view of corruption in
Albania. Judicial statistics show a view that is not strongly critical and it may be
said that the corruption phenomenon is quite stable, while on the contrary the
view is quite different, and it may be considered critical, through the direct experience
compared to the measurement via indices which seem to present a moderate view of
the corruption phenomenon in Albania.
The reasons of this inconsistency may vary and they may be explained through
different arguments which are widely tackled in debates and science. Of course, the
first reason could derive from the different definitions of corruption which are subject
to the measurement in the three strategies. Briefly, the conclusion is different because
even the phenomenon is different. A second reason may be individualised in the
validity and credibility of some measurements. In particular, perception indices are
strongly criticized by countries including Italy. The main and widely distributed
criticism concerns the fact that these measurements overestimate the phenomenon
and are more limited by general facts or stereotypes rather than concrete
circumstances or real facts.
A third and very serious argument which may explain the various progress of
corruption measurement is the fact that perception measurement place very similar
situations at the same starting point. For instance, the perceived value may be high
in cases where there is both a low corruption distribution, practised by functionaries
of modest administration levels, and high corruption level by political functionaries
and in considerable amounts.
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Causes of corruption

The scientific debate about the causes of corruption is quite extensive. To put it
bluntly, we can say that the following positions are based on different theories:
Corruption originates from the non-functioning of social and political systems
(Benson, 1978); corruption does not depend on non-functioning. It depends on
different economic, social or political types (Merton, 1972). The difference between
these positions is not linked to individualisation of corruption cases, as much as
the values attributed to them. Below you will find a synthetic list of corruption
causes, which are most frequently handled in various studies:
1- Socio-cultural causes

a) missing level of moral values of a certain social group,
b) typology of the political culture,
c) cultural traditions (for instance nepotism or clan-related logic) which impose
behaviour models contrary to the rules.

2- Socio-political causes:
a) characteristics of political process (including speed, delays, acceptance or
exclusion models),
b) characteristics of the political and administrative system (for instance
decentralisation),
c) democracy (Amundsen, 1999, p.7),
d) level of citizens’ trust in institutions
e) political stability (Leite, 1999, p.85).

3- Economic causes
a) Wealth level in a country (Husted, 1999, p. 339-360),
b) Income distribution and poverty (Gupta, 1998),
c) Public sector extension level (Elliot, 1997),
d) Inadequacy of services available to the public sector,
e) Manner of selection of public employees and salaries (Van Rijckeghem, 1997),
f) Business barriers (Shang, 2000),
g) Inflation (Braun, 2004),
h) Economic freedom (Paldam, 2002).

4- Legal causes
a) Legislation against corruption and its effective implementation.

According to UNODC study of 2013 entitled BUSINESS, CORRUPTION AND
CRIME IN ALBANIA (United Nations Office on Drugs and Crime, 2015): The impact
of bribery and other crimes on private enterprise, inter alia reads: Surveying business
representatives as to their perception of the causes of corruption can shed light on
some causes of corruption that an effective anti-corruption strategy could usefully
target. The data show that 44.6 per cent of business representatives consider great
powers of public officials to be a common cause of corruption, followed by lack of
transparency (38.6 per cent) and low wages of public officers (33.5 per cent).  In
addition, between 31.3 and 25.8 per cent of business representatives in Albania
consider the absence of evaluation mechanisms, influence of powerful individuals,
lack of integrity of officials and inappropriate influence of politicians to be a common
cause of corruption (Figure 27). In contrast, lack of integrity within businesses is



29

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

perceived by only 17.6 per cent of business representatives to be a common cause of
corruption.
This survey of private businesses in Albania reveals that corruption and other forms
of crime are a great hindrance to private enterprise and have a negative effect on
private investment. A significant percentage of businesses pay bribes to public officials
repeatedly over the course of the year. Businesses in the Accommodation and
Transportation sectors are those most affected by bribery, followed by businesses in
the Construction sector. The public officials with the highest risk of bribery in
interactions with businesses are police officers, customs officers, tax/revenues officers,
municipal or provincial officers and land registry officers.
While indicators of corruption perceptions are undoubtedly useful for raising
awareness, this survey measures the actual experience of corruption and crime
through representative sample surveys of businesses, in order to provide a more
realistic, evidence-based assessment of corruption and crime affecting the business
sector. In so doing it focuses on the extent and pattern of bribery by businesses
from five different sectors (accounting for over 83.5 per cent of all businesses in
Albania) in their frequent interactions with the public administration.
Main findings of the study are:
Ø Business representatives in Albania rank corruption as the second most

significant obstacle to doing business, after high taxes.
Ø Over eight out of ten companies (85.1 per cent) had at least one direct contact

with a public official or civil servant in the 12 months prior to the survey.
Ø The bribery prevalence rate among those businesses that had contact with

public officials in that period is 15.7 per cent.
Ø Bribe-paying businesses paid an average of 4.6 bribes to public officials in the

12 months prior to the survey.
Ø There are some variations in the prevalence of bribery across business sectors

in Albania: Accommodation and Food service activities (20.3 per cent);
Transportation and Storage (20.1 per cent); Building and Construction (18.7
per cent); Manufacturing, Electricity, Gas and Water supply (14.1 per cent) and
Wholesale trade and Retail trade (14 per cent)

Ø In Albania, 35.7 per cent of bribes are paid in cash. The mean amount paid per
bribe is 53,000 Lek which corresponds to 904 EUR-PPP.

Ø In almost two thirds (63.6 per cent) of all bribery cases, the payment of the
bribe is either explicitly (17.1 per cent) or implicitly (38.2 per cent) requested by
the public official or requested trough a third party (8.3 per cent) on behalf of
the official, while in 22.7 per cent of cases it is offered by a business representative
without prior request.

Ø Around two fifths (40.8 per cent) of all bribes paid by businesses in Albania are
paid before the service, while 26 per cent are paid after the service is delivered.

Ø The main purposes of paying bribes are to speed up a procedure (39.1 per cent),
to make the finalization of a procedure possible (16.8 per cent) and receiving
better treatment

(7.2 per cent). In addition, 13.5 per cent of bribes paid served no specific immediate
purpose.

Ø The prevalence rate of bribes paid to public officials is highest for police officers
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(12.5 per cent), customs officers (12.3 per cent), tax/revenues officers (10.7 per
cent) and municipal or provincial officers (10.2 per cent).

Ø Only 2.2 per cent of the businesses part of the survey had reported bribery
incidents in the 12 months prior to the survey to official authorities in Albania.
Over one third (36.2 per cent) of business representatives did not report bribery
because they consider there is no need to report bribery as it is common practice
to pay or give gifts to public officials. In addition, almost one quarter (23.6 per
cent) of respondents stated they did not report bribery because it would be
pointless to report it as nobody would care about it.

Ø The prevalence of business-to-business bribery in Albania amounts to 3.7 per
cent.

Ø In over half (51.6 per cent) of business-to-business bribery cases a prior request
by a counterpart is made either explicitly, implicitly or by a third party. The
most important purpose of business-to-business bribery in Albania is to secure
better prices (29 per cent).

Ø Businesses in Albania are affected by different forms of crime to varying degrees:
the 12 month prevalence rate of business victimization is 5.8 per cent for
burglary, 4.8 per cent for fraud by outsiders, 1.6 per cent for vandalism, 1.2 per
cent for motor vehicle theft (MVT) and 0.5 per cent for extortion.

Ø The share of each type of crime reported to the police ranges from 82.9 per cent
for MVT, 58.9 per cent for vandalism, 55.4 per cent for burglary, 41.4 per cent
for extortion cases and 15.3 per cent for cases of fraud by outsiders.

Ø Around nine in ten (88.8 per cent) businesses in Albania use at least one
protective security measure against crime.

Ø The majority of business representatives (67.6 per cent) state that they consider
the crime risk for their business entity to have remained stable in comparison
to 12 months previously; while 8.6 per cent think it is on the increase and 19.5
per cent on the decrease.

Ø On average 4.4 per cent entrepreneurs in Albania state that they did not make
a major investment in the previous 12 months due to the fear of crime.

Economic impact of corruption

Even though several studies have attempted to theorise about the positive effects of
corruption, the majority of them agree over attributing to corruption the negative
economic effects. In general terms, such negative effects are found in two directions:
damage to economic order (investments, economic growth, development level etc)
and damage to social and moral nature (lack of trust in institutions, social conflicts
etc.).
Two typologies of the effects are intertwined: low levels of public trust in institutions
have negative impact as they make commercial transactions more expensive and
ineffective. Focusing on economic impact, they may be summarised as follows:
corruption is an “occult tax” on enterprises and it has negative impact on
investments; corruption constitutes a barrier on competition and in this way it
determines inefficiency in the economic system; corruption generates allocative
inefficiency, from the moment it addresses concentration of sources towards
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ineffective destinations; corruption lowers efficacy of public expenditures.
Another important aspect is the quantification of economic impact of corruption. It
is the case to emphasize that based on an analysis of the World Bank (Kaufmann,
2005), at global level, an estimate of the extent of annual worldwide transactions
that are tainted by corruption puts it close to US$1 trillion. The margin of error of
this estimate being obviously large, it may well be as low as US$600 billion; or, at
the other extreme of the spectrum, it could well exceed US$1.5 trillion. Thus, it is
the case of considerable figures. Several empirical studies underline that a lowering
of corruption level determines a “dividend” in terms of economic growth. It is
underlined that a standard deviation decline in the index of control of corruption
of the World Bank, may determine a twice up to triple income increase in a long
time period. Studies in this regard are numerous and in this paper it is impossible
to elaborate each of them. To summarise, it is already obvious that corruption
represents an important cost. There are two important aspects: the first concerns
costs which are used to cope with inefficiency of bureaucracy, while the second
concerns costs linked to loss of trust and reputation of the consumer. The first
aspect is sufficiently distributed and the main reasons are complexity of rules or the
waiting period to be provided with a licence. This type of corruption, used to
overcome bureaucratic inefficiency of different countries, is considered by PMI
(definition of ‘purchasing managers’ index - pmi’An indicator of the economic health
of the manufacturing sector. The PMI index is based on five major indicators: new
orders, inventory levels, production, supplier deliveries and the employment
environment) to be the most detrimental form of corruption as long as public
employees favour purchase of permits, licences etc through the receipt of considerable
amounts of money (personal gain). The second aspect linked to the costs of reputation
loss is mainly linked to the behaviour of consumers because of emergence of the
corruption phenomenon (for example products boycotting). Even though this
phenomenon is mostly evident in big enterprises, reputation is a fundamental
element, above all for the small enterprises because of their territorial proportion.
In this regard, the costs are born by the respective enterprises because of loss of
trust by the investors.
Referring to UNODC study of 2013 entitled BUSINESS, CORRUPTION AND CRIME
IN ALBANIA (United Nations Office on Drugs and Crime, 2015): The impact of
bribery and other crimes on private enterprise, in the final comments, inter alia
reads:
While corruption may be difficult to quantify, this report shows that surveys on
the direct experience of corruption can help to draw at least a partial picture as to
how, why, when, where and how much corruption affects the business sector in
Albania. From this analysis the following elements could be retained for further
consideration in view of developing effective anti-corruption measures at national
level:
Ø The survey identifies some priority business sectors, such as Accommodation

and Transportation, as well as certain types of public official, including, police
officers, customs officers, tax/revenues officers and municipal or provincial
officers on which attention should be focused in an attempt to hinder
involvement in bribery.



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

32

Ø The prevalence rates of “white collar” crime such as fraud by outsiders and
bribery are somewhat higher, yet the reporting rates of fraud by outsiders and
bribery are far below those of other conventional crimes.This failure to report
corruption implies that there is a lack of trust in authorities and that business
organizations need to be more proactive in encouraging and promoting
anticorruption measures, codes of ethics and integrity.

Ø The issue of business-to-business bribery highlighted in this report sheds new
light on illegal “marketing” practices in the form of bribery used to gain an
unfair advantage over rival businesses. Further analysis of such practices should
be undertaken to help guarantee a “level playing field” in the market place and
guarantee that the usually beneficial mechanisms of the free market remain
untarnished by corruption. A review of the legal provisions against corruption
in the Criminal Code of Albania should ensure that, in addition to provisions
against bribery of public officials, effective legal instruments against bribery in
the private sector are available.

Ø The fear of having to pay bribes to obtain requisite services or permits led a
total of 3.3 per cent of all businesses leaders in Albania to not make a major
investment in the 12 months prior to the survey. This shows the “ripple effect”
that corruption can have, with potentially disastrous consequences for economic
growth and development, particularly when only a certain portion of businesses
are in a position to make major investments in the first place. Any efforts made
to stem corruption need to be widely publicized to prevent further damage to
investment and economic development.

Ø While conventional crimes against businesses engender substantial costs for
the economy, businesses in Albania seem to give relatively little thought to the
mitigation of crime consequences by means of dedicated insurance policies.

Ø Though ostensibly small in numerical terms, the fact that 0.5 per cent of all
businesses in Albania fall victim to extortion is still significant, not least because
extortion is a crime that can be linked to organized criminal groups. This
reason alone means that the relationship between extortion and business needs
to be explored thoroughly.

Ø In addition to the direct consequences of the crime, merely being investigated
for corruption and fraud can have negative repercussions on a company’s
reputation. Many companies around the world are recognizing this and more
and more are implementing comprehensive internal compliance policies that
specify certain inacceptable practices and sanction violations of established
standards. In Albania, such internal compliance mechanisms are still far from
universal and in further need of promotion. In particular, compliance policies
are less common among smaller companies. Given that micro- and small
companies make up the largest share of all businesses in Albania, this situation
needs to be addressed.

Ø Awareness of corruption and what is considered unacceptable behaviour is
high in Albania and around one out of four business representatives consider
corruption a major obstacle to doing business. Yet bribery often appears to be
tolerated as a tool for getting things done or receiving better treatment. A
further assessment of corruption awareness among business leaders could be
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considered and further initiatives might be developed to increase understanding
about the pernicious effects of corruption on the efficient allocation of resources
in a market economy.

Ø As the data pertaining to the perception of corruption reveal, public opinion
about corruption in Albania shows a considerable level of concern about the
issue. A window of opportunity is, therefore, open as it is likely that business
organizations, as well as their constituent members, would welcome the further
implementation of anti-corruption policies.
The present survey represents the first attempt to conduct a comprehensive
assessment of the actual experience of business bribery in Albania in order to
help identify effective measures to fight it.
Such a monitoring system on corruption at national level should include a
variety of tools to collect evidence about its various manifestations and assist
policy-making:
• Sectorial assessments of the working conditions and integrity of civil servants
by sector (health sector, judiciary, police, customs, etc.) for the purpose of
providing more in-depth and specific information and assist in identifying
targeted policy measures. This should be prioritized in areas particularly
vulnerable to bribery, as indicated in this and the UNODC 2011 general
population survey;
• General assessments of the experience of bribery and other forms of corruption
(both for the general population and the business sector), for the purpose of
providing benchmarks and measuring progress;
• A system for monitoring the state response to corruption, both repressive
and preventive measures, in order to identify successful and unsuccessful
practices.
A national monitoring system on corruption could be initiated and developed
by the country’s main anti-corruption bodies. The system should enjoy the
attention and trust of the public and relevant civil society organizations. Further
involvement of the Institute of Statistics of Albania (INSTAT), relevant ministries
and experienced research centres, with the support of international and regional
organizations, will enable the monitoring mechanism to produce high quality
and relevant information for fighting corruption in a more effective manner.

Conclusions

To conclude, we have to say that corruption is extremely difficult to quantify. Public
perception is such that the phenomenon is aggravating, serious and moving from
the political level to the public administration. No source of statistical data may
provide a final measurement. Corruption is such a complex phenomenon that no
metric system will be able to measure it uniquely and solely.
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Zhvillimet gjeopolitike dhe zgjidhja e çështjes së Kosovës

PhD (C.) Nexhmedin Z. Bardhi

Abstrakt

Lufta e Ftohtë karakterizohet midis të tjerave si luftë gjeopolitike, ndërkoh shumë
politologë theksojnë që edhe pas mbarimit të Luftës së Ftohtë gjeopolitika luajti rol të
rëndësishëm. Ballkani përfaqëson një mozaik të larmishëm identitetesh historik,
gjuhësor, fetar, traditash, kulturash, zakonesh, politike, shtetërore, etj., të cilat në momente
të caktuara kanë sjellë përplasje të dhunshme jo vetëm ndërmjet shteteve dhe popujve
që kanë banuar në këtë rajon, por edhe atyre që kanë pasur interesa politike, strategjike,
ekonomike në Ballkan. Kjo ka qenë dhe një nga faktorët kryesor që Ballkani gjatë shekujve
të XIX-XX ka regjistruar një mori konfliktesh të pa krahasueshëm për nga hapësira
gjeografike dhe popullsia që përfaqëson. Kështu, rajoni i Ballkanit ka prodhuar tre luftëra
lokale siç janë Lufta Parë Ballkanike, Lufta Dytë Ballkanike, ka provokuar Luftën Parë
Botërore, ka marrë pjesë në Luftën II Botërore dhe së fundi beri një shpërbërje të dhunshme
plot konflikte e luftëra në ish-Jugosllavi. Gjithë kjo histori e dhunshme e ka veshur
Ballkanin me një imazh negative jo vetëm rajonal por edhe global, i cili e ka karakterizuar
historikisht dhe ka ardhur duke u përkeqësuar sidomos në dy dekadat e fundit. Nisur
nga të gjithë këto përcaktime e realitete, çështja shqipëtare vijon të paraqitet një çështje
e rendësishme gjeopolitike dhe duhet theksuar se çështja shqiptare në Kosovë mori
karakterin e një çështje gjeopolitike qysh në fillim të viteve ’80, ndoshta menjëherë pas
shpërthimit të demonstratave të rinisë shqiptare në Kosovë me parullën “Kosova
Republikë” dhe “Bashkimi”. Për të rrugëtuar drejt një zgjidhje, me intervenimin e forcave
të NATO-s në vitin 1999.
Popujt e vegjël të Ballkanit asnjëherë në mënyrë të pavarur nuk mundën të ndërtojnë
interesat e veta Kombëtare pa ndihmën e fuqive europiane dhe botërore. Por duhet pasur
parasysh se një çështje gjeopolitike që duhet të trajtohet e zgjidhur seriozisht, kërkon
argumente gjeopolitike.

Fjalët kyçe: Gjeopolitikë, Luftë e Ftohtë, Fuqitë e Mëdha, NATO.

Hyrje

Në procesin e shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, Kosova reagoi në mënyrën e vet; shpalli
pavarësinë (1990-1991), miratoi Deklaraten e Pavarësisë më 2 Korrik e cila u kontestua
dhe nuk u njoh ndërkombëtarisht, por këtë akt e njohu vetëm Shqipëria. Sado
fiktiv që ishte ky akt këto ngjarje sollën frymën e mobilizimit dhe vetbesimit tek
popullata shumicë e Kosovës. Pas zhbërjes së federatës dhe pas zgjedhjeve për organet
e Republikës së Kosovës (1992), pavarësisht kontestit që iu bë atyre, konflikti
shqiptaro-serb mori përmasa të reja. Duke thyer kufijtë “çështje e brendshme e
Serbisë” dhe duke marrë edhe karakter ndërkombëtar, shtimi i prezencës së
diplomacisë ndërkombëtare në Kosovë, hartimin e shumë rezolutave, në veçanti
diplomacia amerikane, do të ndikojë në fuqizimin e propagandës rreth statusit të
Kosovës në ish federatën Jugosllave. Gjithnjë e më shumë bëhej e qartë se, ndonëse
organikisht e ndërlidhur dhe me dimensione të tjera, çështja e Kosovës objektivisht
nuk do të mund të zgjidhej pa eliminimin e kornizës, në të cilën gjendej motivimi i
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veprimtarisë represive të pushtetit serb ndaj shqiptarëve në Kosovë, duke tentuar të
ndërrojë dhunshëm dominimin demografik dhe etnik në Kosovë. Këtë synim pati
edhe agresioni serb mbi shqiptarët gjatë viteve 1998-1999, që kulmoi me dëbimin e
vrasjet masive të shqiptarëve, me elemente e përmasa të theksuara të gjenocidit.
Konferencat për ish Jugosllavinë, sidomos ajo e Dejtonit, Hagës, Londrës dhe
paraqitja publike e UÇK, Konferenca e Rambujes, ndërhyrja e trupave të NATO-s,
po sikurse edhe zhvillimet e pasluftës u bënë pjesë e një procesi të përbërë të shtet-
ndërtimit në Kosovë.

Gjeopolitika dhe ndikimi i saj

Kemi theksuar që lufta e ftohtë krahas karakteristikave të njohura ishte dhe luftë
gjeopolitike( Bremen,99-1,1). Ajo filloi si luftë gjeopolitike pas rezultateve të Luftës
së Dytë Botërore,. Njëherazi shumë politologë theksojnë se edhe pas luftës së ftohtë
faktori gjeopolitik vijoi të luaj rol të rëndësishëm.
Gjithësesi, për gjeopolitikën në tërësi nuk ekziston ndonjë përcaktim i prerë dhe
ndonjë vend i qartë në disiplinën shkencore. Dhe megjithëse gjykohet, si term është
përdorur për herë të parë në fillim të këtij shekulli nga politologu suedez Rydolf
Kuelin, përmbajtja dhe rëndësia e faktorit gjeopolitik është vlerësuar më herët e
çliruar si “gjeografi politike e mbretit” etj.
Kështu Napoloni është shprehur se “Rëndësia e gjeografisë së vetë është rëndësia e
politikës së vetë të jashtme”. Ndërsa një shekull e gjysëm më pas Bërzhinski do të
shkruante “... kuptimi jonë i rëndësisë së gjeografisë politike duhet të orientohet në
Pushtetin e ri real”( Brzhezinski , 1998,50) . Në shkurtimoren shpjeguese të termave
në Qëndër “Marshall” thuhet: “gjeopolitika është sintezë e potitikës dhe gjeografisë”(
Opredeljenije , 99- 1). Kurse në fjalorin e Robert Kolombos shkruhet “gjeopolitika
është shkenca që studion çështjen politike dhe ekonomike në vartesi ose në lidhje
me gjendien gjeografike të popujve të tjerë”.
Pos të tjerash, theksuam se Lufta e Ftohtë karakterizohet midis të tjerave si luftë
gjeopolitike. Ajo filloi si një luftë gjeopolitike pas rezultateve të Luftës së Dytë
Botërore. Ndërkoh shumë politologë theksojnë që edhe pas mbarimit të Luftës së
Ftohtë gjeopolitika luajti rol të rëndësishëm. Nisur nga të gjithë këto përcaktime e
realitete, çështja shqipëtare vijon të paraqitet një çështje e rendësishme gjeopolitike.
¨shtë e njohur gjithashtu se pas shkakut të gjendjes gjeostrategjike të Shqipërisë me
epoka të ndryshme historike, fuqitë e mëdha e kanë parë popullin shqiptar në role
të ndryshme gjeopolitike.
Kështu, p.sh. nëse deri në fund të mesjetës në Perëndim shqiptarët janë shikuar si
digë para depërtimit të islamizmit, kur pas disa shekujsh më shumë se gjysma e tyre
kanë pranuar fenë islame, janë vështruar prej Lindjes si digë para shtrirjes së
interesave të vendeve të krishtera. Ndoshta pamja e veçantë e Shqipërisë, tradita e
shkëlqyer e tolerancës fetare, e dominuar nga parrulla e famshme “Feja e shqipëtarit
është Shqiptaria”, etj, nuk i çuan me ndërgjegje shqiptarët në këto role.
Gjithësesi në kushtet e reja, në pozicione të rëndësishme të trevave shqiptare janë
gërshetuar interesa të tre fuqive gjeopolitike: Perandoria Otomane, Monarkia Austro-
Hungareze e Perandoria Ruse, që shqiptarëve si dhe popujve të tjerë të Ballkanit u
kanë dhënë funksione të tjera historike, që i kanë mbështëtur, ku në faktorin fetar,
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ku në faktorin etnik e ku në faktorin ideologjik.
Por është fakt, se Fuqit e Mëdha në emër të interesave më të larta i kanë flijuar
interesat e shqiptarve. Edhe më pas në Luftrat Ballkanike, në Luftën e Parë Botrore,
më 1939, kur Italia e Musolinit ka pushtuar Shqipërinë e sidomos në shansin më
favorizues gjatë Luftës së Dytë Botërore, Fuqit e Mëdha, nuk mbështetën zgjidhjen
e çështjes kombëtare shqiptare.
Fundi i Luftës Antifashiste, siç del dhe nga memoriet e mjaft protogonistëve dhe
bashkëkohësve, mblodhi përfaqësuesit e Fuqive të Mëdha ne Jaltë duke saktësuar
ekuilibrat e influencat. Përveç tjerash, siç duket Shqipëria u gjend nën influencën
fifty-fifty (50% me 50%) nën influencën ruse e në atë anglo-amerikane. Pas largimit
të anglo –amerikanëve, nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, (në fakt pas dëbimit nga
Enver Hoxha, udhëheqësi komunist i shqiptarëve), politika e Shqipërisë gati u gëlltit
nga diktati i Beogradit. Më tejë ndërprerja e marrëdhënieve me Jugosllavët e lidhja
e Shqipërisë me sovjetikët prishi ekuilibrat (50% me 50%) ç’ka detyron ish aleatët
perëndimor që të shtojnë përpjekjet për ndryshimin e situatës, në Shqipëri. Në kërë
kuadër u paragjykua mbështetja në grupe të armatosura e propogandë kundër
regjimit ekzistues në Shqipëri.
Shkëputja e komunistëve shqipëtar nga Moska në 1960 të shoqëruar dhe me dëbimin
e sovjetikëve nga Baza Ushtarake e Vlorës, rivendosën ekuilibrat e jashtëm. Me
daljen e Shqipërisë nga Traktati i Varshavës, një akt që meritonte interesim të
Perëndimit, nuk u shoqërua me veprime të tillë, duke lënë Shqipërinë asnjanëse.
Ndërkoh udhëheqja komuniste shqipëtare duke parësuar vlerën ideologjike të
faktorit gjeopolitik do të kërkonin e vijonin miqësi nga aleatë të largët në Kinën e
Mao C.Donit. Ndoshta për këtë edhe Lëvizja liberale pro perëndimore që u duk në
vitet ’70 nuk shfaqi interes dhe nuk tërhoqi vëmendjen e Perendimit. Prishja me
Kinën dhe izolimi i tejskajshëm i Shqipërisë bëri që konfiguracioni gjeopolitik i
Shqipërisë u dominua tërësisht nga ideologjia.
Përfundimi i “Luftës së Ftohtë” përveç tjerash u shoqërua me shpërbërjen e Bashkimit
Sovjetik e ndarjen e Jugosllavisë ( Ferati, 2013, 347) e sidomos ridimensionin e çështjes
shqiptare në Kosovë që rikonfiguronte faktorin gjeopolitik.
Ndërkohë duhet theksuar se çështja shqiptare në Kosovë mori karakterin e një
çështje gjeopolitike qysh në fillim të viteve ’80. Ndoshta menjëherë pas shpërthimit
të demonstratave të rinisë shqiptare në Kosovë me parullën “Kosova Republikë”
dhe “Bashkimi”. Ky problem vërtetohet dhe në të njëjtën kohë mbështetet duke
testuar lëvizjen diplomatike të Gjermanisë, e cila për interesa të saj dhe si precedencë
e synimeve të bashkimt të saj, mbështeti edhe lëvizjet në
Kosovë. Në fund të viteve ’80 kur Gjermania mori pamje tjetër (tashmë ajo ishtë
bashkuar) ndryshon vlersimin gjeorajonal dhe gjeopolitik.
Analiza përmes fakteve të shumta kërkon para së gjithash që udhëheqja shqiptare
të konfigurojë më mirë faktorin aleat për të mundësuar ecurinë pozitive të problemit
madhor kombëtar. Kjo bëhet më e mpreht kur mendojmë se çështja “Ballkan”
asnjëherë nuk është zgjidhur pa ndihmën e Fuqive të Mëdha. Popujt e vegjël të
Ballkanit asnjëherë në mënyrë të pavarur nuk mundën të ndërtojnë interesat e veta
Kombëtare pa ndihmën e fuqive europiane dhe botërore. Në qoftë se do të shikojmë
me kujdes çështjen e krizës dhe të kërcënimeve në ish Jugosllavi atëherë do të bindemi
se ato nuk janë zgjidhur nga vetë ballkanasit.
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Ndërkohë, në këtë kuadër, është e domosdoshme që të llogarisim mirë faktorin
gjeopolitik nga ana euroatlantike, i cili, siç vënë në dukje analistë të vëmendshëm,
në zgjidhjen e krizës Jugosllave ka ndjekur linjën e mëposhtme:
Nga Veriu në Jug –Sllovenia, Kroacia, Bosnja, Malin i Zi, (bënë përjashtim këtu
Maqedonia e cila pas ndërhyrjes energjetike të SHBA i shmanget kësaj skene).
Në këtë kah duke shikuar realitetin e tanishëm dhe duke analizuar me vëmendje
procesin që ndodh në rajon në kohën e fundit mund të shohim që zgjidhja e konfliktit
në ish Jugosllavi, është nën ndikimin e faktorit gjeopolitik. Ndërkohë për një
konceptim më real të këtij faktori unë pajtohem me shqetësimet e përfundimit të
disa studiuesve e politologëve që vlersojnë edhe rolin e ndikimin e “realpolitikës”.
Kështu është pranuar se politologët analizojnë kërcënimin të gjithanshëm për
sigurinë kolektive duke paraqitur të tilla si konfliktet etnike, religjoze dhe nacionale,
institucionet e dobëta shtetërore, emigrimi masiv, kërcënimi ekologjik (Kohel, 1522,
7-8) etj.
Por që me të drejtë ata theksojnë se krahas tyre duhet vlersuar e dëgjuar dhe
realpolitika. Moskontrollimi i këtij kërcënimi mund të rrezikojë lirinë dhe vlerat e
demokracisë, zgjidhjen e vetë çështjes të shqiptarëve të Kosovës. Dhe ndërsa politika
mbështetet në parimet të cilat njihen nga shoqëria, “realpolitika” mbështetet në
interesat e veta.”Realpolitika “ është politika e tillë që synon interesat pavarësisht
nga doktrina dhe parimet ( La Petite Larusse, 1995), është nje politik e tillë që në të
shumtën mbështeten në faktorin material e praktik, sesa në ndikimin teorik dhe
etik (Webster ). Një anektodë e vjetër shqiptare thotë se: “Burri është koka e familjes
kurse gruaja është qafa e saj e cila e vërtit atë (kokën) siç e dëshiron. Siç shihet edhe
çështja e shqiptarëve të Kosovës qëndron midis zgjidhjes së “realpolitike dhe politikës.
Politika ose parimet e kanë vendosur ato në tavolinë, të drejtën e vetëvendosjes së
Kosovës, kurse “realpolitika” nga poshtë tavolinës e përmbys atë dhe e hedh përtej.
Kriteri i dytë i zgjidhjes së konfliktit në ish Jugosllavi, siç thekson politologu i
shquar Dr.Shaban Sinani “është step by step” (hap pas hapi). Kjo u kushtëzua nga
pamundësia e faktorit politik ndërkombëtar për të krijuar ekuilibra të reja gjeopolitike
“an block” me mjete të ndërhyrjes paqësore duhet gjykuar se ky kriter vonoi mohimin
e çështjes shqiptare duke e çuar zgjidhjen e tij për afro njëzet vjet mbrapa.
Kriteri i tretë që u ndoq nga faktori politik ndërkombëtar në zgjidhjen e konfliktit
në ish Jugosllavi është kriteri “i kompensimit” Pavarësia e Republikave të Ballkanit
Verior (Sllovenia, Kroacia) kompensoi para së gjithash interesat gjermane duke
krijuar dhe zonën e markës deri në Sarajevë, aty ku ishte kufiri i fundit i influencës
austro-gjermane në fillim të shekullit të XX-të.. Ndarja e Bosnjës kompenson interesat
serbe, të cilat shpallin “ ne fitojmë në luftë por humbasim me paqe”. Në një plan më
të gjerë dominimi i Amerikës në Maqedoni kompeson interesat atlantike, për hapjen
e koridorit 8.
Në këtë kuadër, duke vlerësuar avantazhet e fundit liderët e politikës shqipëtare
duhet të sensibilizojnë e përvijojnë zhvillimin e potencialeve e të resurseve të
brendshme. Së pari të atyre resurseve që janë produkt i eksperiencës shumë shekullore
të vetë shqiptarëve dhe së dyti të resurseve të vendit të motivuar për shkak të
pozicionit gjeografik ndaj të tjerave.
Në këtë kohë, edhe një herë më tepër së kurrë del në pah vlera e faktorit gjeopolitik.
Dhe nisur nga pozicioni gjeografik i Republikës së Shqipërisë dhe i Kosovës,
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krahasuar me të tjerë nisur nga popullsia e sipërfaqa trevat shqipëtare ruajnë epërsi
e koeficientë më të lartë në shfrytëzimin e faktorit gjeopolitik.
Nisur nga kriteri i tretë në të njëjtën kohë edhe Rusia është kompensuar nëpërmjet
qëndrimit në një federatë të përbashkët të Serbisë dhe Malit të Zi, duke pas të hapur
koridorin për në Adriatik, përmes territorit të aleatëve të saj.
Tani, Kosova qëndëron në tavolinë edhe përpara kriterit të parë edhe atij të dytë dhe
sidomos para kriterit të tretë të zgjidhjes, Në përfundim, kush do të “kompensohet”
në Kosovë? Ndërkohë duket qartë se përdorimi i kriterit të tretë shkon në konsensusin
e SHBA dhe Rusisë. Në diplomaci ky bashkëpunim është fare i dukshëm.
Duke gjykuar dhe vlersuar një realitet të tillë, Serbia përpunoi dhe planizon fitoren
në Kosovë në rrugën që vijon.
a. Serbia mundet të realizojë synimet e sajë në Kosovë me fuqinë Policore dhe

regjim ushtarak, por në këtë rast Kosova është e humbur për Serbinë. Tani në
situatën e re, kur ndërhyri faktori ndërkombëtar sidomos me fillimin e
bombardimeve të NATO-s kjo është e pamundur.

b. Serbia mund të vijojë asimilimin por e ka të pamundur, sepse serbët nuk kanë
epërsinë ndaj shqiptarëve, shqiptarët janë një grup kompakt që zotërojnë gjith
Kosovën. Kosova është një tokë e sheshtë e rrethuar me male. Ajo ka mbrojtje
natyrore ndaj çdo llojë sulmi tokësor. Për këto të vërteta janë të ndërgjegjshëm
dhe studiuesit serbë. Kështu, nëse i referohemi analizave të Institutit të
Studimeve Gjeopolitike të Beogradit ( Stamkos, nr. 43), “ zona kritike” e Ballkanit
ndodhet brenda trekëndëshit gjeografik  Kralevo- Sofje –Shkup- Kralevo. Bëhet
fjalë për një spërfaqe prej rreth 20.000 km katrorë në qendër të së cilës ndodhet
qyteti i Nishit, ku dhe kryqëzohen tre akset më të rëndësishme të Ballkanit:

1) aksi Vjenë- Nish- Kostandinopol;
2) aksi Budapest- Nish- Selanik;
3) aksi Vranjë – Sofje- Nish- Prishtinë –Durrës ( ose Bari) .
Brenda këtij trekëndëshi strategjik ndodhet dhe Kosova lindore, ndërsa po ta bënim
trekëndëshin rreth, Kosova futet e gjitha brenda tij. Dhe ndërsa zona e qytetit të
Nishit, që konsiderohet „ qëndra e rëndësës” e këtij trekëndëshi strategjik, është
veçanrisht lehtë për t’u pushtuar nga veriu ( lugina e Moravës), nga jugu ( lugina
e Vardarit) dhe nga lindja ( Pirot), Kosova ka mbrojtje natyrore nga çdo llojë sulmi
tokësor. Si provë për këtë mund të përmendim dy shembuj historikë. I pari,
transferimi në shekullin e 13-të i Patriarkanës Serbe nga Zica ( Rashka) në Pejë, e
cila u bë që të mbrohej nga veriu. Dhe i dyti fakti që gjatë Luftës së Parë Botërore
Ushtria Serbe mundi të tërhiqej në Kosovë me mbrojtje natyore, megjithëse ishte e
rrethuar nga të gjitha anët nga ushri gjermane, austrohungareze dhe bullgare.
Atje Ushtria Serbe , ku nuk ishte e ekspozuar ndaj sulmeve armike, mundi të
organizohet dhe tërhiqej me rregull nëpër alpet shqiptare për në Adriatik.
Prania shqipëtare në Kosovë përbën 92% (Sinani, 1999, 249), kurse serbët vetëm
4%. Serbët, duke përfshirë Kosovën, Vojvodinën dhe Sanxhakun përbëjnë 64%,
Ndërsa shqiptarët në tërë hapsirën 20% etj. Ndërkaq është e njohur se në asnjë rast
nuk kemi kthim të shqiptarëve në
serb; përveç gjuhës, faktor i rëndësishëm paraqitet dhe religjioni, shqiptarët janë
myslimanë, ndërsa serbët pravosllavë kristianë.
Pas zgjidhjes së pamundur paqësore serbët filluan luftën, me besimin e fitimit
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plotësisht të Kosovës, ose pjesërisht të saj, duke filluar fillimisht me pastrimin etnik.
Pas ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar çështjet po ndryshojnë. Megjithatë është e
dukshme se Millosheviçi synon në ndarjen e Kosovës dhe ky plan ka qënë përpunuar
në kohë, projekti i njohur i Qosiqit (nëntor i vitit 1998) duke shprehur njëherazi
dhe mendimet e udhëheqësit të Partisë Demokratike Serbe Gjinxhiç. Ky synim vuri
në lëvizje edhe pakicën serbe në Kosovë sipas notës së parimit të “vetvendosjes”.
Me idenë e ndarjes së Kosovës në fillim është bashkuar edhe ndonjë personalitet
europian si britanikja Miranda Vicker. Ajo mendoi se zgjidhjen e ndarjes së Kosovës
në fund të fundit do të varet nga “zgjidhja politike dhe ushtarake e teritorit”. Këto
deklarata kanë ngjallur kundërshtime të fuqishme nga gjithë shtypi e media shqiptare.
Ideja e përcaktimit të hartës së re të Kosovës me mjetet e fundit, pra me veprime
ushtarake në kohën e tashme ka filluar. Në qoftë se në kohën më të afërt NATO,
nuk do të përqëndrojë dhe të ndërhyjë me trupa tokësore në teritorin kosovar, ose
ajo në qoftë se nuk do tu jepet ndihmën e fuqishme UÇK-së për ta luajtur këtë rol,
një gjendje e tillë, do të çojë në qindra mijëra viktima midis popullsisë paqësore në
Ballkan. Çështja shqiptare, ajo kosovare brenda saj, është midis të tjerave problem
gjeopolitik në nivelin rajonal, europian dhe ndërkombëtar.

Ndërhyrja e NATO-s

Përpjekjet e faktorit ndërkombëtar dhe shqiptar në kundërshtimin e politikës
kriminale të Milosheviçit nuk solli suksese. Pavarsisht nga rezultatet e Rambujesë,
një ditë para përfundimit të afatit të nënshkrimit të marrëveshjes, Beogradi përgatiti
operacionin e ri duke grumbulluar rreth 45 000 trupa të armatosur. Duhet theksuar
se ky plan ishte përgatitur me fshehtësi.
Qe nga shkurti, serbët përpunuan planin e operacionit duke parashikuar
mobilizimin e 42 000 ushtarëve dhe 17000 trupa policore( Gazeta Zëri i Kosovës,1999).
Operacioni ishte drejtuar për asgjësimin e UÇK-së, veçanërisht në pjesën veriore dhe
qëndrore të Kosovës, pastrimin e një zone të gjerë për rreth rrugëve të drejtimit
Prishtinë-Pejë, krijimin e kontrollit politik dhe ushtarak në të gjithë Kosovën dhe
në fund të fundit ndarjen e Kosovës.
Më 24 Mars 1999, avionët e parë të NATO-s, sulmuan Beogradin, për ta detyruar
Millosheviqin të nënshkruante marrëveshjen e Rambujesë ( Zoto, 2005,245). Lufta
nisi dhe nuk dihej se kur do të përfundonte.
Kosova ndodhej në buzë të greminës. Ndërhyrja e NATO-s u bë një domosdoshmëri.
Rrjedha e kohës nuk ndihmoi por ushqente ethet e konfliktit. Tani anëtarët e NATO-
s ishin të bindur me suksesin e tyre. Shembulli i Bosnjes ishte bërë mjaft prezent,
sidomos kur dihej se sasia e humbjeve ushtarake të NATO-s aty ishin në zero.
Njëheras këto rezultate ishin të papritura dhe serbët e kuptuan dallimin midis NATO-
s dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara. Asnjë institucion nuk mund të luante
rolin e NATO-s në mbrojtje të sigurisë dhe të stabilitetit në zgjidhjen e kërcënimeve
në Europë.
Ashtu si në fillim të shekullit të XX-të, rolin kryesor të zjarrit të konfliktit ushtarak
e luajti përsëri Serbia. Njëheras duhet theksuar se, që në fillim të shpalosjes së konfliktit
udhëheqësi i Aleancës thoshte: “Dëshiroj unë të bëjë të qartë, NATO nuk i shpall
luftë Jugosllavisë. Ne nuk kemi asgjë kundër popullit të Jugosllavisë, i cili është i
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lidhur gjatë me politikën izolacioniste nga politika e qeverisë së vetë. Qëllimi jonë
është të ndërpresim vuajtjet e mëtejshme njerëzore dhe represionet e mëtejshme kundër
popullsisë civile në Kosovë. Të gjitha vendet anëtare të NATO-s janë në unitet në
marrjen e vendimeve. Ne duhet të mbrojmë popullsinë dhe të evitojmë fundin e
katastrofës, e cila rrezikon Kosovën, të ndalojmë regjimin autoritar i cili shtyp
popullin e vet në Europë në fundin e shekullit të XX-të”.
Ndërkoh angazhimi i NATO-s, për çlirimin e Kosovës nga regjimi nacional shovinist
dhe makina kriminale e Milosheviçit në të njëjtën kohë përbën pikën kulmore e
shans të ri historik për rolin e Shqipërisë e të shqiptarëve në rajon. Bombardimet
ajrore zgjaten plotë 78 ditë, (nga 24 mars 1999 e deri më 9 qershor të vitit 1999) kur në
Kumanovë u nënshkrua marrveshja midis përfaqësuesve të NATO-së dhe gjeneralëve
të Serbisë. Forcat serbe vranë dhe masakruan mbi 10.000 civil shqiptar dogjën mbi
100.000 shtëpi, shkatërruan dhe plaqkitën pasurin e shqiptarëve dhe moren si pengj
dhe rob të luftës një numër të madh të shqiptarëve dhe në mënyrë flagërante shkeli
Konventat e Gjenevës të cilat përcaktojnë të drejtën e luftës176. Me marrveshjen e
Kumanovës u arritë që Brenda 11 ditëve të tërhiqen të gjitha forcat e armatosura
jugosllave nga Kosova dhe të hynë trupat e NATO-së më 10 qershor 1999.

Konkluzione

Shkatërrimi i Jugosllavisë Federative shkaktoi hapjen e një sërë problemeve të vjetra
në trevat Ballkanike Duke ndikuar fuqishëm në faktorin e brendshëm dhe në ngritjen
e ndërgjegjes kombëtare në shkallën më të lartë si dhe në faktorin e jashtëm, pra në
ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare në përgjithësi të çështjes së Kosovës e në
veçanti ato në horizontin mbarëshqiptarë hapen si një shpresë e madhe dhe një
prespektivë e re. Gjatë periudhës 1981- 1999 shqiptarët dhe Kosova përjetuan
momentet më të rënda të historisë së vet në veçanti pas ardhjes në pushtet të Slobodan
Milosheviqit në vitin 1986 kur Serbia filloi të rënojë gjithçka që ishte ndërtuar si
autonomi e Kosovës. Në vitin 1990 ra sistemi i diktaturave në të gjitha vendet socialiste
të Evropës sikurse edhe në Jugosllavi. Në Maqedoni me lindjen e pluralizmit politik
dolën në skenë forca të ndryshme politike maqedonase dhe shqiptare. Ngjarjet që
pasuan më vonë shkaktuan procese retrograde të cilat u përcollën me masa drakonike
kundër rinisë kosovare, intelektualëve dhe në përgjithësi kundër popullit shqiptarë
të Kosovës. Në rafshin ndërkombëtarë u lansua imazhi për pjekurinë politike të
Kosovës për mundësinë e tyre organizative për peshën e tyre politike dhe rolin që
mund ta luajnë me sukses mbrenda përmbrenda Kosovës. Faktori ndërkombëtarë
filloi të mendojë se si të intervenohet në Kosovë për të parandaluar destabilizimin e
rajonit. Duhet thënë haptazi se gadishmëria e shqiptarëve që të durojnë dhe të
vazhdojnë me kursin politik për pavarësi kundërvënia e vendosur e prirë nga UÇK-
ja dhe subjektet tjera politike luajtën me këtë rast një rol global historik që ishin
faktorë determinant që e sollën NATO-n dhe Evropën në Ballkan. Në kontiunitetin
e përpjekjeve, luftrave dhe qëndresës shekullore të popullit shqiptarë për liri e pavarësi
si dhe demostratat e pranverës së vitit 1981 shënojnë një ndër faqet më të ndritura
dhe më të rëndësishme të historisë sonë të re. Duke analizuar faktorin kohë mbi
ngjarjet diplomatike dhe politike që ndodhën në Ballkan në shekullin e kaluar dhe
në fillim të këtij shekulli, gjithmonë është lidhur me moszgjidhjen e çështjes shqiptare
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në Ballkan. Prandaj në bazë të hulumtimit të punimit si dhe konsultimin e literaturës
përkatëse po i përmend disa nga konkluzat në rafshin diplomatik mbi shqiptarët e
Kosovës:
• Shqiptarët si faktorë shumë i rëndësishëm në Ballkan në periudha të ndryshme

diplomatike nuk janë trajtuar në mënyrë të barabartë nga këto fuqi.
• Rezistenca kombëtare aktive si në rafshin politik e më vonë atë ushtarak i

shqiptarëve filloi që me coptimin e trojeve shqiptare dhe përfundon me
rezistencën e armatosur në vitin 1999.

• Vitet 1981 shënuan një kthesë në ngritjen e vetëdijes nacionale jo vetëm të
shqiptarëve të Kosovës por edhe në të gjitha trevat e ish-Jugosllavisë, që
shënojnë një fazë të re në bashkimin e tyre shpirtërorë e më vonë atë politik.

• Periudha pas vitit 1981 është periudhë në të cilën fillon ndërkombëtarizimi i
çështjes shqiptare në radhë të parë falë diasporës e cila u organizua në forma të
ndryshme për të bërë me dije qendrave të vendosjes me anë të demostratave
dhe peticioneve në njërën anë dhe në anën tjetër roli i pamohueshëm i Dr.Ibrahim
Rugovës që me rezistencë aktive ariti të sensibilizojë faktorizimin e elementit
shqiptarë në arenën ndërkombëtare.

• Përpjekjet diplomatike në fund të viteve ’90 kulmuan dhe u përforcuan me
rezistencën ushtarake të bashkuar shqiptare rreth UÇK-së. Kjo forcë e
përshpejtoi inkuadrimin sa më aktiv të diplomacisë Amerikano-Angleze rreth
zgjidhjes së problemit të Kosovës.

• Të gjitha përpjekjet diplomatike dhe ushtarake rreth zgjidhjes së problemit të
Kosovës u kurorizuan falë angazhimit aktiv mbi të gjitha SHBA-ve të cilët
seriozisht e kishin kuptuar se populli shqiptarë meriton tretman të barabartë
si gjithë popujt tjerë në Ballkan.
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Liria e vendosjes si një nga liritë themelore të tregut të BE-së
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MSc Greta Alikaj
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Abstrakt

Liria e vendosjes është shprehje e dytë e lirisë së personave dhe duhet t’u lejojë
sipërmarrjeve dhe profesionistëve të pavarur të vendosen në territorin e Unionit për të
ushtruar një profesion. Që në vitin 1974 GJED njohu në çështjen Reyners, që ndalimi i
diskriminimit në kuadër të lirisë së vendosjes  ka një efekt të drejtpërdrejtë në shtetet
anëtare, në mënyrë të tillë që shtetasit e Unionit të mund t’i drejtohen në mënyrë të
drejtpërdrejtë.  Rregullat  e lirisë së vendosjes sjellin jo vetëm në raportin mes qytetarit
dhe shtetit një efekt të drejtpërdrejtë, por edhe në raportin mes personave privatë.
Përndryshe, siç GJED ka vendosur tek “Walrave&Koch”, do të rrezikohej zbatimi uniform
i lirisë së vendosjes.

Fjale kyçe: Liria e vendosjes, treg, BE, Shqipëri.

Hyrje

Neni 49 i traktatit të Lisbonës përcakton se kufizimet e vendosjes së lirë janë të
ndaluara. Liria e vendosjes vlen jo vetëm për personat fizikë, të cilët janë shtetas të
një shteti anëtar, por edhe për personat juridikë, të cilët kanë selinë në një prej
shteteve anëtare.  Për personat juridikë, liria e vendosjes përfshin edhe të drejtën
për themelimin e agjensive, selive ose degëve të shoqërive tregtare në një prej shteteve
anëtare.  Liria e vendosjes në bazë të nenit 40 të traktatit të Lisbonës përfshin
“pranimin dhe ushtrimin e profesioneve të pavarura si dhe themelimin dhe drejtimin
e sipërmarrjeve ... sipas rregullave të vendit pritës për shtetasit e tij”. Si liri dytësore
e vendosjes përfshihet e drejta e sipërpërmendur për themelimin e shoqërive tregtare,
agjensive, selive ose shoqërive tregtare bija në një shtet tjetër.
Liria e vendosjes vlen për të gjithë personat fizikë, të cilët janë shtetas të një shteti
anëtar. Nuk ka rëndësi vendbanimi.  Liria e vendosjes favorizon edhe personat
juridikë.  Kjo vlen sidomos për të gjitha shoqëritë tregtare, të cilat janë të themeluara
sipas legjislacionit të shteteve anëtare dhe të cilat kanë selinë, zyrën e administrimit
ose zyrën e vendosjes së shoqërisë në territorin e Unionit. Si shoqëri tregtare
përfshihen shoqëri të së drejtës civile, të së drejtës tregtare dhe persona të tjerë juridikë
të së drejtës publike dhe private për sa kohë që kanë për qëllim kryesor fitimin
monetar. Neni 54 i traktatit të Lisbonës përcakton se shoqëritë tregtare dhe personat
fizikë janë të njëjtë para përdorimit të lirisë së vendosjes.  Shtetasve ose shoqërive
tregtare nga vendet e treta nuk u takon liria e vendosjes.  Rregulli i nenit 49 pika 2
e traktatit të Lisbonës përcakton se shteti pritës duhet ta lejojë lirinë e vendosjes
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sipas përcaktimeve, të cilat vlejnë edhe për shtetasit e tij, sipas ndalimit të
diskriminimit. Jo vetëm diskriminimi i drejtpërdrejtë por edhe ai indirekt është i
ndaluar. Si një diskriminim i drejtpërdrejtë kualifikohet rregulli kombëtar, i cili
parashtron si kusht shtetësinë për lejimin në një profesioni të veçantë.  Kështu
GJED njohu relativisht shpejt në vendimet e saj Reyners1, Thieffry2 dhe Patrick3, se
personat e prekur duhet të lejoheshin të ushtronin profesionet e pavarura të avokatit
dhe arkitektit në vendet pritëse, sepse ata i plotësonin të gjitha kushtet përveç
shtetësisë.
Si diskriminim jo i drejtpërdrejtë nënkuptohen rregulla neutrale, të cilët prekin më
fort shtetasit e huaj se ata vendas.
Përveç ndalimit të diskriminimit, liria e vendosjes përmban edhe një ndalim kufizimi.
Në këtë mënyrë GJED njohu që në vititn 1984, se një rregull kombëtar, i cili ndalonte
themelimin  e disa zyrave të avokatisë, kundërshtonte lirinë e vendosjes, megjithëse
ajo zbatohej njësoj si për vendasit edhe për shtetas të vendeve të tjera anëtare. GJED
në të njëjtën kohë e klasifikoi edhe një rregull jo-diskriminues për njohjen e një
grade akademike të marrë nga një shtet tjetër anëtar si një shkelje të nenit 49 të
traktatit të Lisbonës, sepse ajo pengonte zbatimin e lirive themelore të Unionit ose
e bënte më pak atraktiv atë.4

Mbi ndalimin e diskriminimit dhe kufizimit liria e vendosjes së personave fizikë që
ushtrojnë profesione të pavarura është e njejtë me lirinë e punëmarrësve. Në këtë
rast bëhet fjalë sidomos për të drejta të udhëtimit dhe qëndrimit, të cilat duhet të
garantojnë se personi fizik që ushtron një profesion të pavarur të pranohet dhe të
qëndrojë në vendin pritës sipas të drejtave që përcakton liria e vendosjes. Përveç
kësaj vlen të përmendet se Direktiva 2004/38 zbatohet edhe për persona fizikë që
ushtrojnë profesione të pavarura. Në këtë mënyrë të drejtat shoqëruese i takojnë jo
vetëm personit fizik që ushtron profesion të pavarur, por edhe pjesëtarëve të familjes.
Edhe për profesionet e pavarura vlen Urdhëresa 883/2004 për koordinimin e sistemeve
të sigurisë sociale (shiko më sipër). Edhe Direktiva mbi njohjen e kualifikimeve
profesionale ka rëndësi për personat fizikë që ushtrojnë profesionet e pavarura, siç
e përmend edhe neni 53 i traktatit të Lisbonës, sipas të cilit Këshilli i Europës nxjerr
direktiva të cilat lehtësojnë ushtrimin e aktiviteteve të pavarura.
Siç u përmend edhe më sipër, personat fizikë kanë të njëjtin trajtim si shoqëritë
tregtare në kuadër të lirisë së vendosjes (neni 54 traktati i Lisbonës). Diskriminimet
ose kufizimet e padrejta , të cilat u drejtohen shoqërive tregtare të shteteve të tjera
anëtare të BE-së, nuk janë të lejuara. Përveç kësaj, shoqëritë tregtare klasifikohen si
mbajtës të së drejtave dhe detyrimeve, për nënshkrimin e kontratave dhe drejtimin
e proceseve.

Transferimi i selisë dhe  liria e vendosjes

Rëndësi të veçantë ka liria e vendosjes edhe në kuadër të transferimit të selisë nga
një shtet anëtar në një shtet tjetër anëtar brenda BE-së.  Ky proces ka qenë problematik

1 Vendim i GJED 2/74, Reyners, 1974, 631
2 Vendim i GJED 71/76, Thieffry, 1977, 765
3 Vendim i GJED 11/77, Patrick, 1977, 1199.
4 Shiko vëllimin e autorit, E drejta europiane private.
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sidomos për shkak të teorive të ndryshme, siç janë teoria e selisë dhe teoria e
themelimit.5

Teoria e selisë përcakton se shoqëria tregtare do të jetë subjekt i të drejtës së atij
shteti brenda territorit të të cilit gjendet selia e shoqërisë. Teoria e themelimit në të
kundërt, përcakton se ekzistenca e një shoqërie tregtare do të jetë subjekt i së drejtës
së atij shteti në territorin e të cilit u themelua shoqëria.
Në vendimin Daily Mail të vitit 1988, GJED ishte e mendimit se neni 49 i TBE së
bashku me nenin 54 të traktatit të Lisbonës, nuk u jep asnjë të drejtë shoqërive, të
transferojnë selinë e tyre në një shtet tjetër dhe në këtë mënyrë të mbajnë të
pandryshuar formën e tyre tregtare.
Një dhjetëvjeçar më vonë GJED vendosi në çështjen Centros ndryshe : Një çift që
jeton në Danimarkë kishte themeluar një shoqëri tregtare të quajtur Centros6 në
Britaninë e Madhe.  Çifti në këtë mënyrë kërkoi regjistrimin në regjistrin tregtar të
një dege të kësaj shoqërie në Danimarkë. Ky regjistrim nuk u pranua nga Danimarka
me argumentimin se shoqëria-Centros u themelua në Britaninë e Madhe për shkakun
e vetëm të shmangies së rregullave strikte të themelimit të tyre në Danimarkë dhe
sepse ajo nuk ushtroi kurrë aktivitetin e saj në Britani. GJED kërkoi përdorimin e
lirisë së vendosjes për Centros, paçka se ajo ishte themeluar thjesht si një shoqëri
tregtare që s’kishte ushtruar aktivitet tregtar në Britaninë e Madhe. Në këtë mënyrë
Danimarka ishte e detyruar të kryente regjistrimin e degës së Centros në regjistrin
tregtar.  Edhe çështja Überseering7 e trajtoi lirinë e vendosjes bazuar në teorinë e
selisë dhe themelimit. Tek Überseering bëhet fjalë për një shoqëri tregtare holandeze,
e cila tranferoi selinë administrative në Gjermani.
Gjermania e cila ndjek teorinë e selisë dhe në këtë mënyrë nuk e njihte transferimin
e kësaj shoqërie, sipas argumentimit se shoqëria duhet të ishte themeluar sipas të
drejtës gjermane u klasifikua nga GJED  si shkelje të neneve 49, 54 të traktatit të
Lisbonës që kanë të bëjnë me lirinë e vendosjes me argumentimin se kjo teori nuk
mund të jetë një shkak i justifikueshëm nga ana e Gjermanisë. Edhe në vendimin
Inspire Art8, GJED e rivërtetoi këtë argumentim dhe vendim.

Kushte për zbatimin e lirisë së vendosjes

Liria e vendosjes vlen për shumë fusha të ekonomisë. Neni 51 i traktatit të Lisbonës
kufizon fushën e zbatimit të lirisë së vendosjes, në ato kushte kur janë të zbatueshme
për ato lloj aktivitetesh, të cilat janë të lidhura me përdorimin e pushtetit publik.
Ashtu sikurse edhe liritë e tjera të tregut edhe marrëveshja mes shteteve sipas
jurisprudencës së sotme është një kusht i nevojshëm për zbatimin e lirisë së vendosjes,
sepse çështjet kombëtare nuk preken prej saj. Një çështje ndërshtetërore, e cila
plotëson klauzolën ndërshtetërore, është ekzistente, nëse një shtetas vendas kërkon
zbatimin e lirisë së vendosjes, në atë rast kur ka marrë një kualifikim profesional në
një shtet tjetër anëtar, të cilin ai do ta ushtrojë në vendin e tij.
Neni 52 pika 1 e traktatit të Lisbonës parashikon të njëjtat shkaqe të justifikueshme

5 Shiko edhe vëllimin e parë, E drejta europiane private.
6 Vendim i GJED 212/97, Centros, 1999, 1459.
7 Vendim i GJED 208/00, Überseering, 2002, 9919.
8 Vendim i GJED 167/01, Inspire Art, 2003, 103.
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si të lirisë së punëmarrësve: rendi, siguria dhe shëndeti publik. Me ndihmën e këtyre
tre shkaqeve të justifikueshme mund të merren parasysh përkrah masave kufizuese
edhe ato diskriminuese. Të gjitha masat nuk duhet të kundërshtojnë principin e
proporcionalitetit. Këto kushte të justifikueshme  janë të njëjta  nga ana e përmbajtjes
si ato në kuadër të lirisë së punëmarrësve.
Në çështjen Gebhard, GJED përcaktoi qartë se në cilat kushte, masat që nuk janë
diskriminuese, veprojnë në formë kufizuese në lirinë e vendosjes, mund të jenë të
lejueshme :
1. Ato duhet të përdoren jo në formë diskriminuese;
2. Ato duhet të përmbajnë shkaqet e justifikueshme të interesit të përgjithshëm;
3. Ato duhet të jenë të përcaktuara për të garantuar qëllimin e kërkuar;
4. Ato nuk duhet ta kalojnë kufirin, i cili është i nevojshëm për arritjen e qëllimit.

Këto katër kritere përdoren prej GJED, nëse një kufizim i katër lirive themelore
duhet të jetë i justifikueshëm. Shkaqet e justifikueshme të interesit të përgjithshëm
të cilat mund të justifikojnë një kufizim të tillë, mund të jenë të ndryshme. Në çështjen
Gouda,9 GJED e përmblidhte jurisprudencën e saj në një listë të shkaqeve të interesit
të përgjithshëm. Kjo listë përmbledh ndër të tjera: mbrojtjen e marrësit të shërbimeve,
mbrojtjen e pronësisë intelektuale, mbrojtjen e punëmarrësve, mbrojtjen e
konsumatorit, mbrojtjen e trashëgimisë kombëtare historike, artistike dhe kulturore,
vlerësimin e  pasurisë arkeologjike, historike dhe artistike dhe shpërndarjen më të
mirë të njohjeve mbi trashëgiminë kulturore dhe artistike të vendit.
Në çështjen Bosal, GJED përcaktoi se ajo nuk i klasifikon si shkaqe të interesit publik
dhe në këtë mënyrë nuk i justifikon në kufizimin e lirisë së vendosjes, rastet e një
taksimi më të ulët.10 Ky rast (i taksimit më të ulët), mund të justifikohet nga GJED
nën kushte të veçanta për ruajtjen e sistemit kombëtar të taksave.
I bazuar në nenin 50 pika 2 të traktatit të Lisbonës, kanë hyrë në fuqi shumë direktiva
të së drejtës tregtare, të cilat përcaktojnë rregullat e publikimit të bilancit, të mbajtjes
së bilancit, të formave të shoqërive tregtare si dhe merger & acquisitions të shoqërive
tregtare. Këto direktiva do të përmenden shkurtimisht në këtë kapitull dhe do të
diskutohen më gjerë në kuadër të së drejtës tregtare europiane.

Përfundime

Në kuadër të një një përfundimi dhe analize më të thellë të lirive themelore të tregut
të përbashkët europian mund të themi se punimi i mësipërm krijoi paralele mes
katër ose pesë lirive themelore të së drejtës së tregut të brendshëm europian. Këto
paralele gjenden nga njëra anë në traktatin e Lisbonës dhe nga ana tjetër në
jurisprudencën e GJED-se, e cila e ka krijuar thellësisht të drejtën e tregut të
brendshëm të BE-së.  Këtu bëhet fjalë jo shumë për përmbajtjen e vërtetë të lirive
themelore (pra mallra-, shërbime-, persona- dhe qarkullimin e kapitalit), por për
përbërjen dhe sistematikën e çdo lirie themelore.
Së pari, GJED ka përcaktuar se të gjitha liritë themelore janë të zbatueshme në
formë të drejtpërdrejtë, në një formë që qytetarët mund t’u drejtohen dhe të kërkojnë
9 Vendim i GJED 288/89, Gouda, 1991, 4007.
10 Vendim i GJED 168/01, Bosal, 2003, 9409.
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të drejtat e tyre duke u bazuar në to.  GJED gradualisht e ka zgjeruar ndalimin e
diskriminimit në një ndalim kufizimi të përgjithshëm. Masat shtetërore, të cilat janë
diskriminuese mund të justifikohen vetëm nëpërmjet shkaqeve të justifikueshme të
përcaktuara të traktatit të Lisbonës. Sipas jurisprudencës së vazhdueshme të GJED
masat jo-diskriminuese mund të justifikohen edhe nëpërmjet shkaqeve të
detyrueshme të interesit të përgjithshëm dhe në të njëjtën kohë masat shtetërore të
cilat kufizojnë një liri themelore, duhet të jenë proporcionale.
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Abstract

The radical nature and rapid pace of change in the former communist countries has
unleashed new forces for both positive and negative change, particularly in the fields of
economic growth and social development. New approaches to commerce and service
delivery are thus forcing us to challenge some of our conventional theories on the state,
society and the economy.
This paper tackles the government’s role on finding ways to harmonize economic growth
with social policies. While states struggle to take on the fiscal burden of supporting their
most vulnerable citizens, societies such as Albania have paid witness to a dramatic
growth in resources in a fledgling private sector. However, “economic activity often
operates in a binary rather detached and isolated from both public sector and civil
society. The brutal and predatory individualism encountered in many enterprises is in
sharp conflict with the social interests of the state and society at large”(Zamagni, 1997).
A shift in thinking on social policy foresees the emergence of a social capital approach to
social exclusion. This approach involves the mobilization of the entire community-
including business actors and civil society leaders-in tackling social exclusion and
empowering disadvantaged members of society.
The social business model, as developed in Albania in the creation of the Youth Albanian
Parcel Service (YAPS), which employs exclusively disadvantaged youth, is an innovative
example of new thinking on tackling social exclusion and reducing poverty. It promotes
the novel concept of using efficiency and in-built sustainability of free markets to generate
social wealth.
Social business is beginning to be seen as relevant by the public sector and the not-for –
profit sector as well as the private sector. As a matter of fact, people are looking for a clear
lead and articulated objectives and priorities from the government. It is a general view,
inherited from the past that government has a role in signposting organizations to tools
and giving direct advice through business links. State has a range of possibilities to
intervene, using different channels. It may play a triple role. These three roles are
inextricably linked as they reflect the new political, social and economic order in which
we live and secondly because they determine a new, post-communist relationship
between citizen and state.

Keywords: Social business, state’s role, civil society, industrial conflict, social welfare,
social responsibility, social protection and inclusion, social exclusion.

Introduction

 The greatest challenge of Eastern and Central European countries is the social
reform. The western literature has, at times, been tempted, and still may be, to
consider income distribution in the former communist countries as an advantage
of the system, assuming that equitable distribution was based on egalitarianism for
all members of the society. Besides the Marxist theory, this viewpoint was also
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sustained by lack of realistic information on the former communist countries.
Poverty in these countries did not exist only officially. As soon as “transformation
started in 1989, economic reforms re-oriented income distribution towards growing
inequality in all countries of Eastern and Central Europe” (Vecernik, 1995).
Post-socialist societies, newly emerging from totalitarianism and centralized
economy, have been trying and continue to try to design frameworks to regulate
the market economy and income distribution. Albania, too, since the fall of the
communist system in 1991, has lived through a deep and radical transformation.
After 45 years of isolation and oppression under the harshest communism of the
region, it embarked on the road to building democracy through human rights
protection and livelihood improvement in the context of a free market economy.
In the overall process of social development, guided by respect for human rights, a
special place is taken by social policies designed not only to provide social and economic
protection for the groups at risk, but also to contribute to their re-integration in
society. An essential part of these policies is aimed at providing economic and social
protection for vulnerable groups to help them being reintegrated into social life.
The radical nature and rapid pace of change in the former communist countries has
unleashed new forces for both positive and negative change, particularly in the
fields of economic growth and social development. New approaches to commerce
and service delivery are thus forcing us to challenge some of our conventional
theories on the state, society and the economy.
A shift in thinking on social policy foresees the emergence of a social capital approach
to social exclusion. This approach involves the mobilization of the entire community-
including business actors and civil society leaders-in tackling social exclusion and
empowering disadvantaged members of society.
The social business model, as developed in Albania in the creation of the Youth
Albanian Parcel Service (YAPS), which employs exclusively disadvantaged youth,
is an innovative example of new thinking on tackling social exclusion and reducing
poverty. It promotes the novel concept of using efficiency and in-built sustainability
of free markets to generate social wealth.
Social business is beginning to be seen as relevant by the public sector and the not-
for –profit sector as well as the private sector. As a matter of fact, people are looking
for a clear lead and articulated objectives and priorities from the government. It is a
general view, inherited from the past that government has a role in signposting
organizations to tools and giving direct advice through business links. State has a
range of possibilities to intervene, using different channels. It may play a triple role.
These three roles are inextricably linked as they reflect the new political, social and
economic order in which we live and secondly because they determine a new, post-
communist relationship between citizen and state.
This paper tackles the government’s role on finding ways to harmonize economic
growth with social policies. While states struggle to take on the fiscal burden of
supporting their most vulnerable citizens, societies such as Albania have paid witness
to a dramatic growth in resources in a fledgling private sector. However, “economic
activity often operates in a binary rather detached and isolated from both public
sector and civil society. The brutal and predatory individualism encountered in
many enterprises is in sharp conflict with the social interests of the state and society
at large” (Zamagni, 1997).
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The arguments advanced in the paper proceeds as follows: Section II examines the
evolution of the Social Protection and Inclusion policy in Albania and the
institutional arrangements it has shaped. Section III, which comprises the core
theoretical component of the paper, argues the case that social business’s experience
may serve to formulate a new approach to social protection. Section IV elaborates
what role the state may play, while Section V concludes the paper.

Social Protection and Inclusion in Albania

There has been a tendency, in various studies, to consider the social relationships of
the socialist system as one of its strongest advantages. These countries, even the
smaller ones, are included among modern societies when only physical and human
capital is considered: the spread of literacy, urban population, modern
communication and information characterize most of these countries today (Ymeraj,
2011).  However, the critical issues of transition and frequent crises have shown
how inaccurate and insufficient is the evidence of social capital in these countries.
What has been called ‘the new human being of the Communist era’ has been seriously
deformed. It was totally impossible to recognize real social values, due to oppression
by and fear of the regime. During transition, the state and the market remain
influenced by past ideology and by the legacy of historical development. The rapid
polarization of society and the accumulation of wealth in a few hands have deepened
the process of impoverishment, the middle class being more affected due to
unemployment, very low incomes, emigration and disruption of social and
community relations. Thus the tendency to advance towards democracy has been
confronted by the bleakness of the social basis (Ymeraj, 2011).
Most analysis concerning countries’ development refers to macroeconomics
performance indicators, putting aside the concept of ‘social inclusion’. It has been
generally accepted that a strong economy creates a suitable environment for social
progress, which applies in practice up to a point. However, when referring to post-
Communist countries there are two different realities. While the first refers to the
market economy promoting social welfare, post-Communist countries are applying
the opposite: in their case, ‘social mobilization’ transforms, encouraging the market
to develop, which in the end turns towards social welfare.
Central and Eastern European countries vary from each other not only in terms of
economic development but in general. Some of them appear at a higher development
stage (Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, and Slovenia), some others,
including Albania are faced with critical economic and social challenges.
Since the beginning of the last century, Albania, a small country in the Balkans,
with an area of 28,748 square kilometers and a population of 3,187,384 people1 has
been characterised by heterogeneous governance, marked by striking disregard for
the stage of social development, which has affected the nature and the development
of social capital. Despite economic growth of 4 to 5 percent in the last years, poverty
and social exclusion remain critical and the country is among the poorest in the
region, with a poverty headcount ratio of 14,3%2 at national poverty line.

1 http://countrymeters.info/en/Albania, Population Projections based on 2011 Census.
2 http://data.worldbank.org/country/albania
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Today, Albania’s case exemplifies a traditional society making some sporadic efforts
to become a modern one. This can be seen in both the market and the state sectors
where large, impersonal bureaucratic organizations break the rule of law in their
operations (Rose, 1998). Moreover, informal networks substitute for formal
organizations in politics, using bribery and corruption. Communities do not oppose
such informal networks, being too weak to do so. Lack of social responsibility is
both an output and an input, continuously generating a loss in social capital.
The negative economic legacy of the past and a difficult economic transition has
caused economic instabilities coupled with deepening social and economic
inequalities between the rural and urban parts. As a direct result of the cultural
change, the entire population is exposed to a range of risks with bearing on the
economic situation of the families and individuals, while opportunities to benefit
from social service delivery remain limited (UNICEF,NCSS,URI,2011).
The Albanian Social Protection mechanism, established from scratch in 1992-1993,
is designed to addresses the economic and social dimensions of exclusion, alike.
However, guided mainly by the criteria of macroeconomic balance maintenance
and the limited budget, the social protection mechanism while providing benefits
fails in promoting people to be socially integrated. The policy of social protection,
defined as the policy of ‘alleviation of social inequalities’ is not sufficient to promote
the social development of Albanian society, while the recipients of social assistance
are the most vulnerable to social exclusion. They suffer from multiple social
disadvantages because they lack access to basic standards of housing, education,
health, human relationships and protection. Beyond straight forward economic
poverty, the use of term social exclusion recognizes that the human rights of the
individuals can be further threatened by the forced passivity of welfare, the inability
to fulfil their basic potential and to build the kind of human relationships that lead
to active citizenship.
The traditional approach of social protection is no longer relevant for Albania. A
new strategy of poverty reduction and growth is needed, based on the new concept
of multidimensionality of poverty, which implies the importance of measuring
indicators such as health, nutrition and education, and also vulnerability,
voicelessness and powerlessness. Therefore, the question raised here is whether
this should be reflected in a new theory of social protection and how to implement
it in the very challenging framework of Albania?

Social Business, a new approach vis-à-vis the traditional social protection policy

Social enterprises are businesses with social objectives whose profits are channeled
back to the community to serve social goals. They are market driven and value led.
Social enterprises tackle a wide range of social and environmental issues and operate
in several domains of the economy.
The evolution of social enterprises was triggered by the blurring of sector boundaries
between private and public. The recent unparalleled economic expansion;
globalization and the spur of new technologies fundamentally questioned the
reigning separation of the private and public sector. Multinational corporations
faced with growing grassroots activism calling for corporate responsibility have
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gradually changed their perspectives on the sole profit making role prescribed to
corporations. At the same time, international donors and governments believed
that the social sector fell far short of remedying social ills. Little change has been
noted in the welfare of societies thus consequent phasing out and donor fatigue left
not-for-profits to struggle financially. Donors and governments have been repeatedly
asking for sustainability as a pivot point for giving support to mushrooming NGOs.
The buzz word has become a financial term called double bottom line which required
all entities to simultaneously meet financial and social goals. The new models engulf
a corporation which is socially responsible and an NGO which is not grant
dependent. On one hand, corporations with the well-entrenched slogan ‘good
business, good neighbor’ reached out to local communities by supporting varying
social initiatives. On the other, NGOs sought avenues to serve their social missions
by developing self-sustaining businesses in the market. The new hybrids successfully
blended for-profit and not-for- profit elements in their ventures.
Social enterprises have been sprouting in a variety of countries in different economic
and business environment. This new field amalgamating business acumen and social
sensitivity aims to meet the challenges of a changing world with converging
boundaries between business and public. The social business model gives us great
opportunities to boost both the economy and the society simultaneously building
on business success and harnessing social well-being.
Social entrepreneurship can take many forms and serve many objectives. The oldest
breed is workforce development initiated by governments and microfinance projects
supported by international organizations. The more recent model represents not-for-
profit organizations transforming into business ventures to achieve long-term social
impact. The newest social business venture conceptualized by a unique collaboration
among business, private and social actors in Albania has set up a business – without
building on a previously existing not-for-profit - to meet a social objective.
Youth Entrepreneurship has been a response to persistently high unemployment
among youth in industrialized countries. The restructuring of labor allocation,
shift to small-scale production and service sector from concentrated industrial
production, and relocations of companies to countries with cheap labor led to
unemployment. Even those young people who could find employment were faced
with less favorable conditions, as often they were offered short- term contracts
without benefits.
Youth unemployment did not only plague the industrialized countries but has been
identified as one of the key development issues in South East Europe (SEE) following
the transition periods. In SEE unemployment among youth especially marginalized
social groups and women is higher than that of adults. Eroding social safety net and
limited opportunities coupled by traditional nepotism in public sector jobs led to
devastating consequences. Brain drain and massive migration caused tremendous
loss in human capital. Long-term youth unemployment is likely to cause social
problems. It increases the chance that young people get involved in illegal activities;
engage in risky behavior such as drug use, violence and prostitution.
Governments encouraged the idea of self-employment and the development of
entrepreneurial skills in order to reduce the risk of marginalization of young
unemployed. Curricula at schools have been extended to include basic training and



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

54

skills in self-employment, business administration, economics etc. Favorable
environment for youth entrepreneurship was created by mentor support, access to
finance and work space, and start-up loans. Governments offered incentives for
companies that employ youth.
Several attempts have been also taken by the private sector, international and non-
governmental organizations. There have been initiatives by the private sector to organize
on-site visits, career days and even finance the school fees of talented youth. International
and non-governmental organizations adopted the idea of social entrepreneurship to
especially target youth of low socio-economic background and at risk youth.
In 2001, a coalition of private and public sector actors, under the leadership of UNICEF,
developed a social business approach to reducing social exclusion. The Youth Albanian
Parcel Service (YAPS) is a classic social business in the sense that it uses wealth creation
to achieve social goals. Funds and expertise have been generated by the private sector
to develop a courier service that exclusively recruits socially excluded young people.
The business component of the venture envisaged quality domestic mail and parcel
delivery services delivered at competitive rates. The social component envisaged
recruitment and training of young victims of socially exclusion, as those described in
the previous section plus migrant youth that represent additional strata of social
exclusion within Albania. Profits generated by the young people would be ploughed
back into expanding and developing social business opportunities for a wider band of
youth. This virtuous circle would enable the young people, not only to turn their own
lives around, but at the same time to become agents of social cohesion (UNICEF, 2001).
UNICEF managed to raise over US $ 300,000 in funds with the primary donor
being Banca Intesa, a leading commercial bank in Italy and in Albania. A KPMG
market survey of 114 leading banks, firms and institutions in Tirana revealed
extensive demand for courier services. Indeed no domestic courier services were
available in 2001. Simultaneous to the market survey, an independent consultant
was hired to conduct a detailed feasibility study and business plan. Within the
business plan, a cash flow forecast projected post tax profits moving from US $
17,005 per annum to US $ 27,716 per annum within the first three years of trade.
The cash flowforecast was based upon an examination of both market demand and
the capacity that the contribution from Banca Intesa would enable YAPS to have.
These calculations foresaw the delivery of parcels growing from 69,873 deliveries
per annum over the first three years of trade to 232,910 (UNICEF, 2001). A cash
flow forecast is not a scientific announcement of a given outcome, but rather a set
of navigational indicators that can inform the strategic direction of a venture. But
using the thorough research that had been carried out by both surveys, UNICEF
and the founders concluded that they could invest the money in the establishment
of YAPS in Albania with a high probability that even a considerably more modest
success than predicted would have the desired impact of employing a significant
number of socially excluded youth.
A total of US $ 308, 679 was directly invested in the establishment of YAPS. This
covered the cost of recruitment, training, construction of a purpose-built premises
(1/3 of total cost), procurement of equipment,market research, marketing, initial
wages and management services. The availability of a relatively large sum of funding
enabled a smooth and rapid set up process together with the capacity to provide
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high quality services from the outset.
After less than 15 years, YAPS is still in the market, with a complex package of
services in addition to courier ones, like electrical supply repairs and maintenance,
cleaning services, IT maintenance and other required services. During the last five
years only, the number of employees has doubled, from 70 to 120. During the last
decade, from 2005 to 2015, the volume of services provided by YAPS has increased
by 8 times (from 15.000 services per year in 2005 to 120.000 services in 2015), whilst
the number of clients only for the cleaning and maintenance services has increased
by  3, 5 times ( from 25 clients in 2005 in 84 clients in 2015). Net profits have also
increased by 3 times, from US$250,000 in 2005 to US$800,000 in 2015.3

What does the YAPS experience show? YAPS has definitely made a real difference in
the lives of the individual young workers involved. They are new persons with new
lives and with futures that they or others thought they would never have. The initial
impact of YAPS therefore is to break the cycle of passivity and hopelessness in the lives
of a given number of individuals and provide an hitherto unavailable opportunity to
shift from passive to active members of society.
While the dramatic results in young people’s lives are widely recognized, there is the
realization that YAPS and social business is not the panacea to the immense complex of
social needs of young people. It is seen as a valuable piece of a broader web of social
protection measures, and not a stand-alone solution. It is a high-investment venture
but with significant returns on investment.
YAPS is a clear message that a new approach to social protection is needed, different
from the traditional one.  The new Social Protection mechanism, while helps the poorest
to actively come out of poverty, promotes them as well to be socially included. Therefore,
the transformation of the current system into a ‘social protection, integration and
inclusion mechanism’ has to come to the forefront of the agenda.
YAPS experience demonstrates also that a new and vital partnership model is required,
in which despite the nature and institutional organization, stakeholders are united by
the mission and common objective of supporting people to alleviate shocks of transition
through the provision of holistic and comprehensive social services. It proved that the
effective collaboration between foreign and domestic actors and partners, and also between
the partners and beneficiaries, has been the fundamental factor of success so far.
As a matter of fact, this experience helped to understand that provision of social
wellbeing is neither a product nor a duty of one institution, therefore, there cannot
be “one” provider. It is a product of many “actors” – governmental and
nongovernmental, of the central and local government, public and non-public,
which can and should take their social responsibilities for the sake of society.

The new roles of the state

“The duties of the state are first that of protecting the society from the violence and
invasion of other independent societies; second that of protecting, as far as possible,
every member of it. Third that of erecting and maintaining those public institutions
and those public works which, though they may be in the highest degree

3  Interview with Mr. Arben Shamia, YAPS General Director, May 2015.
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advantageous to a great society, are of such a nature, that the profit could never
repay the expense to any individual or small number of individuals” (Barr, 1987).
One of the greatest liberal thinkers, Adam Smith, in these words underlines three
important duties of the state, although he was a strong advocate of “ laissez faire”
and considered individual freedom and  initiative, the best alternatives  to develop
the world in harmonization.
Despite the changes in the international political economy and environment, these
three fundamental responsibilitiess of the state stand at the basis of every social
system. The new political, economic and social phenomena which accompany
different stages of development have encouraged debates about the changes in the
role of the state.
The question of the role of the state in the market economy has been and continues
to be a controversial one. There are many advocates who explain the reasons why
the state should intervene. There are also opponents who support the idea that the
role of the state has to be reduced. In spite of is ongoing debate, the modern theory
of the state has advanced some arguments that explain why the state has to intervene
in the market economy. What is the situation in former socialist countries? Is there
any reason for strong intervention of the state or does the legacy of the past ask for
a limited role?
Whereas the theory of the state’s role in capitalism is developed and many arguments
are known, the role of the state in post- communist countries is still unclear. During
socialism, the socialist state was the perfect model of an authoritarian regime, in
which the government ran the country through a strict hierarchical system of
decision making. Despite the strict measures to control the implementation of all
political, economic and social policies, this system failed.
After the failure of the communist system, the question of the state’s role in Eastern
European countries, including Albania, is debatable and controversial. Some
politicians do not understand that the socialist system did not fail because the state
had too much power, but because it was badly organized. Other politicians argue
that the economic role of the state has to be separated from its political role,
contending that the state in the past failed because of its inability to separate
economic and political spheres. But, as long as political power stems from economic
power, it is not possible to separate economics and politics. They are linked with
each other. “Economics will remain profoundly political, not only because this is
the case in every politico-economic system, but because in the specific context of
East Central Europe the task of economic transformation presents unprecedented
political challenges” (Batt, 1991).
Whereas political transformation is desirable for the people, economic and social
transformation is painful. The implementation of transition reforms requires strict
macroeconomic stabilization policies implemented alongside privatization,
liberalization of prices and trade, fiscal and monetary policy; banking reform and
opening up of the economy. The social pain which accompanies the implementation
of these policies is the natural outcome of transition.  But people are not prepared
to tolerate such a situation. They have other expectations. “For a considerable part
of the society the understanding and accepting of the rules of market economy
finishes at the level of expectations of quick success and reaching a Western standard
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of consumption” (Barr, 1991). Moreover, there are strong expectations that the new
‘democratic’ governments will be more responsible than the former communist
regimes.
In such a social development context the economic goals of government can be
achieved only by a strong government, capable of making courageous decisions
and intervene to create, to regulate and improve.
The state is responsible for the success of transition period. From this difficult task
stems the role of the state in post- communist countries: it has economic role, because
it establishes and improves a new economic system, to encourage the development
of markets and competition; it has social role because it founds the systems which
protect citizens from the shocks of transition; it has development role, because it
realizes the education of people with the rules of democracy and the rules of market
function.
These three main duties cannot separated, because on the one hand they reflect the
role of the state in the establishment and regulation of the new political, economic
and social order and on the other hand, they affect the creation of a new relationship
between the state and citizen, which is crucial for the success of reforms. Nonetheless,
the ‘how’ still remains critical.

Conclusions

The transition reforms in Central and Eastern European countries have shown
that rapid progress from a centralised to a liberal model cannot be realised without
strong intervention by the state. The government is the link between privatisation,
foreign investments, financial policies, and the administration that puts them into
practice. The role of government is not only to focus on the legal framework, but
also to apply this framework through the decentralisation of services and the
consolidation of individual responsibilities. Otherwise, the establishment of a legal
system has no useful function and the three roles of the state - economic, social and
developmental - cannot be implemented.
However, nowadays new important actors are willing to undertake responsibilities.
State is no longer the only “duty bearer” as regards social protection. Every day,
citizens and civil society as well become more accountable vis-à-vis “rights holders”.
Nevertheless, they can’t substitute the role of the state, but they complement it if
the government exercises its power to align,  leverage and harmonize stakeholders’s
contributions.
It is no accident that these reforms are called ‘transition reforms’. The old system
cannot be destroyed immediately: the process of evolution must follow in a natural
and gradual way, substituting old relationships slowly only when new relations
are created. The socialist system came to power through violence, damaging all
previous societal values, whereas the new system aims to respect all human rights
and cannot be based on imposed transformation. Whether or not the government
is willing and able to respect this principle, is capable of understanding domestic
conditions and reacting to them, depends on the government itself as well as on the
level of responsibility of the people. So we come full circle. The legal institutions,
public services, government and state mirror the attitudes of the people and their
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respective representatives, chosen by the people themselves. But the most important
element of this circle is the relationship between state and citizen, because it affects
the well-being of people, which should be and can be better if both state and citizens
work towards it.
In the process of transition, as in all processes of development, the citizens and
their culture are of particular significance: the citizen is both the object and the
subject of economic or social systems. Hence, the investments in the citizen’s social
and professional culture, the investment in the culture of the generation, the
investment in welfare, are also investments in the future.  Their harmonisation
provides a complete picture of the future strategy for the state in Central and Eastern
European countries. The passage of time will pass judgment on what is achieved,
compared with what could and should have been achieved.
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Abstract

In the European Union, the right to asylum was laid down at Article 18 in the Charter of
Fundamental Rights and it allows those in need of protection to access the asylum system
of the European Union and to be granted refugee or subsidiary protection status. Therefore,
the rulings of the European Court of Justice on the right to asylum, relate to the transfer
of asylum seekers in the State  responsible for examining their application, to the
conditions for granting and withdrawing refugee and subsidiary protection status, and
to the transposition of directives in national law. The European Court of Justice, had
played an important role in the development of European asylum. Thus it is essential  to
study the decisions of this court to see how this court is faced with different cases relating
to the right to asylum, and how it contributes to the harmonization of european legal
system. The mission of the European Court of Justice is to provide that interpretation
and the application of treaties  is in accordance with law. The current diversity of the
responsibilities of the member states, and the level of protection that they offer is issues
the most problematic in this field.

Keywords: Asylum seeker, Dublin Regulations, Qualification Directive, European Court
of Justice.

Introduction

The European Court of Justice have played an important role in the development of
the European refugee and asylum law. It is therefore essential to study the rulings
of this court to see different cases relevant to the right to asylum , as well as it
contribute to the harmonization to the European legal system in the field of asylum.
The mission of this court is to ensure that in the interpretation and application of
the treaties the law is observed. The majority of asylum seekers having their asylum
application rejected at the first instance of the asylum procedure of fearing expulsion,
request the application of the  qualification directive hoping they will be entitled to
either the refugee or subsidiary protection status after a further examination of
their claim. After crossing European borders, asylum seekers have to first comply
with the conditions of access to the asylum system and procedures, procedural
aspects of asylum law, and then be granted protection, substantive aspects of asylum
law. The asylum procedure often refer to the Dublin Regulations establishing the
member state responsible for examining an asylum application, and minimum
conditions for granting asylum in the European union, when he does not satisfy
the refugee conditions, but may be at risk of suffering serious harm, he may qualify
for subsidiary protection status.

1. Procedural aspects
1. 1 Dublin ll Regulations.
Dublin regulation (Dublin ll) is founded for determining the member state, which
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is responsible for examining an asylum application, deposited by a citizien of a
third country, in one of the member states. This system is founded on the principle
that, only one member state will be responsible for such review. The basic principle
is that, member state responsible is the state where the asylum seekers has entered
for the first time in the territory of the European Union. The first case examined by
the European Court of Justice on the right to asylum, covered the application of the
Dublin ll Convention establishing the member state responsible for examining an
asylum application. According to this Convention, the asylum seeker must have his
application examined by the state where he first applied for asylum  (Dublin Regulation,
2003). In Migrationsverket v. Petrosian and  Others, the applicants of Armenian and
Ukrainian nationality, lodged their application for asylum  in Sweden, after first having
been refused asylum in France. Or the very scope of the Dublin ll Convention
(Regulation EC No. 34/2003) was to ensure that asylum seekers do not shop around
for the best destination but have their asylum application examined in one of the
Member States of the European Union. This case however, did not deal with the
problem in one of the Member States responsible for examining the asylum application
but with the administrative time limits necessary for the transfer of the applicants to
the Member State where they first lodged their application (CJEU, 2009).
Another cases which examined by the European Court of Justice is the case of  NS
& Others v , where an Afghan citizen who searches asylum in the EU, was
deportation from the UK, because  Greece was the first country of entry in the
territory of the European Union. The scope of the Dublin Convention in Regulation
No. ll 34/2003, was not to ensure that asylum-seekers should choose for the best
destination. The Court stated that the ‘’Common European System of Asylum’’, is
based on mutual trust of compliance of Member States with European Union law
and in particular with human rights. However member states cannot transfer
asylum-seekers if asylum-seekers would face a real risk of inhuman and degrading
treatment. They should not deportation asylum-seekers although the rules of Dublin
instructed otherwise them. According the court was a rsik of violation of human
rights if the asylum seekers come back to Greece. The court in no way compromises
the integrity of the common European policy on asylum, it upheld the presumption
of the above inabilities (CJEU, 2011).
1. 2 Dublin lll Regulation
According to Dublin Regulation the responsible country should take the
responsibility for examining application of asylum, even if he or she is present in
another member state (Dublin Regulation, 2013). The European Court of Justice
held in case MSS. v Belgium and Greece that states cannot evade their international
responsibilities, according to the principle of non-refoulement simply relying on
the requirements of the Dublin ll Regulation (CJEU, 2011). The court concluded
that the failer of Greece to implement the asylum legislation major structural gaps
in access to asylum  procedures and there was no guarantee for the effective
protection of applicants, departure to Afghanistan risks mistreatment. Belgium in
this case does not meet the requirements of jurisprudence for close and rigorous
examination an appeal in cases where deportation to another country may expose
an individual to treatment contrary to article 3 of the ECHR. According to Dubin
lll Regulation member state in which the asylum seeker is present must ensure not
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to worsen the situation of determination the responsible state, from a period time
prolonged that leads to the violation of the rights of the applicant. Dublin ll
Regulation predict that ‘’When it is impossible to transfer an applicant in the member
states defined as responsible, because there is serious reason to believe that there are
systematic errors in asylum procedures, and reception conditions for applicants in
that member state, results in the risk of inhuman or degrading treatment.

2. Substantive aspects of asylum law

Qualification Directive
The Qualification Directive gives the right to a person whose refugee status has
been revoked, to apply for subsidiary protection status. The court discussed a case
dealing with interpretation of article 15 (c) of the Council Directive 2004/83/EC on
the granting of subsidiary protection status to subject to indiscriminate violence in
the event of an armed conflict (Qualification Directive, 2004). The Elgafaji v.
Staatssecretaris van Justice is the first ruling of the Court  on the account of the
provision of  the Qualification Directive (CJEU, 2009). The appellants were both
Iraqi nationals who were refused temporary residence permits in the Netherlands,
they rejected their application on the grounds, that they did not prove, in their
individual circumstances, that they would be exposed to serious harm if they
returned to their home country. The appellants called for the application of the
Council Directive 2004/83/EC as legal basis for being granted residence permits under
the subsidiary protection status. Article 15 of the Council Directive, entitled
‘’Qualification for subsidiary protection’’ defines serious harm as: death penalty,
torture or inhuman or degrading treatment, serious threat to a person life. The
court concluded that people who faces a high degree of violence in their home
country and for that reason, fears of returning there as they  may face a real risk of
being subject to that threat, may be eligible for subsidiary protection even without
adducing evidence that, in his personal circumstances, he is specifically targeted by
such risk. Therefore article 15 (c) is closely linked with article 2 (e) in the qualification
of serious harm as one of the reasons for not returning a person to a place where he
could suffer such a threat and, thus giving them the right to apply for subsidiary
protection status. This case is important for the analysis  of the conditions required
for determining who qualifies for subsidiary protection status. In such a
circumstances, according to the Court the applicants do not have to provide specific
proof to show that they are individually concerned by such threat. Because they
are suffering indiscriminate violence in an armed conflict, violence that directly or
indirectly affects them and deprives them of their human rights. These cases are
good example to identify the connection that exists between European refugees and
asylum law. The court states that Qualification Directive, must be interpreted in
such way to respect the fundamental rights and principles recognized by card.

Conclusion

The harmonization of the law of refugees and European asylum is relatively recent
the  European Court of Justice, there are many cases on her agenda that have  of
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dealing with this issue. Many cases brought before the court dealt with the
interpretation of the Council  D Directive 2004/83/EC on minimum standards for
the qualification and status of third country nationals or stateless like refugees,
who need international protection and the content of the protection granted
(Qualification Directive). The provision of the directive qualification should be
interpreted in such way to respect the fundamental rights and principles recognized
by card. The obligation of European states is to conduct a fair and efficient
examination of an asylum claim, as well as the rights and obligations of asylum
seekers. The harmonization of the asylum system throughout Europe is an ongoing
process and there are many cases of this court. The court findings provide new
tools to improve the asylum system and procedures across Europe.
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Abstract

The general principles of contractual law are the main pillars which support and inspire
the development of contractual relations. Often they are all well-known and accepted
worldwide, but there is one particular principle which is considered as the one which
“separate” laws and lawyers according to their approaches towards it.
The focus of this paper is Bona Fides, as a Contract Law Principle, an old principle, but not
an old fashioned one. Through a brief description will be treated the evolution of the
notion of good faith, becoming an international principle.
Bona Fides is recognized by domestic contract laws of Civil Law countries, as a duty in
pre- contractual stage, in interpretation and during the performance of the contract.
Although, some Common Law countries have embraced the trend of recognizing Bona
Fides, the English example stands as a “fortress”, constituting the different approach. The
paper will put face to face these two different approaches, analyzing them in order to
find out the presence of Bona Fides Principle and to clarify the need of Bona Fides in contracting.

Keywords: good faith, contract, parties, law, principle.

Introduction

To contract means to interface a widely used action, especially in commercial law.
The contracts form the legal basis of numerous transactions, putting in touch people
all over the world through the rights and obligations they carry. It is not the law,
judicial authorities or other authorities that create a contract. It is a private agreement,
whose content must not be illegal or immoral. Thus, the contracts are highly binding
to be fulfilled. We owe the importance that gets the contract, to the old “pacta sunt
servanda” principle of Roman law. Zimmermann clarifies that “pacta sunt servanda”
is now taken to insinuate honoring the contract’s conditions under all circumstances,
as the parties are bound by their agreement. (Zimmermann, R.  1999, p. 576-577)
The Albanian Civil Code, article 690, undoubtedly expresses what the old principle
means: “Contract, regularly signed, has the force of law for the parties”. So it is reinforced
the idea of contract’s fulfillment through the provision of equity between a private
agreement and a fully applicable legal act, despite the limited action of contract,
generally on the parties.
The contract is the expression that people need to cooperate with each other and to
be sure about the effects to come in the future. It is an agreement that establishes
rights and obligations, typically based on the kind of the contract. But the behavior
conduct by parties during the creation and execution of the contract is traversed by
some important principles. In the entirety of principles, provided not only by our
domestic law, but even by UNIDROIT Principles of International Commercial
Contracts and by Principles of European Contract Law, points out Bona Fides
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Principle, legally recognized as the Good Faith Principle, but the two concepts are
widely used in legal literature.
The focus of this paper is Bona Fides, as a Contract Law Principle, an old principle,
but not an old fashioned one. Through a brief description will be treated the
evolution of the notion of good faith, becoming an international principle. It will
be described the way of a concept that, from a requirement of morality and good
habits turned into a principle found in laws and reinforced by them.
In the first part of the paper I will attempt to bring a brief description of the birth of
Bona Fides Principle since Roman roots to the presence of the principle in European
civil codes. The methodology used at this part of the paper will be the historical and
chronological treatment of the evolution of the principle of Bona Fides, by analyzing
the causes of its appearance in Roman law and its survival to the present day.
Bona Fides is recognized by domestic contract laws of Civil Law countries, as a duty in
pre- contractual stage, in interpretation and during the performance of the contract.
Although, some Common Law countries have embraced the trend of recognizing Bona
Fides, the English example stands as a “fortress”, constituting the different approach. The
paper will put face to face these two different approaches, analyzing them in order to find
out the presence of Bona Fides Principle and to clarify the need of Bona Fides in contracting.
There are some stages that the parties must overcome from the moment of the offer
to the full execution of the contract. The second part of the paper will clarify when
good faith is a “must to behave” for the parties, according to the Albanian legislation,
but it will be completed by comparisons with other European jurisdictions. The
second part will be treated into three main parts: pre - contractual negotiation,
contract interpretation, contract performance.
In the third part it will be presented an overview of Common Law countries
regarding their provisions and the application of the principle of good faith.
The methodology used in the rest of the paper will refer to the analysis of the legal
provisions, their interpretation by realizing a comparative process. The comparative
analysis will be used not only between Civil Law and Common Law, but even
between domestic laws in order to display further differences.

1. Good faith as a principle

Good Faith is an honest intent to act without taking an unfair advantage over
another person or to fulfill a promise to act, even when some legal technicality is
not fulfilled. The term is applied to all kinds of transactions. (TheFreeDictionary.com.
2014) Although there may be mentioned and given several definitions to good faith,
it is hard to choose one of them as fully inclusive. Many scholars agree to the fact
that according to the context used, it is possible to give several definitions, a spectrum
of definitions, ranging from exhortations to particularly moral and altruistic
behavior, through prohibition of particularly unacceptable conduct. (Reitier, B. J.
1983, p. 706) The notion “good faith” is a translation from Latin Bona Fides.
We owe Rome best part of our law institutes. Ancient Rome was the birthplace of
Bona Fides. Initially it is believed in a divine origin of Bona Fides, which made
possible to believe as much as Roman Gods. Then the embracement of Christianity
by Roman citizens has led to the growing importance of Bona Fides principle.
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1.1.  The Divine Origin of Bona Fides
It is quite clear that all the principles bear their values, which are the spirit of law,
but hardly one of them is covered by the veil of myth and divinity, as Bona Fides
Principle is.
Bona Fides is a phrase composed of “bona” and “fides”. In Latin, “bona”   is a word
much used, which means “good”, “fair”, “noble”, “right”. (Latin-Dictionary.net,
2014) This word is also used to identify a Roman goddess, Bona Dea, the goddess of
good, which was worshiped by women of Rome as a goddess of chastity and fertility.
No man was allowed to enter her temple. (Lewis, Ch. T. & Short, Ch. 1879)
On the other hand “fidius” meant the same as filius (son) as found in combination
Dius Fidius, but others consider fidius to be just an adjective that means “faithful”,
“trusty” and Dius Fidius be god of faith. (Andrews, E. A. 1841, p. 185)
1.2. Recognition and application of the principle in antiquity
Early Roman law was strict and formal. This is confirmed by one of the oldest
Roman efforts in creating a single body of rules, the result of which was Leges
Duodecim Tabularum, which sanctioned at first table “procedures for courts and trials”.
Romans, for centuries created their legal system based on culture and customs of
Roman society, called ius civile, applicable only to Roman citizens.
It is likely that the origin of the Bona Fides concept, belongs to the combination of
the criteria bonum and religious and legal term fides. Fides linguistically is related to
the verb “believe” and therefore expresses the reliability and credibility, thus
committing an act recognizing the capacity or the role of other, closely associated
with the person’s social status. (Fiori, R. 2011, p. 103 -106)
The concept of good faith goes back to classical Roman law, where the words “in
bona fide” were introduced by a preator to correct the injustices created by the strict
application of the letter of the law. (Bell, G. F. 2007, p. 9) The purpose was to free
magistrates from the strict formalism of the legis actiones and allow them to accord a
iudicium with a formula which directed judges to deliver judgment, not according to
strict statutory law but according to the principle of contractual faith. (Pettinelli,
C. 2005) The practical use of good faith in Roman law is often illustrated through
the classic example of a contract of sale because of the importance attached to the
seller’s duty to inform with regard to the hidden defects guarantee. (European
Contract Law Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding
Principles, Model Rules) Most of the contracts as emptio venditio, tutela, mandatum and
locatio conductio involved bona fides duty, others as stipulatio, the oldest one, were
considered stricti iuris.
1.3.  Medieval Bona Fides
The fall of the Western Roman Empire did not end the Roman legal influence in the
following centuries. Roman law played the role of a subsidiary law, because in
most countries local laws and customs were quite fragmented and Corpus Iuris Civilis
became point of reference for lawyers across Europe. (Wallinga, T. 2011, p. 3)
The medieval Italian schools of law began to show signs of revival of Corpus Iuris
Civilis referring to Roman principles. The Roman law resisted and seemed elastic to
changes of the European society. Despite the fact that the role of the most famous
legal summary changed from time to time, at the University of Bologna in Glossators
time was the main tool in university education, and then to become a source of law
and to be used in legal practice from post Glossators, inspired by the School of
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Orleans. (Wallinga, T. 2011, p. 3-5)
The concept of good faith as an implied principle in the performance of contracts appeared
again in mercantile practice during the eleventh and twelfth centuries and was adopted
generally throughout civil law regimes. (Anderson, J. P. 1987, p. 919-920)
Among the characteristic concepts and devices of mercantile law, as it developed in the 
twelfth century, were the concept of the good faith purchaser, symbolic delivery 
of goods through transfer of document, implied warranties, the binding character 
of informal agreements and joint ventures. (Berman, H. J. 1983, p. 534)
During the Middle Ages was largely developed the Canon law which supported
good faith, requiring it clearly, not only in personal relations, but also in commercial
relations. The Crusades inspired and reborn the international trade. (Wethmar-
Lemmer, M. 2005, p. 186) Despite the difficulties, international trade blossomed, as
traders were able to develop Lex Mercatoria, a mixture of local laws and customs, to
govern their relations. Bona Fides became one the central pillar of Lex Mercatoria
thanks to its human and moral values. Actually good faith is still an important
principle of International Contract Law, mentioned and included in PECL, CISG,
UNIDROIT PICC.
1.4.  Early Codification and Good Faith
Medieval era didn’t continued the codification tradition. Renaissance marked the
resumption of codifications in Europe, initially in Germanic countries, but there
are two most important moments in the modern codifications. With the distance of
time almost a hundred years, Napoleonic Code (1804) and the German Civil Code
(1900) were the two highlights. Napoleon’s initiative to create the French Civil
Code, is dedicated to his intention to repeat the glory of Corpus Iuris Civilis. Through
the Napoleonic Code and its great influence, good faith spread in other European
legislations, especially the German one.
The implementation of Codes in France and Germany not only brought clarity and
certainty for the law to be applied consistently, but also marked a turning point,
“the separation” from the old laws, used until that time. Thus codifications put an
end to the “second life” of Roman law. (Zimmermann, R. 2006)

2. Civil law perspective on good faith

Good Faith, as a principle, is part of Civil Codes in civil law countries. Usually the
principle is recognized as a duty, as a “must” in contractual relations. Good faith is
required not only in the pre- contractual stage, but also during the performance of
the contract and in contract interpretation. It is noticed that the party who behaves
in good faith stands in a privileged position, while the party who shows lack of
good faith is obliged to compensate the damages, whether pre- contractual or
contractual damages.
2.1. Pre - contractual negotiation
The pre-contractual stage is developed until the acceptance of the offer and the
conclusion of the contract. The success to the conclusion of the contract lies precisely
in the realization of negotiations. The offer, distinguished from preliminary
discussions, initiates negotiations, where the final goal is to reach the conclusion
of the contract with favourable conditions.
“The contract is considered concluded when the parties have shown their mutual willingness,
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being agreed for all its essential terms.” (The Albanian Civil Code article 676 §1)
This is a very special stage, not only about how is realized and the fact that
uncertainty accompanies negotiations till the end, but because the parties cannot
“escape” bringing damages if not behave properly:
“Parties during the course of negotiations for the drafting of the contract must act in good faith
towards each other” (The Albanian Civil Code article 674 §1)
The lack of good faith during the negotiations will bring possible damages and will
provide pre – contractual liability. The doctrine recognizes it as “culpa in contrahendo”:
“The party, who knew or had to know the reason of the invalidity of the contract and has not let the
other party know that, is obliged to compensate the damage that the latter has suffered because
believed without fault in the validity of the contract.” (The Albanian Civil Code article 674 §2)
Good faith is present in Italian law as a general requirement in standard contract
clauses, setting rationale standards and criteria. (Ferreira, C. 2009, p. 180) In Italian
law the principle of good faith is provided during the formation of the contract:
“The parties, in the conduct of negotiations and the formation of the contract, shall conduct
themselves according to good faith” (The Italian Civil Code article 1137)
In France emphasis is placed on good faith, as a principle which is present throughout
the law of contract, most likely to promote justice in contractual relations. (Steiner,
E. 2010, p. 317) French civil law contains no explicit provision on pre - contractual
liability. French law employ delictual liability in case of a “fautive” breaking off of
negotiations. (The Commission on European Contract Law, 2000, p. 192)
“Any act whatever of man, which causes damage to another, obliges the one by whose fault it
occurred, to compensate it.” (The French Civil Code article 1382)
The German Civil Code uses the notion Treu und Glauben, a phrase found in several
medieval sources as a synonym for bona fides. (Whittaker, S., & Zimmermann, R.
2000, p. 18) Article 242 of BGB stipulates the principle of good faith, a provision
strikingly brief, but that has received extensive affirmation and differentiation, in
both case law and academic commentary. Today, this provision anchors a rule of
construction of contractual terms in light of the good faith standard that is both
stabilizing and still evolving. (Zumbansen, P. 2005, p. 187 - 188)
“An obligor has a duty to perform according to the requirements of good faith, taking customary
practice into consideration.” (The German Civil Code article 242)
Although the disputations existing before the coming into force of the Greek Civil
Code, the liability, therefore, today is grounded directly in the law. It forms a special
kind between contractual and delictual liability: (Stathopoulos, M. 2009, p. 78)
 “In the course of negotiations for a conclusion of a contract, the parties shall be reciprocally
bound to adopt the conduct which is dictated by good faith and common usages.” (The Greek
Civil Code article 197)
There are different countries such as Austria, Switzerland, Denmark, Norway and
Sweden, which derive the pre - contractual liability from the general principles of
law and apply it as judge - made doctrine. (Filipoviæ, M. B. & Vehovec, M. T.  p. 15
– 16)
2.2. Interpretation of contract
A contract expresses the autonomy of the contractual parties’ private will, because
of that judges should interpret it to express that will. As the primary purpose of the
contract is the realization of the joint parties’ intent, the judges should interpret
the contracts according to that intent. (Barak, A. 2005, p.318) But it may happens
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that the expressions used, whether orally or in writing, to define the terms of an
economic operation, are understood in different senses by the parties. (Alpa, G &
Zeno - Zencovich, V. 2007, p. 180)
The European legislations referred to good faith in interpreting the contracts. In
situations where it is evoked, as linked to the rule of fairness, which the court can
construe on the basis of legal provisions, but also taking contemporary social,
political and moral principles into account. (Alpa, G & Zeno - Zencovich, V. 2007, p.
180) Contractual interpretation involves a wider examination of the contractual
circumstances, which might include almost any information relevant to
understanding the agreement. (Mitchell, C. 2007, p. 2)
The Albanian Civil Code has an explicit provision about interpreting the contracts.
This provision referred to good faith as to determine the standard of interpreting:
“The contract must be interpreted in good faith by the parties.” (The Albanian Civil Code
article 682 §2)
As the Albanian Civil Code provides no definition of good faith, it is quite clear
that it is the judges’ duty not only to interpret the contracts, but also to involve
good faith as criteria in realizing that.
According to the Italian Civil Code, articles 1362 and 1363, the act of interpreting
the contract must investigate the mutual intent of the parties and not to be limited
to the strict senses of the words and the contract clauses must not be interpreted
separated but in complex with one another. The Supreme Court highlights good
faith in interpreting process, as a particular importance as it is legally asked:
“The contract shall be interpreted in good faith.” (The Italian Civil Code article 1366)
So good faith criteria represent a tool to judges according to guarantee the right
balance of opposing interests. (Falco, G. 2010, p. 163 – 165)
According to French Law any evidence of what the parties said or did, whether to
each other or to third parties, may be relevant to establishing what their intentions
actually were. In French Law there is a distinction between the ascertainment of
their intentions and the application of legal rules which may, in the interests of
fairness to other parties or otherwise, limit the extent to which those intentions are
given effect. (Stone, R., Devenney, J. & Cunnington, R. 2011, p. 225) It is the judges’
duty, not to follow the literal meaning of the instrument, but to determine what
the common intent of the parties was. (Whincup, M. H. 2006, p. 38)
“Contracts are to be interpreted as required by good faith, taking customary practice into
consideration” (The German Civil Code article 157)
In Germany the BGB says that contracts are to be interpreted according to the
requirements of good faith, giving consideration to common usage. The German
BGB places particular stress on good faith and usage in the interpretation of
contracts. (MacQueen, H. & Zimmermann, R. 2006, p. 178-185)
2.3. Contract performance
No contract comes into existence until all its material terms have been settled. It
would be premature to find a contract, before completing the negotiations, even if
the parties have settled some or even most of the terms. (Blum, B. A. 2007, p. 298)
As the circumstances may change with the time, in order to permit adaptation and
cooperation of the parties, the terms of the contract may expressly confer on one or
both parties a broad discretionary power to determine the content of performance.
Although the purpose is to facilitate the successful performance of the contract
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over a period of time, such terms create the risk that they may be used
opportunistically, in the short - term interests of the power - holder, rather than for
the purpose of ensuring that the transaction in wealth - enhancing for both parties.
(Collins, H. 2003, p. 339) It seems sufficient and this may be the reason that the
European contract laws provide good faith criteria in performing the contract.
In Albania, the Civil Code provides good faith, necessary in performing the contract,
in different articles, according to different types of contract recognized by this
contract law. So there is not, an explicit provision about performing the contract,
unlike the Italian Civil Code.
Following the logic and provisions of articles 1137 and 1366, the Italian Civil Code
requires the presence of good faith during the performance of the contract:
“The contract shall be performed according to good faith.” (The Italian Civil Code article
1375)
The French Civil Code lays down the rule that contracts must be performed in
good faith.
“Agreements lawfully entered… They must be performed in good faith.”  (The French Civil
Code article 1134)
Performing in good faith can take many forms, from an obligation to inform to a so
called duty to cooperate. Under the principle of good faith, individual parties may
be prevented from application of strict terms in their favour, when adherence to
this may result in what can be construed as unfair treatment of the other party.
(Steiner, E. 2010, p. 317)
The French and German civil codes require that agreements are to be performed in
good faith. They impose the parties a duty to play fair and engage in open dealing.
Acting in good faith also includes no taking advantage of someone’s lack of
experience or weak bargaining position. (Mulcahy, L. & Tillotson, J. 2004, p. 143)

3. Common law perspective on good faith

Many European countries, including Albania, as it is explained in this paper, require
good faith, usually in pre- contractual phase and during the contract performance.
The civil law approach to good faith is more encompassing than its common law
counterparts. (Powers, P. J. 1999)
Where the great Continental civil codes contain explicit provisions that contracts
must be performed and interpreted in good faith, English and Irish law are almost
equally explicitly opposed to such broad concepts. (MacQueen, H. L. 1999, p.7)
Other common law systems, such as United States have been adopted good faith as
a principle, but in English contract law there is no such general requirement. But it
would be wrong to stand the conclusion that fairness is absent in English contractual
legal sphere, only because the absence of such a requirement of good faith. (Steiner,
E. 2010, p. 317 - 318)
The English contract law does not provide the duty to negotiate, interpret and
perform a contract in good faith. The English law is based on liberal autonomy of
the parties, to which an extreme approach is referred to a Latin maxim neminem
laedit qui suo iure utitur (if you are exercising your right you are not harming anybody).
As the parties design their contract they expect the legal system to give them tools
in order to enforce what they have agreed, and not to be protected by the legal
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system. (Mitchell, S. M. & Powell, E. J. 2011, p. 40) Although, it is defended the idea
that in English law there is no requirement for good faith, the marine insurance
contract is an exception cause requires an even higher standard of honesty than
usual. (Huybrechts, M. A. 2003, p. 128)
The most prominent example of good faith requirement in a common law state
exists in the UCC of the United States, and in the Restatement (Second) of Contract
Law. The two legal documents contain even definitions for good faith, something
that misses in European countries contract laws. But the United States is not the
only states which recognize good faith. Australian contract law is heading towards
recognizing the duty of good faith in performing the contract. Australia, in
establishing a duty of good faith, is following the good faith model utilized
throughout the world. (Powers, P. J. 1999)
In Canada the recognition has come slowly, but good faith is accepted de facto and
it is not yet an openly recognized contractual doctrine. (Reitier, B. J. 1983, p. 708-
709)

4. Conclusions

Roman law is an extraordinary product of ancient times, where scholars and jurists
gave opinions over law by interpreting it, but the most precious contribution in
law was Corpus Iuris Civilis initiated by Justinian I, Easter Roman Emperor and
realized by a commission of jurists, who compiled all existing Roman law into one
body. Rich of legal material and formulas, rules and principles it become an important
source to all latter Western law systems.
Civil law countries owe Good Faith Principle, precisely from the Roman tradition
and under its influence have recognized it, almost in all domestic private law. This
principle is present in Albanian legislation not only in contract law, but also in
labour law, tort law, inheritance law, family law and property law.
It is interesting to show the values that good faith principle carries with it. If the
behavior of the parties, despite the type of relations, would be in good faith, probably
there would be no misunderstandings, no unfair benefits on other party’s expenses
and few court cases. The social and human values that accompany the application
of good faith are considered important, as to make transactions relations fair. So
Good Faith can be presumed as a guideline for the parties to behave according to
the legal provisions during all stages of contracting.
Facing two approaches to the same principle, makes clear that the spirit of law,
even in common law countries, accepts and supports the notion of good faith. The
difference between common law and civil law lies in recognizing and making it part
of the law.
Civil law countries recognize the good faith as criteria, compulsory to be respected,
in pre- contractual stage and also during the performance and interpretation of the
contract. In some domestic legislations it is expressed clearly and in others it comes
out by interpreting the content of the law.
In common law countries, despite the trend of recognizing good faith in performing
the contracts, there is the English contract law example which does not provide
good faith as a duty. English law supports a liberal autonomy of the parties.
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Although good faith does not differ much from what the English lawyers have
experienced with equity. (Hesselink, M. W. 2002, p. 223)
However there are countries that in certain cases lie in between the two approaches,
such as German lawyers take an intermediate position between the French subjective
approach and the English objective approach. They do not focus primarily on the
contracting parties’ thoughts, nor on some “objective meaning” of the words of
the contract, but on the meaning a reasonable outsider would assume to have been
meant. (Collins H. 2008, p. 211)
I think that recognizing good faith, makes the parties feel secure in their transactions,
as it sets standards to be respected. The parties are clearly protected in case of lack of
good faith from the negotiations till the fulfillment of the contract. The good faith
enforces the role and creativity of the judges too.
As long as good faith is included as an important principle in International Contract
Law, such as CISG, UNIDROIT Principles and The Principles of European Contract
Law, it seems quite sure that in the case of a unique European Civil Code, good
faith as a contract principle will be recognized explicitly.
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Hyrje

Arbirtrazhi ndërkombëtar ka një rëndësi shumë të madhe në qarkullimin ndërkombëtar
ekonomik. Në rast se në marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare ka kontradikta,
procedurat e vështira dhe të gjata gjyqësore kombëtare nuk plotësojnë nevojat e bizneseve
të ndryshme, për zgjidhjen e konfliktit. Në shumë raste ndodh që vendimet e gjykatave
nuk njihen ose janë të zbatueshme në shtetet anëtare të BE-së. Për çështje të tilla
arbirtrazhi ndërkombëtar përcakton një proces, i cili u vjen në ndihmë bizneseve. Ky
proces është i shpejtë, jo burokratik dhe falë marrëveshjeve ndërkombëtare vendimet e
arbirtazhit janë të zbatueshme kudo në botë.
Avantazhet e arbirtrazhit ndërkombëtar qëndrojnë në atë se këto rregulla nuk janë
shtetërore dhe procedura nuk është aq formale sa ajo shtetërore, si dhe procedura është
shumë më e shpejtë sesa procesi gjyqësor. Përveç kësaj, gjykatësit e arbitrazhit janë
eskpertë ekonomist me eksperiencë, njohuritë e mëdha të të cilëve çojnë në një zgjidhje të
drejtë e të shpejtë të çështjes. Shpesh vetë palët, zgjedhin të paktën një pjesë të gjykatësve
të arbitrazhit. Procedurat e arbitrazhit janë shumë më të mbyllura (jo me publik) sesa
proceset gjyqësore dhe kjo u përshtatet shumë bizneseve ndërkombëtare. Në të njëjtën
kohë arbirtrazhi ndërkombëtar është rruga e vetme, për të rregulluar një çështje
ndërkombëtare të së drejtës në formë detyruese në sajë të Konventës së arbitrazhit të
New Yorkut të vitit 1958, vendimet e së cilës janë të zbatueshme në 146 shtete të botës. 1

Sigurisht që procedura e arbitrazhit ka edhe disavantazhe, të cilat janë, së pari kostot
për procedurat e arbitrazhit janë relativisht të larta, së dyti  ekziston mundësia e mjeteve
ligjore, që vonojnë zbatimin e vendimeve të arbitrazhit. Një tjetër mangësi është se
vendimet e arbitrazhit janë të detyrueshme për palët pjesëmarrëse, duke e bërë
problematike për të tretët.
Në vazhdim në këtë punim do të përshkruhen elementet më të vështira të arbitrazhit
ndërkombëtar, ashtu sikurse edhe instrumentat më të rëndësishme ndërkombëtare në
këtë fushë.

Fjale kyçe: Arbitrazh, ndërkombëtar, ligj, Shqipëri, Proces.

Hyrje

Kushti i nevojshëm për hyrjen në procedurën e arbitrazhit është klauzola e
arbitrazhit. Kjo përcakton se palët në rast të një çështjeje ligjore nuk janë subjekt i
gjyqësisë së rregullt, por i arbitrazhit. Në rast të një konflikti ekzistues, palët mund
të bien dakord, që ta gjykojnë konfliktin e tyre nëpërmjet arbitrazhit. Në rastin
normal, klauzolat e arbitrazhit janë pjesë e përmbajtjes së kontratës.
Klauzola e arbitrazhit përmban informacione, nëse të gjitha ose vetëm konflikte
ligjore të përcaktuara në të gjykohen në kuadër të arbitrazhit. Ajo përmban
gjithashtu informacione në lidhje me përbërjen e  gjykatës së arbitrazhit, ose në

1 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html ( 6.1.2016).
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bazë të kujt rregullave do të gjykohet,  si dhe se ku duhet të jetë selia e gjykatës së
arbitrazhit.
Në marrëdhëniet e biznesit ndërkombëtar është shumë e llogjikshme, të përcaktohet
gjithashtu se në cilën gjuhë do të zhvillohet procedura e arbitrazhit. Klauzola e
arbitrazhit duhet të përmbajë gjithashtu të drejtën e aplikueshme në këtë procedurë.
Klauzola model e arbitrazhit, e bazuar në UNCITRAL Rules of Arbitration të vitit
20112 ka këtë përmbajtje :
Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to
this contract, or the breach, termination or invalidity thereof,
shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL
Arbitration Rules.

Note. Parties should consider adding:
(a)  The appointing authority shall be ... [name of institution
or person];
(b) The number of arbitrators shall be ... [one or three];
(c) The place of arbitration shall be ... [town and country];
(d)  The  language to be used in the arbitral proceedings
shall be ... .
Klauzola standarte për arbitrazhin sipas rregullit të ICC (International Chamber of
Commerce)  2012 është si më poshtë :
 All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled
under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more
arbitrators appointed in accordance with the said Rules.
Vlefshmëria e një klauzole të arbitrazhit varet nëse ajo është e vlefshme në bazë të së
drejtës kombëtare. E drejta kombëtare e zbatueshme duhet të përcaktohet në bazë të
rregullave të së drejtës ndërkombëtare private. Vlefshmëria e një klauzole të arbitrazhit
varet gjithashtu, nëse kontrata është e vlefshme ose nëse ishte rënë dakord në formë
të shkruar. Në rast se një nga palët ankimohet kundër vlefshmërisë së një klauzole
të arbitrazhit, atëherë sipas rregullit, gjykatësit e arbitrazhit janë ata të cilët vendosin
në lidhje me vlefshmërinë dhe kompetencën (e ashtuquajtura Kompetencë-
Kompetencë).3 Në të njëjtën kohë edhe palët të cilat kanë rënë në marrëveshje për
zbatimin e klauzolës së arbitrazhit duhet të lejohen të marrin pjesë në procesin e
arbitrazhit. Gjithashtu, në rast se palët kanë rënë në marrëveshje që konfliktet e
tyre t’i gjykojnë në kuadër të arbitrazhit, atëherë gjykatat janë jo kompetente për
konflikte të tilla ligjore. Kjo mungesë juridksioni e gjykatave duhet të bëhet e vlefshme
nga një nga palët pjesëmarrëse në fillim të procesit gjyqësor.

Procedura e arbitrazhit në kuadër të ICC-ICC Rules 2012

Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë (International Chamber of Commerce, ICC) me
selinë e saj në Paris ofron një procedurë të institucionalizuar të arbitrazhit, në të

2 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf. (
6.1.2016).
3 Shiko nenin 5 të Konventës Europiane; Neni 21 I UNCITRAL Rules of Arbitration. Në kuadër të procedurës
së arbitrazhit të ICC, Gjykata Ndërkombëtare e Arbitrazhit ka një rol të rëndësishëm (shiko nenin 8.3 të
rregullit të arbitrazhit ICC 2012).
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cilën gjykohet nëpërmjet një gjykatësi ose një kuorumi të përbërë prej 3 gjykatësish.
Gjithashtu tek ICC është themeluar një Gjykatë e Arbitrazhit (ICC International
Court of Arbitration; Gjykata ICC), e cila kontrollon procesin e arbitrazhit dhe në
të njëjtën kohë është përgjegjëse për një numër të vogël instrumentash ligjorë kundër
vendimeve të arbitrazhit. Gjykata ICC nuk vendos vetë në lidhje me çështjet e
arbitrazhit, por kontrollon përdorimin e rregullave procedurialë. Gjithashtu ajo
emëron gjykatësin e arbitrazhit ose drejtuesin në rast të përbërjes prej një kuorumi
prej 3 gjykatës arbitrazhi. Ata ndihmohen në procedurën e arbitrazhit nga
sekretariati i Gjykatës ICC. Në kuadër të procedurës së arbitrazhit ICC është
institucioni i cili përcakton një numër rregullash në lidhje me përbërjen e Gjykatës
së Arbitrazhit, të drejtat dhe detyrat e gjykatësit dhe palëve.  Rregulli i Organizimit
të Procedurës së Arbitrazhit i ICC i vitit 2012 ekziston në versionin e vitit 2011 dhe
zbatohet që nga 1.1.2012. Versioni që ishte i vlefshëm deri më 31.1.2011 datonte që
në vitin 1998. Ai është i zbatueshëm në të gjithë ato çështje arbitrazhi, të cilat bazohen
në rregullat e ICC të vitit 1998.
Përgjithësisht rregulli i arbitrazhit i ri i ICC i vitit 2012 parashikon procedura të
arbitrazhit me një ose 3 gjykatës arbitrazhi. Numri i saktë përcaktohet në klauzolën
e arbitrazhit.
Një procedurë e arbitrazhit në kuadër të ICC kryhet nëpërmjet një padie arbitrazhi,
e cila përmban një listë të dhënash (p.sh. paditësin, të paditurin si dhe padinë).
Gjithashtu, shpesh në padinë e arbitrazhit përcaktohet një gjykatës arbitrazhi nga
pala paditëse. Brenda 30 ditëve nga marrja e padisë së arbitrazhit, pala e paditur ka
si detyrë të dorëzojë përgjigjen e padisë, sipas së cilës duhet të emërojë një gjykatës
arbitrazhi. I padituri mund të ngrejë edhe një kundërpadi.
Në rastin kur palët bien dakord që gjykata e Arbitrazhit të përbëhet nga 3 gjykatës,
atëherë secila prej palëve emëron një gjykatës, ndërkohë që gjykata e Arbitrazhit
emëron të tretin dhe gjykatësin drejtues të kuorumit.
Në rast se vendi i gjykatës së Arbirazhit nuk është vendosur nga palët, atëherë ICC
përcakton një gjykatë Arbitrazhi.
Përgjithësisht palët kanë si detyrim të përcaktojnë rregullat e së drejtës, të cilat do të
zbatohen në këtë konflikt. Në rast se palët nuk e përcaktojnë të drejtën e shtetit që
do të zbatohet, atëherë gjykata e Arbitrazhit përcakton rregullat, të cilat sipas saj
janë të përshtatshme.
Pas marrjes së akteve, gjykata e Arbitrazhit nxjerr një dokument, i cili quhet
detyrimet e arbitrazhit (Terms of Reference). Ky dokument duhet të përmbajë
informacionet e mëposhtme :
Emrat dhe formën e shoqërive tregtare, adresat, qëllimin e padisë, përmbajtjen e saj,
një listë të çështjeve dhe pyetjeve që duhet të gjykohen, emrat, profesionet dhe adresat
e gjykatësve të arbitrazhit, vendin e procedurës së arbitrazhit. Gjithashtu duhet të
përcaktohet edhe afati kohor. Pas plotësimit të Terms of Reference, palët duhet të
dorëzojnë dokumentacionin të nënshkruar brenda 2 muajve pranë gjykatës së
Arbitrazhit
Gjykata e Arbitrazhit ka si detyrim kryesor gjykimin shpejt të çështjes. Ekziston
edhe mundësia e një procesi gojor. Brenda 6 muajve pas nënshkrimit të detyrimeve
të arbitrazhit nga palët, gjykata e Arbitrazhit duhet të dalë me një vendim. Në rast
të përbërjes së gjykatës së Arbitrazhit nga një ose 3 gjykatës, vendoset me shumicë
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të thjeshtë të kuorumit (2 me 1). Para firmosjes së vendimit të arbitrazhit, ai duhet
të miratohet nga  gjykata e Arbitrazhit ICC.
Pasi palët të kenë paguar kostot e procedurës së arbitrazhit tek ICC, Sekretariati i
ICC u dërgon palëve një kopje të vendimit të arbitrazhit.

Arbitrazhi ad hoc (i përshtatshëm, momental)

Në rastet kur palët në një kontratë bien dakord për klauzolën e arbitrazhit, por jo
në formën e institucionalizuar gjyqësore, duhet të organizojnë vetë një të
ashtuquajtur arbitrazh ad hoc.
 Shpesh e drejta kombëtare mbush edhe vakumin, e cila lind nga rregulli i paqartë
i arbitrazhit ad hoc që ekziston edhe në klauzolën e arbitrazhit.

UNCITRAL Rules of Arbitration 2010

Rregullat e arbitrazhit të përpunuara nga UNCITRAL u ofrojnë palëve mundësinë, për
të zgjedhur mes një rrugë të mesme, mes arbitrazhit të institucionalizuar me kosto të
lartë dhe arbitrazhit ad hoc (momental). Rregullat e UNCITRAL rregullojnë në formë
të detajuar rrjedhën e procedurës së arbitrazhit. Edhe palët mund të përcaktojnë, se cili
person ose institucion emëron gjykatësit e arbitrazhit. Versioni i ri i rregullave të
UNCITRAL u publikua në vitin 2011 dhe përmban përmirësimet e vitit 2010.
UNCITRAL ka përpunuar edhe një model ligj, i cili përafron rregullat mbi arbitrazhin,
të cilat janë pjesë e çdo legjislacioni shtetëror.  Ky Model ligjor daton që në vitin 1985
dhe u ndryshua në vitin 2006. Ai vlen si një prej masave më të suksesshme të
harmonizimit në fushën e të drejtës ekonomike ndërkombëtare; rreth 40 legjislacione
shtetërore kanë bazuar rregullat e tyre të arbitrazhit në çështjet ekonomike tek modeli
i ligjit UNCITRAL. Ky model ligjor është i ndryshëm nga rregullat e UNCITRAL, të
cilët bazohen në rregullat proceduriale para një gjykate të Arbitrazhit.

Konventa e New York-ut

Konventa e UN mbi njohjen dhe zbatimin e vendimeve të arbitrazhit të huaja e
datës 10.6.1958 (Konventa e New York-ut) është ratifikuar nga 146 shtete dhe
përcakton njohjen e vendimeve të huaja të arbitrazhit. 4 Në Shqipëri ajo ka hyrë në
fuqi më 27.6.2001.
Kjo Konventë parashikon se në cilat kushte, duhet të njohi një shtet një vendim të
huaj të arbitrazhit, si dhe në cilat argumenta duhet të bazohet në rast të mos njohjes
së një vendimi.

Përfundime
Punimi i mësiperm tregoi se është bërë një punë e madhe në kuadër të njohjes së
vendimeve të arbitrazhit në të gjitha shtetet e botës. Arbitrazhi ndërkombëtar ka si
objekt zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve nga gjyqtarët të cilët i
zgjedhin vetë mbi bazën e respektimit të ligjit. T’i drejtohesh arbitrazhit nënkupton

4 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html.
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një angazhim për të pranuar në mirëbesim vendimin e tij. Në çështje të natyrës
ligjore dhe veçanërisht në interpretimin ose zbatimin e konventave ndërkombëtare,
arbitrazhi njihet nga shtetet kontraktuese si më efektivi dhe në të njëjtën kohë,
mjeti më i drejtë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që diplomacia ka dështuar t’i
zgjidhë. Rrjedhimisht, do të ishte e përshtatshme që në konflikte, shtetet duhet,
nëse është rasti, t’i drejtohen arbitrazhit, për aq sa rrethanat e lejojnë. Sipas analizave
të mësipërme, nuk ekziston asnjë arsye që të përcaktojë se juridiksioni amerikan
mbi të paditurit europianë është në përgjithësi më i gjerë sesa juridiksioni europian
mbi amerikanët, paçka se mund të jetë në çështje të veçanta. Arsyeja e vërtetë për një
vërejtje nga ana e europianëve, ka të bëjë me kombinimin e rregullave që përcaktojnë
juridiksion të gjerë, paçka se nga ana tjetër jo shumë më të gjera sesa rregullat
europiane, me rregulla proceduriale, të cilat janë në mënyrë sinjifikative më të
favorshme për paditësin. Nga një pikëpamje e pastër, legjislacioni amerikan nuk
është më i gjerë sesa ligji i disa shteteve europiane.
Rregullat kushtetuese amerikane, janë të bazuara në një doktrinë tjetër teorike. Në
Europë, duhet të ekzistojë një lidhje mes të paditurit dhe shtetit të gjykatës, në
çështjet e juridiksionit të përgjithshëm, paçka se është një lidhje e një mënyre më të
fortë. Sidoqoftë, nuk duhet të ekzistojë një lidhje e tillë në rastin e juridiksionit
specifik. Është e mjaftueshme që të ketë një lidhje mes padisë dhe shtetit të gjykatës.
Diferenca sjell dy pasoja. Së pari, gjykatat amerikane mund të kërkojnë juridiksion
të përgjithshëm në çështjet në të cilat të paktën sipas Rregullores nuk do të
shqyrtohen në Europë. Në anën tjetër, gjykatat europiane mund të kërkojnë
juridiksion special në situatat në të cilat kjo nuk do te ishte nga ana kushtetuese  e
mundshme në SHBA. Ekziston një diferencë e qartë e filozofisë mes legjislacionit
amerikan dhe europian. Amerikanët interpretojnë se një person nuk do të jetë subjekt
i juridiksionit të një shteti për aq kohë sa ai ka bërë diçka të cilën e dinte, ose duhet
ta dinte, dhe kjo do ta ekspozonte atë në këtë lloj rreziku. Europianët nuk kanë
çështje të ngjashme, ose në qoftë se kanë, atëherë ata e konsiderojnë se objektivat e
tyre mund ta zgjidhin këtë çështje.
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Amerikanizimi i fushatës elektorale në Shqipëri

Rrezart Lahi
Universiteti Europian i Tiranës

Abstrakt

Një nga temat më të diskutuara për fushatat elektorale ka të bëjë më “Amerikanizimin”
e tyre. Por a është “Amerikanizimi” thjeshte personalizim i fushatave elektorale dhe a ka
ndryshim mes kaheve politike në përdorimin e këtij fenomeni? Si mund të matet
“Amerikanizimi” tek partitë politike dhe tek fushatat e tyre. Së fundmi fokusi i reklamat
politike ka qënë tek imazhi i kandidatëve dhe jo tek çështjet që ata përfaqësojnë. Ky
studim investigon rolin e teknikave të marketingut politik gjatë fushatës elektorale të
2013 në Shqipëri. Pasi bëjmë një përcaktim të qartë të “Amerikanizimit”, të dhënat tregojnë
për një tendencë të qartë përsonalizimi, të orientuar drejt imazhit. Subjekt i këtij studimi
janë të gjitha reklamat politike të zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri gjatë vitit 2013
të dy forcave kryesore politike, Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike. Përmes nje
pyetsori të detajuar edhe në studime të meparshme reklamat u analizuan në mënyrë
sasiore duke na dhënë rezultate konkrete mbi personalizimin dhe amerikanizimin e
fushatave elektorale në Shqipëri. Reklamat politike ishin fokusuar tek targetimi i grupeve
të interest, një karakteristike e “Amerikanizimit”, një personalizim i ndjeshëm i reklamave
nga liderët e partive apo kandidatët që konkuronin. Personalizimi u vu re edhe tek spotet
negative ku sulmi nuk bëhej për shkak të ideve por si pasojë e cilësive individuale.Përmes
këtij studimi sasior del në pah roli i teknikave të reja në garën politikë në Shqipëri gjatë
zgjedhjeve të 2013. Te dhwnat e tij i shërbejnë studimeve të mëvonshme por edhe
ekspertëve të komunikimit politik.

Fjalë kyçe: Komunikim politik, fushate elektorale, zgjedhje Shqiperi, spote elektorale.

Hyrje

Një debat që përsëritet prej vitesh në Shqipëri gjatë periudhave zgjedhore ka të bëjë
me “Amerikanizimin” e fushatave elektorale. Personalizimi i reklamave politike duke
u fokusuar më shumë tek individet sesa tek partitë, shpesh mund të konsiderohet si
efekt i “Amerikanizimit”. Kjo gjë evidentohet jo vetëm tek ato sisteme politike që
janë të bazuara tek individi (tipi i zgjedhjeve presidenciale ne Shtetet e Bashkuara te
Amerikës) por edhe në fushata elektorale ku fitorja vjen nga votat per partine. Për
pasojë nuk është surprizë që përqendrimi tek imazhi është bërë temë qëndrore e
shumë studimeve  të komunikimit politik. Fushatat elektorale në vende demokratike
po ngjajne gjithnjë e më tepër pavarësisht ndryshimeve që ndajnë shtetet në vlera,
histori dhe përceptim të demokracisë (Doolan, 2009).
Por a është “Amerikanizimi” thjeshte personalizim i fushatave elektorale dhe a ka
ndryshim mes kaheve politike në përdorimin e këtij fenomeni? A mund të testohen
shkencërisht teknikat elektorale amerikane dhe a sjell një frymë personalizimi,
modernizimi i politikes, shoqërisë dhe media? Për t’i dhënë përgjigje të gjitha këtyre
dilemave të shekullit të ri teknologjik ne do të identifikojmë teknikat elektorale të
“Amerikanizimit” dhe të ndërtojmë një proces metodologjik për matjen e tij në
kontestin shqiptar përmes spoteve elektorale.
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Baza teorike

Ndër studimet më të rëndësishme lidhur me “Amerikanizimin” e fushatave eshte ai
i  Fritz Plasser (2002) ku pas intervistave me 502 këshilltarë politikë del në përfundimin
se 84 përqind e tyre rrefyen se vitet e fundit teknikat elektorale kanë ndryshuar
rrenjësisht. Duke qënë se Shtetet e Bashkuara te Amerikes janë identifikuar si vendi
i origjinës së pjesës më të madhe të këtyre teknikave elektorale, ky fenomen gjeti
vend në gjuhën akademike me termin “Amerikanizim” (Norris, 2004). Më tej
Swanson dhe Mancini (2004) gjykojnë se ky term më tepër duhet të jetë si hipotezë
dhe pikë reference sesa si përfundim, duke patur parasysh vështirësinë për të
përcaktuar kufijte e këtij fenomeni.
Pedagogu i Universitetit të Inssbruck-ut, Plasser (2002) argmenton se këto teknika
janë të orientuara drejt marketingut politik, pra testim i tregut dhe përshtatje e
strategjisë në varesi se çfarë kërkon audienca. Ai shprehet se “Amerikanizimi” shihet
si sinonim i modernizimit dhe profesionalizmit. Ky proces transformon formacionet
politike, mediat dhe vetë elektoratin (Plasser, 2002). Edhe autorë të tjerë të
rëndësishëm të fushës si Blumler et al (1996) apo Scammell (1998) i konsiderojnë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një model që ndiqet në formën e teknikave
elektorale.

Personalizimi i politikës

Në këtë valë të re komunikimi, personalizimi shndërrohet në një tipar themelor të
media – politikës bashkohore dhe pamja vizuale e liderve politik përbën një aspekt
të rëndësishëm të saj. Nga ana tjetër, duke shfrytëzuar mundësitë që ofron media
vetë politikanët bëjnë përpjekje maksimale për të tërhequr emocionet e publikut.
Për këtë arsye Axford dhe Huggins (2001)

 

venë theksin tek rëndësia e përllogaritjes
së emocioneve që frymëzojnë jetën politike. Përmes projektimeve emocionale,
politikanët organizojnë emocionet që duan të përfaqësojnë.

Mediatizimi i politikës

Sikurse shpjegon Eric Louw,
 

mediatizimi i politikës, i cili është përhapur pothuajse
në të gjitha vendet demokratike, i referohet perfshirjes së mediave në hapesirat
politike. Kjo dukuri ka prekur edhe Shqipërinë. Natyra e fushatës elektorale në
skenën tonë politike nuk është gjë tjetër veçse produkt i ndikimeve të kompanive të
marketingut që projektojnë tipin e fushatës. Numri në rritje e kompanive apo
ekspertëve të huaj dhe vendas që kontraktohen për organizimin e fushatës elektorale
nga partitë të ndryshme shqiptare e fakton më së mirë këtë gjë. Në thelb të këtij
transformimi, qëndrojnë proceset e ndërlidhura të rënies së rëndësisë së strukturave
të partive politike, si institucione përfaqësimi, karriere dhe politik-bërjeje, si dhe forcimi
i rolit dhe ndikimit politik të mediave dhe bizneseve të caktuara që i mbështesin ato.
Blendi Kajsiu në 2009 argumentonte se nevoja për të joshur masën gri të elektoratit
që nuk përfshihej përmes militantizmit solli si domosdoshmëri ndërveprimin me
mediat. Sipas tij kwtu buron edhe roli në rritje I medias në politikë.  Ndërveprimi
tashmë kaq aktiv i medias në politikë, ka zbehur rolin e strukturave partiake. Karriera
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brenda njesive të partisë shpesh është zëvendësuar me karrierën mediatike. Përgjatë
fushatave politike ka më pak trokitje në derë dhe me shumë filmime të gatshme.
Ne duam të kuptojmë nëse metodat e “modernizimit” të fushatave elektorale kanë
prekur edhe zgjedhjet në Shqipëri. Mbështetur tek qasjet teorike të përmendura
mbi përshtatjen e shpejtë të vendeve në zhvillim me teknikën e “shopping” studimi
sjell mbi hipotezen se :
H1. Fushata elektorale ne Shqipëri i është përshtatur teknikave të “Amerikanizimit”.
Ha. Spotet elektorale fokusohen më tepër tek lideri sesa partia.
Hb. Spotet nxjerrin në pah cilësi të liderit.
Hc. Fushata mbështet ªeshtje të parashikuara në sondazhet parazgjedhore.
Hd. Partite politike mbështesin ªeshtje përtej filozofise te tyre politike.
He. Spotet negative jane te fokusuara më shumë tek kundërshtari politik sesa tek
partia e tij.

Metodologjia

Ky studim analizon mënyrën sesi janë ndërtuar reklamat elektorale të dy partive
kryesore në Shqipëri, Partise Demokratike dhe asaj Socialiste. Kodi i pyetjeve është
marrë i gatshëm nga një studim i mëparshëm i vetë autorit mbi karakteristikat e
spoteve elektorale. Pyetsori për nxjerrjen e të dhenave në SPSS, ka të bëjë me kohën
e qëndrimit te liderit përkatës në ekran gjatë një reklame polititike, sa herë është
përmendur emri i tij, sa herë është përmendur emri i partisë që ai përfaqëson, sa
here është shfaqur logo e partisë, si jane reklamat negative apo pozitive dhe nëse
sulmi ndaj kundershtarit politik eshte personal apo lidhet me idetë që ai prezanton.

Përzgjedhja

Ky studim do analizoje fushatën elektorale në Shqipëri për shkak të njohurisë së
mirë të autorit të vendit, gjuhës dhe eksperiencës në hartimin e spoteve elektorale.
Janë përzgjedhur spotet e dy partive për tu analizuar, Partisë Demokratike dhe
Partisë Socialiste. Kjo për shkak se këto janë dy partitë më të medha politike për nga
numri i deputeteve dhe vototave gjatë dy dekadave të fundit. Një tjetër shkak që u
zgjodhën është se këto dy parti zëjnë hapësirën kryesore të reklamave politike gjatë
fushatave elektorale.
Në këtë investigim janë përfshirë të gjitha reklamat e publikuara në mediat kombetare
dhe ne faqet e tyre zyrtare ne rrjetin social “Facebook” dhe “You Tube” te lidhura
me faqet online www.pd.al dhe www.ps.al. Në total partia demokratike ka publikuar
20 reklama elektorale ndersa partia socialiste 16 të tilla. Si kriter për përzgjedhjen e
spoteve ishte që të ishin publikuar gjatë 30 ditëve të fushatës elektorale dhe te kishin
nje gjatesi jo më shumë se 2 minuta.

Studimi

Ha. Spotet elektorale fokusohen më tepër tek lideri sesa partia
Rezultat tregojnë se kemi një fokusim të lartë dhe domethënës tek lideri ndërkohë
që partitë lihen më në hije. Me e dukshme kjo është tek partia socialiste e cila në të
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paktën 50 përqind të reklamave flitet për liderin duke anashkaluar partinë. Për më
tepër tek të gjithë reklamat e PS shfaqet jo më shumë se një sekondë ndryshe nga
lideri që përveç përmendjes së emrit shfaqet vetë fizikisht.
Edhe pse në nivele më të moderuara kryetari i partisë demokratikë përmendet i pari
dhe më shumë se partia që përfaqëson. Emri i kreut të PD-së, Berisha është prezent
në 40 përqind të spoteve. Gjithsesi spotet të djathtes lene nje kohe me te gjatë të
logos së partisë ne rreth 1.5 sekonda.
Hb. Spotet nxjerrin në pah cilësi të liderit
Vetëm një në pesë spote vlerëson edhe aftësitë e liderit. Strategët elektoral të PS-së
kanë zgjedhur të përmendin cilësitë e  liderit Rama në 25 përqind të reklamave ndërsa
Berisha në 15 përqind. Gjithsesi liderët përmenden më shpesh duke dhenë
argumentin se janë zgjidhja e vetme me e mirë krahasuar me kundërshtarin.
Hc. Fushata mbështet cështje të parashikuara në sondazhet parazgjedhore
Gjatë analizës së spoteve shihet qartë që kërkesat e publikut dhe reklamat politike
shkojnë në një kah. 66% përqind e spoteve flasin për punësimin, pagat dhe çmimet
, ªështje të cilat janë edhe në krye të kërkesave të votuesve. Në disa spote nuk flitet
për këto çështje pasi janë spote negative që sulmojnë kundërshtarin politik.
Qartësisht pothuajse e gjithë strategjia elektorale ngjan e vendosur mbi kërkesat e
publikut dhe ka një përshtatshmëri të lartë dhe domethenëse. Vetëm pak spote të
PD-se flasin  për internetin apo barazine gjinore, apo arritje në infrastrkuture, shkaqe
që nuk ishin në krye të listes të shqetësimeve të votuesve.
Hd. Partitë politike mbështesin çështje përtej filozofisë së tyre politike
Edhe pse gjatë fushatës elektorale të majtët përkrahën edhe ish-të përndjekurit politik
të komunizimit apo ish-pronarët spotet elektorale nuk tregojnë asnjë mbështetje të
çështjeve përtej filozofisë politikë. Përkundrazi kjo ishte një ndër fushata e para
politike kur ndasitë politike prodhuan edhe program konkrete siç ishte debate mbi
taksën e sheshtë të demokrateve dhe taksën progresive që mbështesnin socialistët.
He. Spotet negative janë të fokusuara më shumë tek kundërshtari politik sesa tek partia e tij.
ªdo fushatë elektorale ka një element shumë të rendësishëm siç përballja mediatike
me kundërshtarin. Në Shqipëri vihet re një nivel domethënes i reklamave negative.
Partitë politike kanë zgjedhur të sulmojnë kundërshtarin përsonalisht dhe jo për
idetë e tij. Pra një ndër pesë spote të demokrateve ka të bejë me Edi Ramën dhe jo me
programin politik të partisë socialiste. Ndërsa socialistet reklamën negative e kanë
mbizotëruese. Një në dy reklama PS sulmon Berishën për paaftësine e tij për të
qeverisur (56%). Edhe socialistët nuk sulmojnë partinë demokrative por thjeshtë
liderin e saj duke personalizuar akuzat me Berishen.

Konkluzione

Ky studim ekzaminoi “modernizimin” apo “amerikanizimin” e fushatës elektorale
në Shqipëri. Rezultatet treguan flasin qartë për një fushatë me personalizim të
skajshëm, qendërzim të medias, profesionalizem dhe marketing politik. Siç thamë
më lart një element i “modernizimit” është dhe përfshirja e “politikave që
përmbledhin gjithçka. Strategët e fushatës së PD-së kishin krijuar nga një spot
kushtuar temave të ndryshme si turizmit, zhvillimit rural, shkollat, interneti, bujqësia
ndërsa PS ishte mbështetur tek individet ku i kishte kushtuar reklama te rinjeve,
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pensionisteve, mesuesve, sportisteve apo fermerëve.
Rezultat treguan se komunikimi politik është direkt mes liderit dhe publikut duke
anashkaluar rolin e partisë. Në mënyrë më të moderuar paraqiteshin cilësitë e liderit
ndërsa reklamat negative sulmonin personalisht kundërshtarin dhe jo idetë e tij
politike. Elementi i vënë re më qartë gjatë këtij studimi ishte përshtatshmëria e temave
të reklamave politike dhe tre problemeve kryesore të evidentuara nga sondazhet
parazgjedhore. Gjithesesi temat e trajtuara ishin brenda filozofise së tyre politike.
Lideri i PS, Rama, është shfaqur më shumë në spotet elektorale sesa Berisha ndërsa
PD ka mbështetur fushatën më shumë mbi arritjet dhe ka parashtruar idenë e
vazhdimësisë. Ashtu si në shumë fushata të tilla me teknikat e “Amerikanizimit”
opozita sfiduese tenton të mbushë votuesit me shpresë për një fillim të ri në
rimëkembjen e vendit, ndërsa pozita thekson arritjet dhe nxit vazhdimesinë e
projekteve. Në të dyja partitë politike këshillimi ndërkombëtar ka qënë nga kompani
të mirënjohura për fushatat e tyre nën stilin “amerikan”.
Në përfundim, teknikat e “modernizimit”, “shkencëzimit” apo “amerikanizimit” të
fushatës janë evidente në pjesën më të madhe të komunikimit. Ky studim mbështet
aspektet teorike të trajtuata më sipër për të gjithë taktikat elektorale për një fushatë
të mediatizuar, të matur përmes teknikave të marketingut politik dhe rritjes së kultit
të individit duke lënë më në hije bashkëpunëtorët e liderve politikë.
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Abstract

The main purpose of the study is to measure the associations between Barro misery
index (BMI) and its components: inflation rate (ë), unemployment rate (u), real GDP
growth rate (GDP), and nominal long-term interest rate (i), using Spearman rho coefficient
procedure. We use the quarterly data set and apply the formula:
BMI = ë + u – GDP + i
It seems rationale to estimate these associations, in order to develop an optimal control
of miserably process for a specified country during given time period.
We apply the statistical procedure for Albania during the period January 2005-December
2014. The sources of the official data are Albanian Institute of Statistics (INSTAT) and
Bank of Albania (BoA). If the data follow non-normal distribution, the Pearson’s
correlation coefficient method is not applicable. However, we can apply Spearman rho
coefficient procedure.
Some results of present study include:

ë and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%
u and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%
OMI and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.99%
GDP and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9 %
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Introduction

Barro misery index (named after Harvard University Professor Robert J.Barro) for a

specified country during a given period of time, is calculated by the formula:

BMI = + u – GDP + i ,

where:

BMI denotes quarterly Barro misery index,

denotes quarterly inflation rate,

u denotes quarterly unemployment rate,

GDP denotes quarterly real GDP interest rate,

i denotes quarterly long term nominal interest rate, see Barro (1999).

BMI lies in the center of public interest, because the life of citizens is strongly

affected by changes in this index. BMI contains four components: , u, GDP and i.

From Modern Probability Theory point of view, BMI is a random field: it changes

over time and in different countries reflects changes in society’s economic

performance. BMI is not a perfect measure of poverty for a given country during a

specified period of time. But definitely, BMI can be used as a proxy of the economic

and social welfare, see Welsch (2007). The life of individual is strongly determined

and affected by BMI.

 Definitions

Most frequently, the term “inflation” refers to a rise in the Consumer Price Index

(CPI), which measures prices of a representative fixed basket of goods and services

purchased by a typical consumer, see Mankiw ( 2010). The formula for calculating

the quarterly inflation rate is

%100
1

10

P

PP
rateInflation

, where P0 denotes the

current average price level, and P 1 denotes the average price level a quarter ago.

Today, most economists favor a low and stable rate of inflation, because low

inflation may reduce the severity of economic recession and the risk of destabilizing

the economy, see Sargent, Williams and Zha ( 2006 ), Taylor ( 2011 ), and Giannellis

( 2011 ).
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Unemployment, as defined by the International Labor Organization ( Nov 26, 2007),

is the state in which the people are without jobs, they have actively looked for work

within the past four weeks, and ready to start work within two weeks. The

unemployment rate is the percentage of total labor force unemployed:

forcelabourtotal

workersunemployed
ratentunemployme

Unemployment is the macroeconomic problem that disturbs the lives of many

families. For most people, the loss of a job means a reduced living standard and

psychological distress.

GDP is the market value of all officially recognized final goods and services

produced within a country in a given period of time ( quarterly GDP versus annual

GDP), see Blanchard (2011), Mankiw (2011), Taylor (2008).

GDP per capita is often considered as an indicator of a country’s standard of living.

Official GDP estimates not take into account the underground economy, in which

transactions contributing to production (such as illegal trade and tax avoiding

activities) are unreported, causing GDP to be underestimated.

GDP can be determined in three ways, all of which should, in principle, give the

same result:

 Production Approach

 Expenditure Approach

 Income Approach

The most direct of three ways is the Production Approach which calculates the sum

of outputs of every class of enterprise to arrive at the total.

In Albania, GDP was calculated by INSTAT only through Production Approach and

Expenditure Approach. Among these two methods, is being considered that

Production Approach better evaluates GDP for Albania’s conditions.

 According to the Production Approach, GDP is calculated by the formula:

GDP = VAT + TP + CT + SB, where

GDP denotes the Gross Domestic Product at market prices,

VAT denotes Value Added Tax at basic prices,

TP denotes taxes on products including VAT,

CT denotes customs tax,

SB denotes subsidies on products and imports.

The Production Approach is the basic method to calculate GDP in Albania.

The mean of long term interest rate for Albania during the given period is i = 6.8%.

The sources of official data are INSTAT and Bank of Albania.

In modern use, the concept ‘’Pearson correlation coefficient’’ refers to a measure of

linear relationship between two normal random variables, while the concept

‘’Spearman rho coefficient’’ refers to a measure of monotone relationship (in
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general, non linear) between two arbitrary (in general, non normal) random

variables, see Encyclopedia of Mathematics (2015)

Spearman’s � rank correlation coefficient is a nonparametric measure of statistical

dependence between two random variables X and Y. Spearman’s � assesses how

well the relation between X and Y can be described using a monotonic function.

Spearman’s � correlation coefficient is appropriate for both continuous and discrete

random variables. By definition, Spearman’s �= � (X, Y) is calculated as the

Pearson’s correlation coefficient between ranked variables, see Corder and Forman

(2014), Myers and Well (2003). For an arbitrary random sample (x1, y1), (x2, y2), …,

(xn,yn) selected from the random vector (X,Y), the n raw scores (xi, yi) are converted

to ranks (Xi, Yi), and Spearman’s � correlation coefficient is computed by the

formula:

�= 1 , where di= Xi – Yi denotes the difference between ranks.

If Y tends to increase when X increases, then � > 0

If Y tends to decrease when X increases, then � <0

If no tendency for Y to either increase or decrease when X increases, then �=0.

The sign of � indicates the direction of association between random variable X and

Y.

In applications, r denotes the observed value of �. That means: r denotes random

sample Spearman’s correlation coefficient and � denotes population Spearman’s

correlation coefficient.

Under the null hypothesis

H0: �=0 (statistical independence between X and Y),

H1: � 0 (statistical dependence between X and Y).

The appropriate test statistics is “Student’s t distribution”

t= r with (n 2) degrees of freedom, see Kendall and Stuart (1973).

The p value (or attained significance level) is the lowest level of significance at

which the null hypothesis would have been rejected, see Ramachandran and

Tsoksos (2009).

The rest of the paper is organized as follows:

Section 2 contains mathematical apparatus.

Section 3 provides the Spearman rho associations between BMI and its components

for Albania during the given period.

Section 4 presents the estimations of Spearman rho for associations between

successive differences of BMI and successive differences of its components for

Albania’s case.

Section 5 concludes the study.
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2. Mathematical apparatus

The Central Limit Theorem (CLT) explains why many probability distributions tend

to be very close to the normal distribution. A contemporary version of the CLT is

given by A.N.Kolmogorov, see Shiryaev (2006).

Theorem 1 (CLT)

If all random samples ( ) of a reasonably large size n > 30 are selected

from any random variable (population) X with finite expectation and variance 2

then the probability distribution of the sample mean is approximately normal

with expectation and variance . This approximation improves with larger

samples, as n , see Kolmogorov (2002).

Theorem 2 (Berry – Esséen)

If the third central moment E(X )3 exists and is finite, then the above convergence

is uniform for all x ( and the speed of convergence is at least on the

order , see Shiryaev (2006).

Theorem 3 (Arstein – Ball – Barthe – Naor)

The convergence to normal distribution is monotonic in the sense that the entropy

of the random variable

increases monotonically to that of the standard normal distribution (Arstein, Ball,

Barthe, and Naor, 2004).

The amazing and counterintuitive thing about CLT is that no matter what the

probability distribution of the parent population X, the probability distribution of

the sample mean approaches a normal curve.

Theorem 4

If a stochastic process )(tX is
0
tF – martingale, then E [ )(tX ] = constant, t .

Theorem 5

If a stochastic process is not
0
tF – martingale, then it is not also tF martingale.

Theorem 6

The stochastic process { )(tX } , t , is a
0
tF – martingale if and only if the

process

  , 2  , )1()()( ttXtXtZ

is a fair game. That is, Z(t) follows normal distribution and

.3  ,       0 )]2([]|)([ 0
1 tZEFtZE t



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

88

In most applications where we wish to test for normality, the population mean

and variance
2
are unknown. In order to perform the Kolmogorov–Smirnov test,

we must assume that and
2
are known. The Lilliefors test, which is quite

similar to the Kolmogorov – Smirnov test, overcomes this problem. The major

difference between the two tests is that, with the Lilliefors test, the sample mean
_

x

and the sample standard deviation s are used (instead of and ) to calculate the

cumulative distribution function F(x). The sample cumulative function S(x) and the

test statistics

)()(max ii xSxFD
i

are both computed as in the Kolmogorov – Smirnov test. In the Lilliefors test we

compare the observed value D with the critical value Dc provided by the table of the

Lilliefors test.

The SW test for normality compares a set of sample data ( ) against the

normal distribution. The SW test for normality is a very powerful test. This test is of

regression type and assesses how well the observed cumulative frequency

distribution curve fits the expected normal cumulative curve. The SW test for

normality is sensitive to both skewness and kurtosis. In general, SW test is more

accurate that KSL test, Cramer – Von Mises test, Durbin test, Chi squared test, and

b1 test. (Wackenly, Mendenhall, and Schaeffer 2007, Hogg 2009, Field 2009). We use

SPSS version 22.

3. Spearman rho measurement of the associations between BMI and its

components for Albania during the period January 2005 December 2014.

We consider the following data sets :

 Quarterly inflation rate for Albania during the period January 2005 –

December 2014

 Quarterly unemployment rate for Albania during the same period

 Quarterly OMI for Albania during the same period

 Quarterly GDP growth rate for Albania during the same period

 Quarterly BMI for Albania during the same period, see table 1 and table 2.

The following results are well – known:

 The CLT is not valid for quarterly inflation rate in Albania during the period

January 2005 – December 2014 ate the confidence level 99.9%;

 The CLT is not valid for quarterly unemployment rate in Albania during the

same period at the confidence level 99.9%;

 The CLT is not valid for quarterly OMI in Albania during the same period at

the confidence level 86.4%;
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 The official data of the quarterly GDP growth rate for Albania during the

same period contradict Kolmogorov’s CLT at the confidence level 77.1%.

 The CLT is not valid for quarterly BMI in Albania during the same period at

the confidence level 84.8%, see Kolaneci and Bisha (2015).

 The mean of the quarterly inflation rate for Albania during the period

January 2005 – December 2014 is equal to 1.285 and 95% confidence interval for

mean is (0.852 ; 1.718)

 The mean of the quarterly unemployment rate for Albania during the same

period is equal to 14.20 and 95/5 confidence interval for mean is (13.677 ; 14.728) ;

 The mean of the quarterly OMI for Albania during the same period is equal

to 15.488 and the 95% confidence interval for near is (14.717 ; 16.258) ;

 The mean of the quarterly GDP growth rate for Albania during the same

period is 0.890 and the 95% confidence interval for =mean is ( 0.216 ; 1.564) ;

 The mean of the quarterly BMI for Albania during the same period is 21.398

and the 95% confidence interval for mean is (20.328 ; 22.468).

 The variance of quarterly inflation rate is 1.829, the variance of the

quarterly unemployment rate is 2.70, the variance of the quarterly OMI is 5.807,

the variance of the quarterly GDP growth rate is 4.441, and the variance of the

quarterly BMI is 11.196.

Using ‘’R package pvrank’’ (2011) and SPSS (version 22, 2013) are obtained the

following results:

 Spearman ( , BMI) = 0.570, associated with statistically dependence

between and BMI at the confidence level 99.9%.

 Spearman (u, BMI) = 0.679, associated with statistically dependence

between u and BMI at the confidence level 99.9%.

 Spearman (OMI, BMI) = 0.817, associated with statistically dependence

between OMI and BMI at the confidence level 99.99%.

 Spearman (GDP, BMI) = 0.615, associated with statistically dependence

between GDP and BMI at the confidence level 99.9%.

4. Spearman rho analysis of the association between successive differences of

BMI and successive differences of its components for Albania during the period

January 2005 – December 2014.

The data set consists of successive differences of quarterly inflation rate, quarterly

unemployment rate, quarterly OMI, quarterly GDP growth rate and quarterly BMI

for Albania during the time period January 2005 – December 2014, see table 2.
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The following results are well – known:

 The inflation process in Albania during the period January 2005 – December

2014 (related to the quarterly inflation rate) is an unfair game at the confidence level

98.8%.

 The unemployment process in Albania during the same period in an unfair

game at the confidence level 99.9%.

 The Okun miserably process in Albania during the same period is an unfair

game at the confidence level 98.3%.

 The GDP growth rate process in Albania during the same period is an unfair

game at the confidence level 86.4%.

 The Barro miserably process in Albania during the same period is an unfair

game at the confidence level 96.1%, see Kolaneci and Bisha (2015).

Using ‘’R package pvrank’’ (2011) and SPSS (version 22, 2013) we computed for the

given data set Spearman rho coefficient for the association between successive

differences of and successive differences of BMI : ( , BMI) = 0.328, with

corresponding p value = 0.041.

That is, and BMI are statistically dependent at the confidence level 95.9%.

We obtained the following results for the associations between ( u and BMI),

( OMI and BMI), ( GDP and BMI):

 ( u, BMI) = 0.118,

 ( OMI, BMI) = 0.329,

 ( GDP, BMI) = 0.789.

u and BMI are statistically dependent at the confidence level 52.5%.

OMI and BMI are statistically dependent at the confidence level 93.8%.

GDP and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%.

5. Conclusion

The study was motivated by some indicators and implications for miserable process

in Albania during the period January 2005 December 2014.

BMI lies in the center of public interest, because the life of citizens is strongly

affected by changes in this index.

It seems reasonable to estimate and monitor the associations between BMI and

its components, in order to control the miserably process in Albania.

The BMI statistical analysis is not limited to the USA, but can be developed to

any contemporary country where suitable data exist.

BMI is not a perfect measure of poverty but definitely BMI can be used as a proxy of

economic and social welfare.

For a specified country during a given period of time, BMI is a discrete random

process in the sense of Probability Theory.

BMI contains four components: , u, GDP and i.
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The following results come from Albania during the period January 2005 –

December 2014:

 The quarterly inflation rate follows a non normal distribution at the

confidence 99.9%.

 The quarterly unemployment rate u follows a non normal distribution at the

confidence 99.9%.

 The Okun miserably process is an unfair game at the confidence 98.3%.

 The Barro miserably process is an unfair game at the confidence 96.1%.

Therefore, the Pearson’s correlation coefficient procedure is not applicable for

Albania during the period January 2005 – December 2014.

However, we apply Spearman rho coefficient procedure, as it does not rely on any

assumptions for probability distribution of random variables under investigation.

Some results of the study for Albania during the period January 2005 – December

2014 include:

 Spearman ( , BMI) = 0.570

 Spearman (u, BMI) = 0.679

 Spearman (OMI, BMI) = 0.817

 Spearman (GDP, BMI) = 0.615

and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%.

u and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%.

OMI and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.99%.

GDP and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9 %.

 Spearman ( , BMI) = 0.318

 Spearman ( u, BMI) = 0.118

 Spearman ( OMI, BMI) = 0.329

 Spearman ( GDP, BMI) = 0.789

and BMI are statistically dependent at the confidence level 95.9%.

u and BMI are statistically dependent at the confidence level 52.5%.

OMI and BMI are statistically dependent at the confidence level 93.8%.

GDP and BMI are statistically dependent at the confidence level 99.9%.

( , BMI) = 0.570 conveys to us that approximately 57% of the data are increasing

monotonically related.

(GDP, BMI) = 0.615 indicates that approximately 61.5% of the data are decreasing

monotonically related.

To obvious features of present study are:

1. The concordance between changes of BMI and changes of its components for

Albania during the period January 2005 – December 2014.

2. The very high level of statistically dependence between BMI and its components

for Albania’s case.
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APPENDIX
Table 1. Quarterly inflation rate, unemployment rate, GDP growth rate and their successive

differences

Year
Quart

er

Inflatio

n Rates

(%)

Succ.Diff.

Inflation

Rates (%)

Unemploymen

t

Rates (%)

Succ. Diff.

Unemployme

nt Rates (%)

GDP

growth

rates (%)

Succ. Differ.

of GDP

growth rates

(%)

2005 Q1 3.3 13.1 1.96

Q2 1 4.3 12.7 0.4 5.92 7.88

Q3 1.4 0.4 12.6 0.1 0.46 6.38

Q4 1.9 3.3 14.2 1.6 0.07 0.53

2006 Q1 2 0.1 14 0.2 0.98 0.91

Q2 0.2 1.8 13.9 0.1 1.09 0.11

Q3 1.2 1.4 13.8 0.1 1.96 0.87

Q4 1.8 3 13.7 0.1 3.6 1.64

2007 Q1 2.2 0.4 13.7 0 0.86 4.46

Q2 0.8 3 13.5 0.2 0.29 0.57

Q3 0.4 1.2 13.2 0.3 1.78 2.07

Q4 1.7 1.3 13.4 0.2 6.38 4.6

2008 Q1 2.4 0.7 13.1 0.3 2.08 4.3

Q2 0.3 2.7 12.7 0.4 1.68 3.76

Q3 0.8 0.5 12.6 0.1 1.76 3.44

Q4 1.2 2 12.5 0.1 1.37 0.39

2009 Q1 1.8 0.6 12.7 0.2 2.59 1.22

Q2 0.1 1.9 12.7 0 1.92 0.67

Q3 0.7 0.6 12.8 0.1 2.24 4.16

Q4 2.2 2.9 13.7 0.9 2.34 0.1

2010 Q1 3 0.8 13.9 0.2 3.24 5.58

Q2 1 4 13.8 0.1 2.2 1.04

Q3 0.6 0.4 13.5 0.3 0.15 2.35

Q4 1.8 2.4 13.5 0 0.65 0.8

2011 Q1 2 0.2 14 0.5 3.19 2.54

Q2 2.5 0.5 13.8 0.2 2.61 5.8

Q3 2.3 0.2 13.9 0.1 1.69 4.3

Q4 2.4 0.1 13.9 0 0.12 1.81

2012 Q1 2.4 0 14 0.1 0.42 0.3

Q2 2.4 0 13.8 0.2 0.95 1.37

Q3 2.7 0.3 14.1 0.3 2.06 1.11

Q4 2.4 0.3 14.1 0 1.25 3.31

2013 Q1 2.5 0.1 14.8 0.7 0.15 1.4

Q2 2.2 0.3 16.4 1.6 1.13 0.98

Q3 1.5 0.7 17.2 0.8 1.95 3.08

Q4 1.5 0 17.1 0.1 1.61 0.34

2014 Q1 1.9 0.4 18.6 1.5 1.42 1.42

Q2 1.6 0.3 17.7 0.9 0.37 1.79

Q3 1.8 0.2 17.4 0.3 3.3 3.67

Q4 1.3 0.5 18 0.6 2.42 0.88
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Table 2: Okun misery index, Barro misery index, their successive differences and

their relative successive differences

Year Quarter

Okun

Misery

Index

Succ. Diff.

Okun

Misery

Index

Barro

Misery

Index

Succ. Diff.

Barro

Misery Index

2005 Q1 16.4 30.2

Q2 11.7 4.7 17.6 12.6

Q3 11.2 0.5 23.5 5.9

Q4 16.1 4.9 27.8 4.4

2006 Q1 16 0.1 26.8 1.0

Q2 14.1 1.9 24.8 2.0

Q3 12.6 1.5 22.4 2.4

Q4 15.5 2.9 23.7 1.3

2007 Q1 15.9 0.4 28.6 4.9

Q2 12.7 3.2 24.8 3.8

Q3 13.6 0.9 23.6 1.2

Q4 15.1 1.5 20.5 3.1

2008 Q1 15.5 0.4 25.2 4.7

Q2 12.4 3.1 25.9 .7

Q3 11.8 0.6 21.8 4.0

Q4 13.7 1.9 24.1 2.3

2009 Q1 14.5 0.8 23.7 .4

Q2 12.6 1.9 22.5 1.2

Q3 12.1 0.5 26.1 3.7

Q4 15.9 3.8 30.0 3.9

2010 Q1 16.9 1 25.5 4.6

Q2 12.8 4.1 22.4 3.1

Q3 12.9 0.1 24.9 2.5

Q4 15.3 2.4 26.5 1.6

2011 Q1 16 0.7 24.6 1.8

Q2 16.3 0.3 30.7 6.1

Q3 16.2 0.1 26.3 4.4

Q4 16.3 0.1 28.2 1.9

2012 Q1 16.4 0.1 28.6 .4

Q2 16.2 0.2 27.1 1.6

Q3 16.8 0.6 26.5 .5

Q4 16.5 0.3 29.6 3.0

2013 Q1 17.3 0.8 29.0 .6

Q2 18.6 1.3 29.3 .3

Q3 18.7 0.1 32.5 3.2

Q4 18.6 0.1 32.0 .4

2014 Q1 20.5 1.9 30.9 1.1

Q2 19.3 1.2 31.5 .6

Q3 19.2 0.1 27.7 3.8

Q4 19.3 0.1 28.7 1.0
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Reforma e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri. Kusht për antarësimin apo
garanci për funksionimin e shtetit të së drejtës

Dr (proces) Majlinda Tafaj
Pedagoge në Fakultetitin e Shkencave Sociale të UT

Abstrakt

Reforma në Sistemin e Drejtësisë në Shqipëri tashmë është kthyer në kryefjalën e ditës.
Kjo reformë që ka filluar dhe është në fazat e para të zbatimit të saj, konsiderohet nga
Komisioni Europian si prioriteti kyç dhe kushti i rrallës për integrimin e Shqipërisë në
BE. Bashkimi Europian pret konkretisht që Shqipëria të ndërmarrë hapa reformues nga
elita politike shqiptare me qëllim garantimin e pavarësisë, efiçencës dhe përgjegjësinë e
institucioneve të drejtësisë shqiptare në kuadrin e funksionimit të ligjit dhe shtetit të së
drejtës. Brukseli dhe vendet anëtare të BE-së e kanë artikuluar qartë kërkesën e tyre: Pa
reformën në drejtësi, procesi i anëtarësimit do të bllokohet përfundimisht. Nuk ka asnjë
mundësi që ndonjë shtet anëtar i BE-së, sado dashamirës ndaj aspiratave evropiane të
Shqipërisë, të mbështesë progresin drejt anëtarësimit pa një drejtësi të reformuar tashmë
të etiketuar si e korruptuar dhe jofunksionale. Më qartë dhe prerë nuk mund të na i
thonë. Duhet reformuar sistemi i drejtësisë që të garantohet zbatimi i ligjit në mënyrë të
barabartë për të gjithë. Pyetja shtrohet si është drejtësia jonë? Sa probleme eventuale ka
ajo?! Vërtet kushtëzon integrimin ky proces që duket se është në rrugën e duhur për të
arritur gjithnjë dhe më afër realizimit të tij me hapat që qeveria dhe shteti shqiptar kanë
ndërmarrë? Ndyshimet kushtetuese që priten të ndodhin me këtë reformë cilat janë dhe
si do priten nga subjektet që do preken? A është e domosdoshme kjo reformë që të bëhet
me një revolucion “paqësor” gjithpërfshirës që të bëjë më në fund të funksionojë ligji dhe
shteti i së drejtës në Shqipëri, aq shumë i dëshiruar?

Fjale kyçe: Reforma në drejtësi, ndyshimet kushtetuese, integrimi, korrupsioni,shteti i
së drejtës.

Hyrje

Me marrjen e satusit të vendit kandidat në qershorin e vitit të kaluar, Shqipëria
është një hap më pranë BE-së, por kjo kërkon angazhimin e vendit në ndërmarrjen
e reformave të gjithëanshme dhe forcimin e funksionimit të institucioneve
demokratike në respektimin e ligjit dhe të drejtave të njeriut. ku pikërisht në Progres
Raportin e Komisionit Europian(2013-2014) për Shqipërinë ishin të specifikuara dhe
të evidentuara 5 prioritetet e rrallës që duhet të plotësoheshin.  Përveç katër pikave
që u evidentuan1 me të tjerash Reforma në Sistemin e Drejtësisë ishte edhe prioriteti kyç
për hapjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Europian dhe europianët e

1Në progress-raportin për vendin tonë tonë që dha statusin e vendit kandidat, Komisioni evidentoi dhe vuri
theksin tek pikat që nuk ishin plotësuar akoma nga 12 pikat e vendosura fillimisht. Është e vërtet që brenda
një kohe të shkurtër është punuar shumë por përsëri udhërrëfyesi me 5 pikat kyce u shpjegua në mënyrë
të detajuar nga qeveria shqiptare në ndërmarrjen e reformave të duhura me qëllim përmirësimin e situatës
në vend. Prioritetet ishin 5 për veç reformës në drejtësi parashikoheshin edhe 4 të tjera si më poshtë:
1)Reforma në Administratën Publike, një reformë e mbetur përgjysmë, jo e plotë.2) Lufta kundër korrupsionit
sidomos në qeverisjen vendore. 3)Lufta kundër krimit të organizuar më shumë bashkpunim ndër-institucional.
4)Mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore, strategji efektive anti-diskriminimit.  Marrë në (www.euro-
centre.eu).
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bashkimit ishin shumë të prerë dhe këmbëngulës, pa reformë në drejtësi nuk ka
asnjë hap më drejt BE-së. Reforma në sistemin e drejtësisë në përgjithëi dhe gjyqësorit
në veçanti në parim është dhe mbetet një ndër përparësitë krysore të çdo shoqërie që
synon standartet demokratike, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe implementimin
e shtetit të së drejtës dhe si e tillë është e domosdoshme të realizohet duke anashkaluar
edhe koston financiare apo debate politike që preken prej saj. Që në fillim të nismës
për antarësim teknikisht reforma në drejtësi ka qënë pjesë e strategjisë kombëtare
për zhvillim dhe integrim dhe janë bërë një sërë ndyshimesh legjislative në disa
institucine të drejtësisë por jo rrënjësore siç  pretendohet të ndoshë tani. Janë
ndërmarrë hapa drejt reformës në vitet e fundit por këtë rrallë është ndryshe
Europianët duan rezultate konkrete për reformën pasi deri diku duan të
anashkalojnë edhe skepticizmin e disa vendeve antare që nuk janë të bindura
plotësisht për progresin e Shqipërisë në këtë fushë.
Integrimi i Shqipërisë në BE ka kaluar në një proces të gjatë dhe të vështirë, reforma
në drejtësi ka qënë që në fillim të procesit të antarësimit një nga shumë kushtet e
vendosura nga Brukseli si të domosdoshme për t’u ndërmarrë nga shteti dhe qeveria
shqiptare në kuadrin e ndërmarrjes së reformave për anatërsim. Brukseli ka qënë
këmbngulës dhe shumë kritik  për funksionimin e drejtësisë në Shqipëri duke e
vënë si kusht në të gjitha rekomandmet dhe Progres Raportet. Pavarësisht
vështirësive që vendi ynë kaloi në plotësimin e kushteve të mbetura formale për të
arritur tek statusi u realizuan një sërë prioritetesh nga 12 të vendosura në harkun
kohor të 6 muajve, zgjedhjet parlamentare brenda standarteve demokratike si dhe
rotacioni i pushtetit ishte normal dhe kaloi me qetësi, qeveria e re ka nisur të zbatojë
rëformat për të cilat është angazhuar. Kjo klimë pozitive ndihmon edhe vet Brukselin
të ndërmarrin hapin e rradhës me vendin tonë, atë të dhënies së statusit të vendit
kandidat duke na dhënë shpresë për të shkuar më tej me reformat. Është e vërtetë se
shpesh herë vendi ynë është kritikuar nga shtete antare të Bashkimit duke bllokuar
edhe procesin duke argumentuar se (vende këto që kanë shprehur shqetësimin e
tyre se në përparësitë kyçe të luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar, të
trafiqeve dhe mbi të gjitha të reformës në drejtësi) Shqipëria nuk ka treguar rezultate
të qëndësishme. Tashmë Bashkimi Europian pret konkretisht që Shqipëria të
ndërmarrë hapa reformues nga elita politike shqiptare me qëllim garantimin e
pavarësisë, efiçencës dhe përgjegjësinë e institucioneve të drejtësisë shqiptare në
kuadrin e funksionimit të ligjit dhe shtetit të së drejtës si dhe me synim përafrimin
dhe përshtatjen e pushtetit gjyqësor dhe segmentevev të tij me standartet demokratike
të  Bashkimit Europian. Brukseli dhe vendet anëtare të BE-së e kanë artikuluar
qartë kërkesën e tyre: Pa reformën në drejtësi, procesi i anëtarësimit do të bllokohet
përfundimisht. Nuk ka asnjë mundësi që ndonjë shtet anëtar i BE-së, sado dashamirës
ndaj aspiratave evropiane të Shqipërisë, të mbështesë progresin drejt anëtarësimit
pa një drejtësi të reformuar tashmë të etiketuar si e korruptuar dhe jofunksionale.
Më qartë dhe prerë nuk mund të na i thonë. Duhet reformuar sistemi i drejtësisë që
të garantohet zbatimi i ligjit në mënyrë të barabartë për të gjithë.
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2.Sistemi i Drejtësisë në Shqipërisë dhe Reforma e saj në një këndvështim
historik dhe analitik

Në këto 25 vjet demokraci, dinamika e zhvillimit të shoqërisë në të gjitha spektetet e
jetës tashmë ishte e pandalshme edhe problemet e shumta që janë hasur në funksionimin
e sistemit të drejtësisë gjatë kësaj kohe ka bërë të jetë e nevojshme që të ndërmerret
njeherë e mirë reforma të tipit thelbësor.Tashmë ndihet padiskutim nevoja për
përshtatjen e legjislacionit të institucioneve kryesore të sistemit të drejtësisë me
pritshmërinë e shoqërisë shqiptare kryesisht në element të tillë që ndikojnë në rritjen
e integritetit të sistemit, në besueshmërinë, efiçencën, pavarsinë, transparencën,
llogaridhënien dhe përgjegjshmërinë. Sfidat me të cilat është ndeshur sot sistemi ynë
i drejtësisë në përgjithësi dhe atij gjyqësor në veçanti kanë qënë nga më të ndryshmet,
si për nga karakteri i tyre, ashtu edhe nga shkaqet duke përjetuar edhe situata vërtet
të vështira në funksionimin e sistemit të drejtësisë. Që nga dita kur miratuam
Kushtetutën e Shqipërisë, këtu e 16 vjet më parë nuk mund të thuhet se sistemi ynë
shoqëror  nuk ka njohur zhvillime të dukshme por që kanë pasur nevojë për reformat
të vazhdueshme dhe të thella sidomos për ti dhënë fund korrupsionit dhe paaftësisë,
ndërhyrjeve politike etj., një situatë e tillë po përjetohet edhe këto ditëte fundit në
vendin tonë ku debati dhe puna që ka filluar për reformën në sistemin e drejtësisë
është kthyer në kryefjalën e ditës. Reforma në drejtësi është dhe mbetet një ndër
përparësitë të cdo shoqërie që synon standartet demokratike, mbrojtjen e të drejtave
të njeriut, dhe lirinë themelore të njeriut dhe shtetin e së drejtës. (Krisafi.K,2008,9).
Shpeshherë është folur për ndyshimet kushtetuese të nevojshme për sistemin e drejtëisë,
ku i gjithë korpusi i normës ligjore, që rregullon funksionimin e institucioneve të
sipërpërmendura (që përbëjnë edhe sistemin e drejtësisë), kanë qënë objekt i ndyshimeve
të herëpashershme apo edhe të ribërjes së tyre, sic është rasti i ligjit  për organizimin
dhe funksionimin e sistemit gjyqësor të vitit 2008, i cili erdhi si një produkt konstruktiv
dhe bashkpunues  nga konsensusi i gjërë politik i parlamentit të asaj kohe. Është e
vërtetë se kjo reform duhet parë dhe përceptuar si një proces kompleks shumëpalësh
dhe ka dimencion ndërinstitucional është sfidë e përbashkët e forcave politike,
institucioneve shtetërore dhe vet pushtetit gjyqësor, mbi të gjitha ka qënë dhe është
pjesë e strategjisë kombtare për zhvillim dhe integrim.(Islami. H,2008,32).
Besimi  dhe përceptimi i publikut dhe qytetarëve për funksionimin e sistemit të
drejtësisë dhe performancës së aktorëve institucional, ka hapur gjithmonë debate
dhe probleme sidomos vitet e fundit ku gjyqësori dhe organet e drejtësisë janë vënë
në diskutim për sa i përket punës dhe shërbimit të publikut në dhënien e drejtësisë.
Të mos themi për raportet moniturese të partnerëve ndërkombtarë dhe të strukturave
të tyre përfaqësuese organizatave ndërkombtare dhe atyre lokale. Sondazhet e kryera
të cilat nxjerrin besueshmërinë e qytetarëve për sistemin e drejtëisë janë në nivelet
më të ulta  dhe ca është më tragjike se ka një trend përkeqëusues të situatës duke e
konstatusr si dukuri serioze dhe negative një shtrirje gjithëpërfshirëse të
fenomenit”korrupsion”.  Korrupsioni, mungesa e integritetit, keqfunksionimi,
pavarësia, eficesa, transparenca përgjegjsmëria e sistemit të drejtësisë tashmë janë
identifikuar dhe pranohen gjerësisht si fenomene dëmtuese që duhet të jenë në fokus
të kësaj reforme me qëllim ndryshimin e situatës në sistemin e drejtësisë në vend.
Lufta kundër këtyre fenomeneve në sistemin e drejtësisë përbën sfidën thelbësore
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për konsolidimin e barazisë së qytetarëve par ligjit dhe c’rrënjosjen e kulturës së
korrpsionit që sot është mbizotërues.
3.Reforma në sistemin e Drejtësisë hapat dhe ecuria e deritanishme
Ky punim trajton në mënyrë direkte problematikën që mbart në vetvete reforma e
sistemit të drejtësisë në vendin tonë, duke vënë theksin tek problematika, sfidat, analizën
dhe punën që është bërë deri tani nga Komisioni i Posacëm “Për Reformën në Drejtësi”
që është ngritur pranë parlamentit,Dokumenti analitik,strategjia e plani i veprimit,
duke përfshirë një sërë  komponetësh si Drafti përfundimtar i Reformës që tashmë i
është dërguar Komisionit të Venecias për konsultim, të cilët do të trajtohen me rrallë.
Punën Komisioni i Posacëm për reformën në drejtësi e filloi me fazën e parë dhe më
të rëndësishmin atë të miratimit të një dokumenti analitik mbi gjendjen aktualë të
organizimit dhe funsionimit të sistemit të drejtësisë, me qëllim evidentimin e
problematikave dhe nevojave për përmirësim.  (www.reformanedrejtësi.al/sites/
default/files/dokumenti_shqip_0.pdf.)
3.1 Dokumenti analitik “Analizë mbi Aistemin e Drejtësisë Shqiptare
Dokumenti analitik “Analizë mbi sistemin e Drejtësisë Shqiptare”, prezantohet duke
identifikuar problemet dhe vështirësitë që hasen sot në të gjithë aspektet e sistemit të
drejtësisë duke pasur si pikënisje rezultatet e rreth 17 viteve praktikë që nga hyrja në
fuqi e Kushtetutës Shqiptare e deri më sot.  Ky dokument që përmban problemet dhe
analizën e sistemit të drejtësisë në të gjithë shtyllat e saj, do të shërbejë si lëndë e parë
për hartimin e një trategjije dhe plani të veprimit për të adresuar cështje dhe në diskutim
me grupet e interesit dhe publikun e gjërë, në mënyrën më të efekshme të mundshme.
Dokumenti analitik është hartuar nga një grup ekspertësh të huaj dhe vendas të
anagazhuar nga Komisioni i Posacëm parlamentar për reformën në drejtësi gjithashtu
nga ekspertë të atashuar nga institucionet  kryesore të sistemit të drejtësisë dhe një
Sekretariat i Posacëm Teknik.Hartimi i këtij dokumenti ka pasur vëmendjen dhe
profesionalizëm të theksuar pasi është motivuar nga tre arsyje kryesore:
Së pari: Apriori dhe shumë e nevojshme “lënda e parë”, ky dokumnt u mor si pikë
referimi për të evidentuar specifikisht problemet aktuale në sistemin e drejtësisë, ku
në bazë të tij u hartua një plan reformashi cili përcaktohet nga problemet dhe nevojat
reale të sistemit.
Së dyti: Nevoja për të minimizuar efektin negativ të faktorëve të tillë si politizimi dhe
korporatizmi, të cilët shpesh në të kaluarën kanë diktuar axhendën e reformave.
Së treti: për të mundësuar përfshirjen e të gjithë aktoreve të fushës dhe parterëve
ndërkombtare të Shqipërisë në këtë proces historik, partnerë strategjik me rëndësi
si EURALIUS-BE, OPDAT-SHBA, OSBE,KOMISIONI I VENECIAS, Fondacioni
Shoqëria e Hapur për Shqipërinë-SOROS.(http://shekulli.com.al/)
3.2 Strategjia e reformës hapi i dytë i reformë. Cfarë përfshin?
Dokumenti “Strategjia e Reformë së Sistemit të Drejtësisë”, është edhe hapi i dytë që ka
ndërmarrë Komisioni i Posacëm, i cili pason Dokumentin e parë të Analizës së Sistemit
të Drejtësisë që evidentoi problemet e këtij sistemi. Ky dokument që është me të
vëretë startegjik përcakton objektivat strategjikë të reformës, si dhe identifikon në
mënyrë më të detajuar ndërhyrjet e nevojshme në kushtetutë dhe në ligje me qëllim
realizimin e objektivit për një reformë të thellë. Gjithashtu dokumenti trajton edhe
subjektet që angazhohen për zbatimin e tyre si dhe aftet. I hartuar nga Grupi i
Ekpertëve të Nivelit të Lartë dhe me asistencën e Sekretarit Teknik ky dokument do
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të shërbejë si dokumenti orientues për fazën e  tretë, e cila përkon me hartimin e
paketës së e amandamenteve kushtetuese dhe ligjore. Ato mbeten të hapura për
komente dhe propozime për përmirësimin e tyre. Po ky grup ekspertësh është
angazhuar të organizojë procesin e konsultimit publik dhe konsultimin me
ekspertixën ndërkombtare si dhe të vlerëojë e reflektojë përfshirjen e tyre në këto
dokumente. Në vijim të përgjithshëm të reformës, kjo strategji ndjek disa synime
specifike për refoemën në drejtësi për ta bërë atë:
1. Të pavarur nga cdo lloj ndikimi.
2. Të paanshëm në funksionimin e tij..
3. Të besueshëm dhe transparent.
4. Të përgjegjshëm dhe me integritet të lartë moral moral dhe profesional në të

gjitha nivelet strukturore të tij.
5. Efiçent dhe profesional.
6. Bashkpunues në nivel institucional kur ushtrohet pushteti vendimmarrës për

mërimet e funksionarëve të lartë të sistemit.(http://reformanëdrejtësi.al S-R-S-
D./2015/4.)

Dokumenti SRSD,  hodhi dhe piketoi në mënyrë specifike të gjithë objektivat e
reformës ku ka identifikuar ndëryrejt e nevojshme në kushtetutë për qëllimin final
asaj të një reformë revolucionare në Sitemin e Drejtësisë shqiptare. Reforma është
koncepuar  mbi 7 shtylla bazë, që së bashku përbëjnë ndërtesën e sisitemit të drejtsisë
në vend. Konkretisht:
1. Sistemi i Drejtësisë sipas Kushtetuts dhe Gjykatës Kushtetuese.
2. Pushteti gjyqësor që është edhe më problematik.
3. Drejtëia penale.
4. Edukimi ligjor dhe arsimimi juridik.
5. Shërbimet ligjore dhe profesionet e lira.
6. Masat në luftën kundër korrupsionit.
7. Financimi dhe mbështetja infrastrukturore e sistemit.
Edhe dokumenti i prë ASDSH, ka trajtuar këto pika si më problematike ku duhet të
ndërhyet për ndyshimet kushtetuee dhe ligjore.(http://www.reformanedrejtesi.al/
strategjia-e-reformes-ne-sistemin-e-drejtesise-0).Dokumenti SRSD, ka si qëllim ti
nënshtrohet një procesi transparent konsultimesh dhe gjithpërfshitrës, me qytetarë
të angazhuar, me aktorë të vetë sistemit, me shoqërinë dhe grupet e interesit, duke
pasur në fokus gjithnjë e më shumë synimin e kësaj nisme reformatore atë të krijimit
të një sistemi drejtësie funksionale të besueshëm për publikun e gjërë duke mështetur
kështu edhe zhvillimin e qëndrueshëm social dhe ekonomik të vendit dhe të
mundësojë integrimin e vendit tonë në familjen e madhe europiane.
3.3 Plani i Veprimit hapi i tretë, c’farë parashikon?
Shtatë pikat e mësipërme pritet të jenë cështjet më të nxeta të debatit politik të reformës,
i cili ka si qëllim pikërisht luftën kundër korrupsionit, profesionalizmin dhe duke
shmangjen nga ndërhyrjet e politikës. Sipas Planit të Veprimit të hartuar nga
ekspertët e lartë dhe i miratuar nga komisioni i posacëm parlamentar, reforma e
parë që pritet të bëhet është pikërisht ajo e institucionit të Presidentit të Republikës,
të cilit do t’i hiqen disa kompetenca. Ky plan ka parashikuar që brenda 3-mujorëshit
të katërt të 2015-të, që korenspondon me 3-mujorshin e fundvitit 2015 të miratohen
propozimet për rolin e presidentit në drejtësi përmes ndyshimeve kushtetuese. Kjo
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ka hasur në kundërshtimit e fortë të presidentit i cili ka kundërshtuar këto nisma
duke akuzuar shumicën se shmangja e institucionit të presidentit është bërë qëllimiht
nga reforma  në drejtësi. Me një letër drejtuar KPRSD, Presidenti i Republikës, Z.
Bujar Nishani është shprehur me kritika për veprime të njëanshme, jo transparente
dhe që deformojnë realitetin duke dhënë opinionet e tij mbi reformën dhe duke bërë
një analizë të sistemit të drejtësisë. Mbi drafti përfundimtar presidenti është shprehur
se me këtë dokument final dhe ai i fillimit janë e njëjta gjë dhe kjo sipas tij tregon se
është kryer një punë formale dhe e njëanshme:
“Fakti që dokumenti fillestar i prezantuar në muajin korrik, do të thotë se procesi dhe metodologjia
e ndjekur kanë qënë në rastin më të mirë të padobishëm dhe joefikas”((www.shekulli.com,15/
10/2015).Në hapin tjetër të planit, menjehërë pas ndyshimeve kushtetuese për
kompetencat e presidentit komisioni i posacëm do të miratojë Ligjin Organik të
Institucionit të Presidentit të Republikës, një nimë e cila sipas ekspertëve synon të
zgjidhë përplasjet ndërinstitucionale, vecanërisht lidhur me dekretet e antarëve të
gjykatës, që shpeshherë është kthyer në objekt debatesh mes mazhorancës dhe
presidentit. Gjyqësori, ose pika e dobët e kësaj reforme që përfshihet në shtyllat e
sistemit të drejtësisë si katalizatori i saj. Sistemin e drejtësisë e përsonifikojmë pikërisht
me gjyqësorin, institucioni ku jepet drejtësi. PVRSD, për gjyqësorin ka si qëllim
ridimensionimin nga pikëpamja kushtetuese të të gjithë intitucionev që lidhem me
gjyqësorin. Specifikisht, Gjykata e Lartë, Prokurori i Përgjithshëm dhe KLD. Këto
pika janë trajtuar edhe si më të rëndësishmet  më urgjentet për ndyshimet kushtetuese
dhe vënien në jetë të tyre brenda vitit 2015. Një gjë është e sigurtë që RSDSH, nuk
përfundon brenda këtij viti pasi sipas planit shtyllat e tjera  i Ndyshimet kushtetuese
dhe ligjor në Kodin Penal e Civil, Përmbarimi, ligji për Minitrinë e Drejtësisë dhe
Magjistraturën do të ndryshojnë dhe do të përfundojë gjatë vitit 2016.(http://
shqiptarja.com).Është e padiskutueshme se kjo do jetë një nismë që do shumë punë
dhe kosto por mbi të gjitha do kohën e duhur, ku Komisionin i Posacëm do të
vazhdojë punën e tij edhe vitin që vjen  për të kompletuar reformat në shtyllate
përpërmendura dhe konkretisht:
1. Miratiminn e ndryshimeve në Kodin Penal dhe Civil
2. Miratimi i ligjit për Ministrinë e Drejtësisë dhe Kompetencave te Ministrit per

KLD.
3. Reforma në Shkollën e Magjistraturës.
1. Miratimi i ligjit për shërbimin e përmabrimit shtetëror dhe privat.
2. Nismat e rëndsishme ligjore për profesionet e lira, Noterë dhe Avokat.
3. Edukimi ligjor dhe arsimi juridik.Janë pikërisht këto cështje të parahikuara

nga plani i veprimit të reformës së sistemit të drejtësisë që parashikon ti miratojë
dhe ti vërë ne jetë brenda vitit 2016. KPRSD do të vazhdojë punën edh gjatë
vitit të ardhshëm pasi të këtë marrë një afat shtesë nga kundërligjet e
rëndësishme që do t’i kalojnë vitit të ardhshëm klendarik, për të kompletuar
reformën në drejtësi.

 3.4  Drafti përfundimtar me ndryshimet kushtetuese që pritet të ndodhin
Drafti përfundimtar i shumicës parlamentare dhe të ekspertëve të huaj dhe të gjithë
aktorëve që morën pjesë në formulimin e tij përbën edhe fazën e katërt dhe atë më të
rëndësishmin e reformës në drejtësi. Tashmë ky draft i është drejtauar Komisionit të
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Venecias2 për mendin i cili parashikon ngritjen e disa organeve të reja për sistemin
drejtësisë. (K-V, është një institucion këshillimor i Këshillit të Europës për cështje
kushtetuese, i përbërë nga ekspertë të emëruar nga shtetet antare për 4 vjet e themeluar
me qëllim ofrimin e ndihmës kushtetuese për shtetet që e kërkojnë(http://
www.venice.coe.int)Drafti në fjalë pas përfundimit, miratimit dhe bërjes së tij publik
hasi në kundërshti të menjëhershëm si nga presidenti ashtu edhe nga opozita, për
shkak të ndryshimeve kushtetuese që paraqet. Drafti Përfundimtar synon 3 objektiva
final që janë si më poshtë:
1. Ruajtja e ekuilibrave që rrjedhin nga roli i Presidentit të Republikës në sistemin

e Drejtësisë dhe garantimin e bashkpunimit mes institucioneve kushtetuese.
2. Ridimensionimi nga pikëpamja kushtetuese i institucioneve që lidhen me

gjyqësorin si psh., Gjykata e Lartë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Prokurori i
Përgjithshëm, me synimin kryesor garantimin e një gjyqësori të pavarur, të
paanashëm, efektiv dhe llogaridhënës.

3. Garantimin e pavarësisë dhe të efikaitetit të Gjykatës Kushtetuese në
këndvështrimin kushtetues. Rritja e eficensës dhe e efikasitetit të Gjykatës
Kushtetuese në nivel ligjor.

Keto janë edhe objektivat e këtij drafti i cili ndër pikat që nuk ka kaluar pa debat
është institucioni i presidentit,  i cili preket në mënyrë të drejtpërdrejtë në kompetencat
e tij në sistemin e drejtësisë, por dhe jo vetëm ndyshimet prekin edhe institucione të
tjera kushtetuese. Po cilat janë ndyshimet kushtuese që prek kjo reform?Le ti marrim
me rrallë.
Presidenti. Në rastin e presidentit ndërhyrja kushtetuese nuk prek formulën e
përzgjedhjes, Kreu i Shtetit përjashtohet nga e drejta për të emëruar antarët e Gjykatës
së Shkallës ë Parë dhe asaj të Apelit, i lihet e drejtë të emërojë vetëm antarëte  Gjykatës
së Lartë dhe Gjykatës të Lartë Administrative.  Presidenti  i emëron pasi janë
propozuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.3Po kështu presidentit i kufizohet e drejta e
përzgjedhjes së anatrëve të Gjykatës Kushtetuese dhe përzgjedhjes ë Prokurorit të
Përgjithshëm. Këto emërime do të kenë një mandat jo më shumë se 12 muaj pa të
drejtë riemrimi. Prokurori i Përgjithshëm.Që në fillim parashikohet qartë ndërprerja
e mandatit të kryeprokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla, dhe zgjedhja e
prokurorit të ri në bazë të këtij ligji “Prokurori i përgjithshëm qëndrron në detyrë

2Komisioni i Venecias KEDLKE (Komisioni Europian për Demokraci Nëpërmjet Ligjit të Këshillit të
Europës),është krijuar në maj 1990, kur bota ishte duke dalë nga Lufta e Ftohtë, ku Europa e ndarë kërkonte
unifikimin e përbashkët të rregullave juridike. U krijua si një organ konsultativ i Këshillit të Europës, me një
rol të përcaktuar qartë në adaptimin e Kushtetutave të vendeve të Europës Lindore sipas standarteve
europiane si dhe për të asistuar nga pikëpamja juridike në tranzicionin e demokracië, si një shkallë e
reflektimit të pavarur juridik port ë pranuar nga të gjithë.Deri diku ky organ është cilësuar si një “gjykatë
supreme” dhe luan rol thelbësor në parandalimin e konflikteve por opinion i saj është i pranuar nga të gjithë
dhe nuk është i detyrueshëm për zbatim.  KV, ishte një marrëveshje mes 18 antarësh të KE dhe u rrit në
vazhdimësi me antarë nga 58 vend të tjera të të katër kontinentet. Që nga viti 2002 pjesëmarrja në
Komision është gjithashtu e hapur për shtetet jo antare të Këshilli të Europës, si Brazili, Kili, Peruja, Tunizia,
Algjeria, Izraeli, Krea e Jugut.,
3Të gjitha emërimet në drejtësi, sipas Draftit do të kalojnë nëpërmjet Këshillit të Emrimeve, organ ky që me ligj të
posacëm u ngrit disa muaj më parë vetëm për Gjykatën e Lartë, tashmë ky organ bëhet kushtetues dhe do të filtrojë
cdo kandidat për sistemin e drejtëisë. Në draft thuhet: “KED,është përgjegjës për të verifikuar përmushjen e kushteve
ligjore dhe kritereve profesionale e morale të kandidatëve jogjytarë për antarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, kandidatëve
joprokurorë për antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të kandidatit për Prokuror t ë përgjithshëm,  dhe të
kandidatëve për antarë të gjykatës Kushtetuese.
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deri sa të emërohet Prokurori i ri Përgjihshëm dhe prokurori në detyrë emërohet
gjyqtarë në Gjykatën e Apelit të Tiranës deri sa brenda tre muajve nga data e mbarimit
të mandatit. Përzgjedhja do të bëhet me: “Prokurori i përgjithshëm emërohet nga 3/5 e
deputetëve, me propozimin të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe me opinionin e Këshillit për
Emërime në Drejtësi për një periudhë 9-vjecare, pa të drejtë riemërimi.”- thuhet në draft.(http:/
/shqiptarja.com/Politike).Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Drafti sjell koncept krejt të ri
për KLD duke e rikonceptuar në përmbajtje edhe emrin nga KLD në KLGJ. Këtij
këshilli i shtohet kompetenca për të propozuar antarët e Gjykatës së Lartë,
administrimin e buxhetit dhe zhvishet nga kompetenca e  inspektimittë gjyqtarëve.
Presidenti sic thamë më lartë nuk do të jetë më pjesë e tij dhe Ministri i Drejtësisë do
të jetë vetëm me statusin e vezhguesit. Ipektoriati i Lartë i Drejtësisë. Organ
përgjegjës për hetimin e shkeljet disiplinore ndaj funsksionarëve të drejtësisë si
gjyqtarëve, prokurorëve, antarëve të Këshillit, etj., ILDDo të jetë nën varësinë e
parlamentit duke zhbërë dy inspektoriate që janë aktualisht nën varësinë e Ministrisë
së Drejtësisë dhe KLD-së. Po kështu ky organ është përgjegjës edhe për inspektimin
e gjykatave dhe të zyrave të prokurorisë. ILD përbëhet nga 5 antarë, 3 nga të cilët
vijnë nga gjyqësori dhe 2 nga Prokuroria. Ata emërohen nga Kuvendi me 3/5 e
antarëve midis kandidatëve të përzgjedhur nga KLGJ, dhe
KLP.(www.shekulli.com.al).Struktura e Posacme Anti-Korrupsionit.Drafti i
shumicës gjithashtu parashikon ngritjen e një strukture të posacme antikorrupsion
për drejtësinë e varur nga Prokuroria e Përgjithshme. Pjesë e kësaj strukture do të
jetë edhe Byroja Kombëtare e Hetimit.4Tribunali disiplinor. Një tjetër organ që
ekspertët e Lartë kërkojnë ta krijojnë si jë organ i cili do të shqyrtojë dhe do të
kontrollojë ankimet disiplinore ndaj antarëve të organeve kushtetuese të sistemit të
drejtësisë. Tribunali Disiplinorë shqyrton rastet e shkeljeve disiplinore dhe vendos
masa disiplinore për antarët e Këshillit të lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të
Prokurorisë dhe për Prokurorin e Përgjithshëm, antarët e të komisionit të Pvarur
tmasave ë Kualifikimit dhe punonjësve të këtij Komisioni si dhe shqyrëton ankimet
kundër masave disiplinore të vendosura ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve nga Këshilli
I Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë Propozimet për ndyshimet
kushtetuese ndërhyjnë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, i cili nga një organ
këshillues kthehet në një organ vendimmarrës. KLP, emëron vlerëson ngre në detyre
dhe transferon prokurorët si dhe i propozon Kuvendit kandidatet për Prokuror të
Përgjithshëm.(http://www.oranews.tv).

Konkluzione dhe Përfundime

Reforma në drejtësi është një çështje që na ka shoqëruar që në fillimet e shtetit
demokratik për implimentimin e shtetit të së drejtës me parimet bazë të tij, siç është
edhe pushteti gjyqësor, si një ndër 3 pushtetet kryesore të shtetit demokrtik ku bën
pjesë edhe vendi ynë. Që në fillim të demokracisë e deri më sot, reforma  në drejtësi
ka qënë pjesë e strategjisë kombtare për zhvillim dhe integrim. Si e tillë ky proces ka
dimensione ndërinstitucionale dhe kërkon bashkpunimin e forcave politike,
institucioneve shtetërore dhe vet pushtetit gjyqësor.  Qëllimi i reformës ka qënë
4SPAK, e prokurorisë është përgjegjëe për ndjekjen penale dhe përfaqsimin e akuzës kundër gjyqtarëve,
prokurorëve dhe zyrtarëve të lartë të përcaktuar me ligj prane Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës
së Apelit Anti-Korrupsion.
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reformimi i gjyqësorit dhe institucioneve të lidhura me të, Gjykatat, Prokuroria,
Avokatia, Përmbarimi, institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale etj., me qëllim
përafrimin dhe përshtatjen e pushtetit gjyqësor dhe segmenteve të tij me standartet
demokratike të Bashkimit Europian.Synimi i përgjithshëm i procesit të reformës
është që me ndryshimet kushtetuese që do të ndërmerren të arrihet tu jepet fund
abuzimeve të shumta me sitemin e drejtësisë si parandalimi i korrupsionit si dhe të
reduktohet deri në eliminimine plotësisht joprofesionistëve dhe të paaftëve që sot
janë në poste të sistemit të drejtësië. Duhet të ndërmerret kjo reformë që cilësia dhe
koherenca e munguar të arrihet me qëllim që t’i përgjigjet traditë sonë ligjore,
nevojave dhe shkallës së zhvillimit të vendit, nevojës për të mundësuar zhvillim
tonë të qëndrueshëm ekonomik, politik dhe shoqëror në të ardhmen.
Janë ndërmarrë një sërë nismash janë hartuar e miratur një sere dokumentacionesh
të rëndësishme si Dokumenti “Analiza e Sistemit të Drejtësisë” që evdentoi
problematikën e këtij  dhe hodhi hapin e parë dhe më të rëndësishmin për reformën.
Hapi dytë pasoi me Dokumentin “Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësië” i
cili përcaktoi objektivat e strategjisë dhe identifikoi ndërhyrjet e nevojshme
Kushtetuese dhe ligjore  në realizimin e objektivave. “Plani i Veprimit”, një tjetër
dokument i rëndësishëm që përfshiu hapin e tretë të reformës i cili do specifikoj
ndërhyrjet konkrete kushtetuese, ligjore si dhe subjektet që do angazhohen për
zbatimin e tyre si dhe afatet. Tashmë Drafti përfundimtar me 58 nene si dhe me
ndërhyrejt kushtetuese është dërguar dhe pret të shqyrtohet nga Komioni i Venecias
për opinion e që do te jepet në Dhjetor të këtij viti dhe do i hap rrugën edhe hapit të
pestë atij të miratimit të ligjeve kushtetuese të reformës.Opinioni i Komisionit të
Venecias, do të jetë prova që duhet të kalojë klasa politike për vullnetin real të realizmit
të reformës në drejtësi. Palët deri tani i përmbahen qëndrimit se për pikat që nuk
bien dakord, do të pranojnë variantin që ekspertët ligjorë të Komisionit të Venecias
do t’i propozojnë politikës shqiptare. Ndërkaq, palët e përfshira në këtë proces kanë
bërë një sërë propozimesh që kundërshtojnë njëra-tjetrën lidhur me këto ndryshim.
Me këto ndryshime që priten kjo reformë do  të krijojë kushte që korrupsioni të
reduktohet sidomos tek gjyqtarë dhe prokurorë duke përmbushur standaretet më
të larta të integritetit moral dhe etikës nëpërmjet monitorimit dhe testimit të
vazhdueshëm si kriter për qëndrimin në detyrë. Matja e përformancës profesionale
të gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas reformës do të perfeksionohet dhe rezultatet e
tyre do të shëndërrohen në kritere eksluzive për ecurinë e magjitartëve në karrierë.
Kjo reforme eliminon ndërhyrjet politike në emërimet e funksionarve në sistemin e
drejtësisë sidomos të kreut të shtetit  dhe funksionarëve të lartë të qeverisë. Politika
ndahet nga pushteti gjyqësor përsa i përket emërimeve të prokurorëve dhe gjytarëve.
Tashmë organe kompetente kushtetuese do të ngrihen posacërisht për këto çështje
që do jenë të panashme dhe krejtësisht të pavarura. Sa i takon sfidës të integrimit
europian, reforma në drejtësi është kusht themelor për të ecur përpara në procesin
e integrimit si i tillë ka marrë angazhimin serioz dhe primar të qeverisë dhe të gjithë
aktorëve kombëtarë dhe ndërkombtarë. Prania e tyre dhe përfshirja është e
domosdoshme me ekspertët e lartë dhe teknicien profesionistë që do jetë edhe më
vendimtare në hapat e mëtejshëm drejt finalizimit të reformës dhe ndyshimeve
kushtetuese.
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Karakteristikat dhe veçoritë e kontratave të të drejtës së autorit

LL.M. Oltion Spiro
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Lidhja që  ka autori me krijim e tij artistik është i një natyre mjaft të veçantë dhe të fortë,
lidhje e cila sfidon çdo lidhje pronësore dhe afektive që një individ mund të ketë një send
në përgjithësi (Caron, 2011, 25). E drejta  e autorit përbën pikërisht mishërimin juridik të
lidhjes intime që autori ka me veprën.  E drejta e autorit është tërësia e normave juridike
që i përkasin autorit të veprës artistike me qëllim mbrojtjen dhe vënien në qarkullim
civil të tyre. Në këtë kuadër, autorit, nëpërmjet dispozitave ligjore dhe konventave
ndërkombëtare rregullisht të ratifikuara, gëzon një arsenal juridik të përshtatshëm dhe
mbrojtës, në mënyrë që vepra e tij artistike “të jetojë” (Vivant & Bruguière, 2009, 23). Një
nga këto është dhe kontrata, e cila në doktrinën juridike njihet si kontratë e autorit. Me
anë të kësaj kontrate, autori gëzon të drejtën të shpërndajë, riprodhojë, kalojë apo të
liçensojë të drejtat që lidhen me veprën e tij artistike. Në këtë aspekt, kontrata përbën një
mjet në duart e autorit të pazëvendësueshëm për të përhapur veprën dhe për t’i dhënë
asaj një vlerë të pamohueshme, duke e kthyer atë një një nga sendet e patrupëzuara më
me vlerë në qarkullimin civil. Kontrata e autorit, siç e tregon emri, është një kontratë që
i bindet rregullave të të drejtës civile në lidhje me cilësinë e palëve, karakteristikat e
objektit, lidhjen e saj, përcaktimin e shpërblimit dhe të afatit të kohëzgjatjes. Nga ana
tjetër, është e pamohueshme se kontrata e autorit përmban rregulla që e veçojnë atë nga
kontratat që parashikohen në Kodin Civil, si për shembull rregulla që lidhen me
formalizimin, me interpretimin si dhe ekzistencën e disa kontratave sui generis të
parashikuara në Ligjin 9380/2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura me të”
(Ligji 9380/2005). Për sa më sipër, prezantimi i punimit do të ketë dy momente kryesore:
origjinen civile të kontratës së autorit dhe autonominë që ajo fiton në saj të Ligjit 9380/
2005.

Keywords: Autor, E drejta e autorit, Kontratë, Ligj, Kodi Civil.

Hyrje

Kontrata e të drejtës së autorit përbëjnë atë mekanizëm juridik që lejon autorit të
vendos në qarkullim civil veprën artistike të tij. Vepra artistike përkufizohet nga
Ligji 9280/2005 si çdo krijim origjinal, intelektual i një personi fizik, i materializuar,
pavarësisht nga forma a mënyra e të shprehurit, që ka për qëllim të prekë ndjesitë e
njeriut”. Në praktikë, ajo përfshin krijimet letrare, audiovizuale, të artit pamor dhe
koreografik (Bainbridge, 1996, 25).  Mirëpo që të jetojnë, ato duhet të qarkullojnë.
Dhe në këtë aspekt, kontratat duke qenë në vetvete veprimet kryesore juridike që
lejojnë qarkullimin e një sendi të trupëzuar apo të patrupëzuar, do të zënë edhe në
të drejtën e autorit një rëndësi të veçantë. Provë e pakundërshtueshme është hapësira
që u jep Ligji 9380/2005 në kreun VI të tij. Roli i kontratave të autorit merr një
rëndësi akoma dhe të më madhe, duke patur parasysh fitimet e mëdha të krijuara
prej qarkullimit të veprave. Ato duhen mbrojtur, kësisoj duhet mbrojtur dhe e drejta
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e autorit që lidhet me to, sepse nëpërmjet tyre mbrohet dhe autori dhe kjo mund të
bëhet vetëm nëse në bazë të qarkullimit ekonomik të veprës qendron një mjet juridik
i vlefshëm, siç është kontrata. Kontrata mundëson nga njëra anë që autori të jetojë
duke shfrytëzuar veprën e tij, pasi ai jo gjithmonë i ka mundësitë që ta bëjë vetë një
gjë të tillë dhe nga ana tjetër, mundësohet përhapja e veprës në mënyrë sa më të
plotë (Vivant & Bruguière, 2009, 455).
Kontrata në fushën e të drejtës së autorit nuk është vetëm një mjet të cilin palët edhe
mund ta mënjanojnë, por një figurë qendrore e fushës së të drejtës së autorit. Kjo
vlen gjithmonë e më shumë sot, duke patur parasysh rëndësinë ekonomike që mbart
krijimi artistik në të gjitha fushat e artit. Kontrata e autorit, si e tillë ka një lidhje të
pamohueshme me parimet e të drejtës civile, ashtu sikundër mbart dhe veçantitë e
saj. Të dyja këto karakteristika do të shtjellohen në këtë trajtim.

Kontrata e autorit si kontratë civile

Kontrata e autorit i bindet parimeve të përgjithshme të të drejtës së kontratave të
Kodit Civil. Jo vetëm aty ku është e pamundur që të mënjanohet këto parime, si për
shembull zotësia juridike për të vepruar, por edhe në rastet kur kemi shkelje të
detyrimeve kontraktore, ku Kodi Civil sërish do të vijë në ndihmë të palëve. Asgjë
nuk ndryshon ndërmjet kontratave të autorit dhe kontratave të tjera në lidhje me
elementet kryesorë të kontratës. Kontratat e autorit, meqënëse në to presupozohet
se një palë është më e dobët se tjetra (autori), do të ketë disa elemëntë të tjerë që do të
shtohen, të cilat në pamje të parë duket sikur shkojnë përtej parimeve të përgjithshme,
por nuk mund të thuhet gjithmonë kështu. Në çdo rast, nëse efektivisht janë të
parashikuara dispozita të tjera, ato duhet të kenë një bazë ligjore, që në rastin konkret
është Ligji për të drejtën e autorit.
Në kontratat e autorit duhen patur parasysh kushtet e nenit 663 të Kodit Civil
(KC), sipas të cilit “Konditat e nevojshme për qenien e kontratës janë: pëlqimi i
palës që merr përsipër detyrimin, shkaku i ligjshëm në të cilin mbështetet detyrimi,
objekti që formon lëndën e kontratës dhe forma e saj e kërkuar nga ligji?. Kushtet e
përgjithshme që parashikohen në këtë nen do të gjejnë zbatim në mënyrë të
padiskutueshme në të gjitha llojet e kontratave. Le t’i shikojmë me radhë.
Palwt duhet të plotësojnë kriteret e nenit 6 të Kodit Civil në lidhje me zotësinë për të
vepruar. Zotëzinë juridike për të vepruar e ka çdo person që ka mbushur moshën 18
vjeç si dhe gruaja e martuar që nuk ka mbushur moshën 18 vjeç. Personat madhorë
që nuk kanë zotësinë për të vepruar, sipas përcaktimeve të nenit 10 të Kodit Civil,
ose që u kufizohet me anë të vendimit të gjykatës, nuk mund të jenë palë në një
kontratë, rrjedhimisht as në një kontratë autori. Por një person që nuk ka zotësinë
për të vepruar, a mund t’i hiqet cilësia e autorit? Autori mund të mos kenë zotësinë
për të vepruar, por mbeten autorë. I takon përfaqësuesve të tyre ligjorë që të lidhin
kontrata autori në emër të tyre. Por në çdo rast, përfitimet prej kësaj kontrate u
takojnë autorëve dhe përfaqësuesit ligjorë janë të ngarkuar me administrimin e të
ardhurave të tyre. Gjithashtu, për sa i përket të miturve nën moshën 18 vjeç, por
mbi moshën 14 vjeç, nuk mund të hyjnë dot në një kontratë autori, pa pëlqimin e
përfaqëesusit të tij ligjor, sipas përcaktimeve të nenin 7 të Kodit Civil.
Lidhur me dhënien e pëlqimit nga ana e palëve në një kontratë autori, ky element
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ka të bëjë kryesisht me elementët që përmendëm më sipër, pasi pala që lidh kontratë
duhet të gëzojë zotësinë të plotë për të vepruar, në mënyrë që pëlqimi i dhënë të mos
konsiderohet i vesuar. Gjithashtu, përveç këtyre elementëve, kërkohet që pëlqimi të
jetë i plotë dhe pa ekuivok (Delebecque & Colart-Dutilleul, 2010, 125). Në këtë pikë,
përveçse shumëçka do të varet dhe nga interpretimi që gjykata do i bëjë këtij elementi,
do të hyjnë në lojë dhe shumë elementë të tjerë, si për shembull informacioni i
nevojshëm dhe i domosdoshëm që një palë duhet t’i japë tjetrës, në rastin konkret,
bashkëkontraktuesi duhet t’i japë autorit, pasi është ky i fundit që heq dorë nga të
drejtat e tij dhe është ky i fundit që konsiderohet si palë e dobët në kontratën e
autorit. Situata e dhënies së pëlqimit të « ndriçuar » e gjejmë të shtjelluar në nenet
664 e vijues të KC që lidhen me çastet përpara lidhjes së kontratës. Dhënia e pëlqimit
do të ketë dy momente të rëndësishme: i pari ka të bëjë me çastin efektiv të dhënies
së pëlqimit dhe që do të konsiderohet dhe momenti i fillimit të ekzistencës së hapësirës
kontraktore dhe i dyti ka të bëjë me pëlqimet që mund të konsiderohen të vesuara.
Për sa i përket të parës dhënia e pëlqimit, edhe pse jo i materializuar mund të sjellë
megjithatë ekzistencën e një marrëdhënieje kontraktore të lindur, që do të sjellë dhe,
në rast të mosrespektimit të elementëve thelbësorë për të cilat është rënë dakord, të
shkeljeve të detyrimeve kontraktore. Pra do të kemi lindjen e përgjegjësisë kontraktore
të palës shkelëse. Kjo do të thotë se negociatat që do të bëjë autori me palën tjetër
kontraktuese, fazë e cila në kohë ndodhet para dhënies së pëlqimit, nuk hyjnë në
hapësirën e të drejtës së kontratës. Negociatat, sado të avancuara të jenë, për shembull
një premtim i dhënë në mënyrë të përgjithshme për të botuar një libër, pavarësisht
se nuk u realizua kurrë për shkak se negociatat u zgjatën shumë në kohë, përbën
një shkelje të një natyre jashtëkontraktore (Vivant & Bruguière, 2009, 455). Por
mund të jemi dhe në prani të rasteve kur përmbushen konditat e nenit 671 të Kodit
Civil që lidhen me natyrën e ofertës: “Oferta vlen si propozim, kur përmban elementet
thelbësore të kontratës, që kërkohet të përfundohet përveç kur rezulton ndryshe
nga rrethanat e çështjes”. Kështu, dhënia e pëlqimit për një ofertë do të vlejë si
propozim nëse ajo përmban elementet thelbësore të kontratës, që kërkohet të
përfundohet, përveç kur rezulton ndryshe nga rrethanat, sipas nenit 671 të KC.
Kjo dispozitë shpreh qartësisht idenë se në raste të refuzimit të lidhjes së kontratës,
pavarësisht se palët kanë rënë dakord për ofertën, mund të kemi angazhimin e
përgjegjësisë kontraktore, sipas nenit 698 të Kodit Civil, për palën që refuzon të
lidhë kontratën.
Për sa i përket pikës së dytë, është e nevojshme dhe e domosdoshme që pëlqimi të
mos jetë marrë në shkelje të nenit 92 të KC, në mënyrë të veçantë rastet e veprimeve
juridike të bëra në kundërshtim me një dispozitë urdhëruese të ligjit, siç specfikohet
në shkronjën ç të nenit 94 të KC. Këtu mund të marrim si shembull rastin e një
punonjëseje të ndodhur në kushtet e kanosjes ose të nevojës së madhe. Bëhej fjalë
për një punonjëse të një shtëpie botuese, e cila në bazë të kontratës kishte pranuar
që të drejtat e saj pasurore t’i kalonin shtëpisë botuese. Por në kontratë nuk thuhej
asgjë specifike në lidhje me punët shtesë që ajo mund të bënte dhe që s’kishin lidhje
me objektin e kontratës, që ishte botimi i një enciklopedie për fëmijë. Punonjësja
argumentonte se moscedimi i të drejtave në lidhje me punët qw nuk ishin objekt i
kontratës e vinte atë përpara rrezikut të zgjidhjes së kontratës së punës. Gjykata
franceze e Kasacionit vendosi se duhet të kishte një lidhje direkte dhe të
padiskutueshme ndërmjet refuzimit të moscedimit të të drejtave nga ana e punonjëses
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dhe zgjidhjes së kontratës së punës, në mënyrë që të vërtohet situata e kanosjes
(Vendimi i datës 3 prill 2002). Për të, elementet që ishin në dosjen gjyqësore nuk e
vërtetonin këtë situatë. Me anë të këtij vendimi, kuptojmë se që gjykata të arrijë në
përfundimin se personi ka qenë nën trysninë e dhunës apo kanosjes, duhet të ketë
një lidhje direkte ndërmjet faktit dhe pasojës. Pasoja e pavlefshmërisë parashikohet
sërish në Kodin Civil: këto kontrata do të anulohen.
Për sa i përket objektit të kontratës së autorit, neni 678 i KC shprehet se ai duhet të
jetë “i mundshëm, i ligjshëm, i caktueshëm ose që mund të përcaktohet”. Në lidhje
me të, duhet thënë se ka dy norma ligjore që duhen respektuar: si ato të Kodit Civil,
që janë pjesë e parimeve të përgjithshme, ashtu dhe Ligji 9380/2005. Në këtë mënyrë,
për shkak të specifikave të të drejtës së autorit, parimet e përgjithshme të Kodit Civil
gjejnë një zbatim praktik në përcaktimet e Ligjit 9380/2005 për të drejtën e autorit,
për sa i përket objektit. Duhet thënë se Ligji 9380/2005 nuk është shumë i qartë në
raport me objektin e kontratës së autorit. Nga njëra anë thotë se këto kontrata janë
të “kufizuara për disa të drejta, për një territor dhe për një periudhë kohore” dhe
këto, të përcaktuara “shprehimisht në marrëveshje apo kontratë” (neni 30 (2) i Ligjit
9380/2005) dhe nga ana tjetër lejon kalimin e të drejtave pasuror si formë ekskluzive
ashtu dhe në formë jo ekskluzive, duke patur parasysh se forma ekskluzive e kalimit
të të drejtës pasurore të autorit nënkupton faktin që “pronari i veprës origjinale
nuk e ka më të drejtën e përdorimit të veprës, gjatë periduhës kohore dhe për territorin
e rënë dakord, si dhe nuk ka të drejtë t’ia kalojë të njëjtin tagër një pale tjetër” (neni
30 i Ligjit 9380/2005). Asgjë nuk e ndalon lidhjen e kontratave ekskluzive dhe, në
këtë kontekst, kufizimi që bëhet në dispozitën ligjore të përmendur më sipër mund
të jetë formuluar jo saktë. Megjithatë, nga të dyja dispozitat të kombinuara rezulton
një fakt shumë i rëndësishëm: çfarëdo të drejte që autori do të pranojë të cedojë në
favor të bashkëkontraktuesit të tij, duhet të përmendet në kontratë: natyra, sasia,
lloji i të drejtave si dhe kohëzgjatja dhe territori për të cilën këto të drejta nuk do të
shfrytëzohen prej autorit, por prej bashkëkontraktuesit të tij.  E rëndësishme është
që autori të dijë se çfarë do të lëshojë prej prerogativave të tij si dhe shpërblimin që
ai do të marrë në shkëmbim të kalimit të së drejtës pasurore. Kështu, shpërblimi për
kalimin e të drejtave pasurore përcaktohet me marrëveshje ndërmjet palëve.
Shpërblimi do të llogaritet në përpjestim të drejtë me të ardhurat që rrjedhin nga
shfrytëzimi ose nga mënyra të tjera. Autori duhet të ketë parasysh se praktika
botërore e shpërblimit i bindet logjikës së shpërblimit proporcional me shitjet e
bëra. Kështu do të funksionojë me shitjet e librave, të CD-ve apo të këngëve dhe
filmave në funksion të shkarkimeve ose të vizionimeve në streaming në internet. Por
kjo nuk mund të jetë e vetmja mënyrë, prandaj dhe Ligji 9380/2005 ka lënë një
dritare të hapur për të mundësuar përcaktimin e formave të reja. Në rast se shpërblimi
nuk është i përcaktuar në kontratë, autori ose titullari i drejtave të autorit gëzon të
drejtën t’u kërkojë organeve përkatëse të përcaktojnë shpërblimin, sipas nenit 34 të
Ligjit 9380/2005. Në këtë rast, po sipas të njëjtit nen, “shpërblimi përcaktohet në
analogji me rastet e mëparshme, duke pasur parasysh vlerën më të madhe të
shpërblimit për të njëjtën kategori veprash, destinacionin dhe kohëzgjatjen e
shfrytëzimit, si dhe çdo rrethanë tjetër, që provohet nga pala e interesuar, por
asnjëherë jo më pak se 15 për qind të shumës së përfituar nga shfrytëzimi i veprës”.
Nëse metodika është zgjidhur nga Ligji 9380, mbtete ende për t’u përcaktuat cilat
do të jenë “organet përkatëse” që do të ndihmojnë autorin në përcaktimin e
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shpërblimit të tij.
Një problem që lidhet me objektin është parashikimi i veprave të ardhshme, por të
pakrijuara ende. Nëse në kontratën e punës, autori i punësuar prezumohet se i ka
kaluar të drejtat pasurore punëdhënësit, edhe për ato vepra që nuk ka krijuar. Por
nëse nuk jemi në prani të një kontrate pune, disa legjislacione, duke patur parasysh
faktin se autori është palë e dobët në kontratë, vendosin një kufizim për sa i përket
veprave të ardhshme të cilat nuk janë krijuar ende. Autori mund të cedojë në mënyrë
ekskluzive të gjitha të drejtat e tij pasurore për një vepër ose për një vepër të ardhshme
për të cilën ka marrë porosi. Do të jetë me ndërlikuar situata kur autori nuk ka
marrë porosi për një vepër dhe ndërkohë ai cedon të drejtat e tij për vepra që ende
nuk i ka konceptuar. Kështu, për shembull legjislacioni francez për të drejtën e
autorit parashikon se “cedimi global i të drejtave mbi veprat e ardhshme është nul”
(neni 131-1 i Kodit francez të Pronësisë Intelektuale). Kjo dispozitë nuk gjendet në
Ligjin 9380, por Kodi Civil, në nenin 678 të tij, vendos një kufi në përcaktimin e
veprave të ardhshme, kufi që duhet të përcaktohet nga interpretimet që do të bëjnë
gjykatat. Ja dhe një pikë ku dispozitat e Kodit Civil tregojnë qartë
pazëvendësueshmërinë e tyre.

Veçantitë e kontratës së autorit

Veçantia e parë e kontratave të autorit është formalizmi. Madje Ligji 9380 shpreh
qëndrimin aspak ekuivok kur disponon në neni 32 të tij se “kontrata për kalimin e
të drejtave pasurore është e vlefshme vetëm në formë të shkruar”. Kalimi i të drejtave
pasurore pa një kontratë të shkruar përbën shkak për pavlefshmëri të saj, sipas
dispozitës së mësipërme.
Arsyeja e parashikimit të një kontrate të shkruar niset nga ideja mjaft e lavdërueshme
se një autor duhet të ketë të qartë se çfarë të drejte do të kalojë nëpërmjet kontratës
në favor të bashkëkontraktuesit të tij. Gjithashtu, ai duhet të ketë të qartë se si do të
shpërblehet, për sa kohë do t’i cedojë këto të drejta dhe territorin përkatës, sipas
nenit 32 (2) të Ligjit 9380/2005. Ndërkohë, mund të jemi pak kritik në lidhje me
peshën që i jepet kontratës së shkruar. Kontratat e autorit mund të jenë të kategorive
të ndryshme. Ato mund të përmbajnë cedime të të drejtash të peshave të ndryshme.
Jo çdo kontratë e autorit duhet hedhur në letër dhe të nënshkruhet, edhe pse ky
formalizëm bëhet për të mbrojtur autorin. Por dihet mjaft mirë që marrëveshjet mes
palëve mund të bëhen dhe pa u shkruar, në mirëbesim e sipër dhe ky fakt, edhe pse
mund të vendosë marrëdhënie të brishta kontraktuale, nuk mund të mohohet.
Mirëpo, fakti që kontrata është e vlefshme vetëm në formë të shkruar, do të thotë se
nëse është në formë të pashkruar, është e pavlefshme. Por kontratat elektronike dhe
ato të lidhura me gojë? Natyrshëm, kuptojmë qartë se vlefshmëria e kontratës nuk
mund të lidhet me formën e saj. Përse ligjvënësi ka vendosur këtë kusht? Pyetja
shtrohet edhe më shumë nëse kemi parasysh se Kodi Civil është i qartë kur pranon
parimisht se lidhja e kontratës quhet e kryer pa ndonjë formalizëm, me përjashtim
të atyre kontratave të veçanta të parashikuara në Kodin Civil dhe në kontrata të
tjera të gjendura në ligje të tjera.
Pikënisja është e mirë, siç e thamë, dhe kjo bëhet kryesisht për të mbrojtur interesat
e autorit ku thelbësoret qendrojnë në nenin 32 (2) të Ligjit dhe të cilat lidhen me
shpërblimin, që është thelbi i kontratës së autorit, koha që të drejtat do të cedohen
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dhe territori. Nëse mungojnë këto të dhëna, neni 32 (3) i Ligjit thotë se “mungesa e
këtyre të dhënave i jep të drejtë palës së interesuar të zgjidhë kontratën”. A nuk bie
ndesh kjo me qendrimin për shpalljen e pavlefshmërisë së kontratës që nuk është e
shkruar? Pasi një kontratë e shkruar që nuk përmban këto të dhëna nuk është një
kontratë autori. Në këtë pikë, është mirë që pavlefshmëria të mos jetë rregulli për të
gjitha kontratat e autorit që nuk janë të shkruara. Zgjidhja e nenit 32 (3) të Ligjit
9380 është një zgjidhje më e mirë dhe që mund të reflektojë më së miri dhe realitetin.
Formalizmi duhet përkrahur dhe duhet që kontratat ë jetë e shkruar sa herë që
kërkohet nga autori. por pavlefshmëria e kontratës së autorit që nuk është shkruar
mund të ketë pasoja të padëshirueshme dhe për vet autorin.
Do të shikojmë më poshtë se për disa kontrata të veçanta të kalimit të të drejtave, do
të ketë formalizma të tjerë përveç atij të shkruar.
Së dyti, për sa i përket interpretimit të kontratave të autorit, përveç parimeve të
përgjithshme të Kodit Civil, duhet patur parasysh edhe specificiteti i këtyre
kontratave. Për sa i përket parimeve të përgjithshme, duhet të kihet parasysh qëllimi
i vërtetë i palëve, pra interpretuesi i kontratës, që zakonisht është gjykata, duhet të
shtojë përtej kuptimit literal dhe të shikojë atë teleologjik të kontratës, në bazë të
nenit 681 të KC. Gjithashtu, në bazë të nenit 682 (2) të KC, interpretimi duhet bërë
në mirëbesim nga palët. Për sa i përket specificitetit që lidhet me kontratat e autorit,
doktrina juridike dhe legjislacionet e jashtme pranojnë që interpretimi i kontratës
do të bëhet në favor të autorit. Kjo justifikohet nga fakti se autori konsiderohet si
palë e dobët në kontratë dje se është ai që lëshon të drejtat e tij. Kjo kërkesë nxitet
prej mevojës së mbrojtjes të së drejtës së autorit, e cila është e lidhur ngushtësisht
me personalitetin e krijuesit të veprës, në mënyrë të tillë që ky i fundit nuk mund të
zhvishet nga e drejta e tij përveç rasteve kur ka rënë dakord dhe brenda kufijve të
pëlqimit të tij. Në këtë kuptim, “kufijtë e pëlqimit të autorit” do të interpretohen në
mënyrë më striktë të mundshme (Linant de Bellefonds, 2004, 269). Prandaj dhe del
e nevojshme që kontrata e autorit të jetë e shkruar, por jo deria aty se kontrata të
shpallet e pavlefshme.
Së treti, influenca praktike e logjikës ekonomike mbi shfrytëzimin e veprës artistike
ka sjellë si pasojë një modelim të disa kontrata autori, specifikat e të cilave përmbahen
në Ligjin 9380/2005. Këto lloj kontratash të një karakteri specifik janë kontratat e
botimit si dhe kontratatat e veprave audiovizuale. Do të analizojmë më poshtë
kontratat për veprat audiovizuale, si shembull i specifitetit të këtyre kontratave.
Në thelb të këtyre kontratave më specifike, për shkak të peshës ekonomike më të
madhe që ato mbartin, qendron jetësimi i veprës së autorit ose të disa autorëve,
nëpërmjet investimit të një personi juridik (prodhuesi ose producenti) dhe dhënia e
një lloj garancie në favor të këtij të fundit, duke detyruar autorin ose autorët që të
cedojnë tërësinë ose një pjesë thelbësore të të drejtave të tyre të autorit (Caron, 2011,
451). Producenti i një vepre të tillë mund të jetë edhe person fizik, por në shumicën
dërrmuese të rasteve do të jetë një person juridik, kryesisht një shoqëri tregtare me
fonde dhe me kredibilitet të mjafueshëm që do të sigurojë fondet për jetësimin e veprës.
Sasia e investimit do të varet nga ambiciet e autorëve dhe rrjedhimisht nga madhësia
e projektit. Formimi i një kontrate të tillë ka si pikënisje paraqitjen e një skenari apo
kompozimi nga ana e autorit ose autorëve drejtuar një prodhuesi (producenti).
Nëse ky i fundit ka interes, do e financojë këtë projekt dhe kështu, do të lidhë kontratën
përkatëse. Gjithashtu, mund të ndodh (është rasti i që haset më shpesh dhe që ka
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përfitime ekonomike më të mëdha) që një producent mbledh një skuadër autorësh
për të krijuar një vepër që do të sillte në mënyrë të padiskutueshme përfitime financiare
të konsiderueshme, ndoshta në dëm të cilësisë artistike. Kjo i ngjan së tepërmi
mekanizmit të kontratës së porosisë së përcaktuar në kreun X të KC.
Ligji 9380/2005 rregullon specifikat e këtyre kontratave në kreun III dhe kreun IV të
tij. Të dyja këto kontrata do i shikojmë në mënyrë të përbashkët duke nxjerrë në
pah kriteret që kanë të përbashkëta.
(i) Natyra juridike e kontratës. Palët në këtë kontratë janë nga njëra anë autori ose
autorët dhe nga ana tjetër producenti, person fizik ose juridik, i cili është person që
merr përsipër financimin e realizimit të veprës si dhe të drejtat, detyrimet dhe
përgjegjësitë që burojnë nga ky financim. Në këtë kontekst, jemi afër natyrës së
veprës kolektive, pra të një vepre të realizuar nga një ose disa autorë (në më të
shumtën e rasteve, do te jenë disa autorë), ku titullar me të drejta të plota mbi
veprën do të jetë producenti i saj, qoftë dhe duke hequr çdo lidhje midia veprës dhe
autorit. Në fakt, një cilësim i tillë nuk reflekton plotësisht këtë lloj kontrate. Nëse në
disa vepra kinematografike, në mënyrë të veçantë ato që mbajnë “firmën” e
Hollivudit, e gjejmë një situatë të tillë, pra ku autorët zhduken tërësisht duke i lënë
vendin vetëm emrin të producentit, në shumë të tjera, emri i krijuesve të veprës të
paktën do të përmendet, çka tregon që nuk jemi tërësisht në prani të një vepre
kolektive. Në këtë kuadër vlen të theksohet se ekzistojnë raste përjashtimore, që
mund ta gjejmë të ilustruar në filmin “Saving Mr. Banks”, me regji të John Lee
Hancock, prodhuar dhe shpërndarë nga Walt Disney Pictures, me aktorët Tom
Hanks dhe Emma Thompson. Në këtë film flitet për marrëdhëniet e vështira ndërmjet
autores se Mary Poppins, Pamela Travers dhe producentit Walt Disney  në lidhje
me përshtatjen kinematografike të këtij libri. Walt Disney-t iu deshën më shumë se
20 vjet për ta bindur autoren që të pranojë përshtatjen e librit dhe kjo përshtatje
nuk është bërë në asnjë çast pa mbikqyrjen e saj të rreptë Le të themi që kjo lloj
kontrate do i përmbahet një natyre sui generis, ashtu siç e ka parashikuar dhe ligjvënësi,
duke i caktuar një kre të veçantë në ligj. Natyra sui generis i kësaj kontrate i ngjet
më shumë formës së bashkautorësisë, pasi sipas logjikës europiane të të drejtës së
autorit, autorët nuk zhduken në favor të producentit, por ata janë më të pranishëm,
për shembull nëpërmjet citimit të emrit të tyre. Statusin e bashkautorit e jep vetë
Ligji 9380, i cili thotë se “bashkautorë të një vepre kinematografike ose të një vepre
tjetër audiovizuale janë autori i subjektit, autori i skenarit, autori i dialogut,
kompozitori dhe regjisori”. Si pasojë, roli i producentit është i titullarit të të drejtave
fqinje me të drejtën e autorit, por ky status nuk reflekton tërësisht rëndësinë dhe
peshën që luan producenti në projekt muzikor apo kinematografik. Prandaj dhe
këmbëngulim sërish në përcaktimin “sui generis” të këtyre kontratave.
(ii) Forma e kontratës. Ligji 9380/2005 nuk përmend ndonjë formalitet të veçantë,
me përjashtim të rasti të veprave fonografike, për të cilat ai disponon se “e drejta e
shprëndarjes së veprës mund të ushtrohet vetëm nëse një kopje e mbajtësit fonografik
ose mjetit tjetër të ngjashëm me të për riprodhimin e tingujve ose të zërave depozitohet
në Zyrën shqiptare për të Drejtat e Autorit, në përputhje me rregulloten e kësaj
Zyre” (neni 60 (2) i Ligjit 9380/2005). Në këtë rast, nuk kemi të bëjmë me kontratën
në vetvete sesa me kopjet fizike të veprës muzikore, të cilat krijohen në bazë të
kontratës. Megjithatë, pavarësisht se Ligji 9380/20058, nuk mund të mendohet se
këto kontrata nuk kanë asnjë formalitet. Përkundrazi, për aq sa mund të na lejohet
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që të ecim nëpërmjet mekanizmit të analogjisë, do të ishte absurde të mendonim se
për kontratat e botimit ekziston detyrimi i depozitimit të tyre pranë ZShDA-së,
ndërsa për kontratat e krijimit të veprave audiovizuale apo muzikore, një gjë e tillë
të mos ishte detyrim ligjor. Duke mos përmendur këtu dhe detyrimin e përgjithshëm
për kontratat e autorit për të qenë të shkruara, gjë që mendojmë se për këto lloj
kontratash, ky detyrim do të vlejë në mënyrë automatike. Nga ana tjetër, nuk mund
të ecet me analogji pasi rreziku se analiza mund të përfundojë në një situatë contra
legem. Është pra e domosdoshme që kjo pikë të sqarohet në ligjet ose në amendimet
që do të vijnë, pasi këto kontrata, për nga rëndësia kërkojnë një formalizëm edhe më
të veçantë.
(iii) Prezumimi i cedimit të të drejtave pasurore të autorit/autorëve. Kjo pikë përbën
dhe veçantinë e këtyre kontratave. Duket hyrë në këtë marrëdhënie kontraktuale,
autori e di se çfarë e pret: nuk bëhet fjalë për dhënie pëlqimi, ose për nje cedim të
pjesshëm të të drejtave të tij. Autori duhet të cedojë të drejtat e tij pasurore. Në këtë
aspekt ai asimilohet me autorin në një kontratë pune dhe që në SHBA njihet me
termin “work mad for hire” (LaFrance, 2008, 78).Edhe pse në Ligjin 9380 përdoret
togfjalëshi “me autorizim të autorit” (neni 59 i Ligjit 9380/2005) kur flet për veprat
fonografike, është e qartë se asnjë kontratë nuk do të lidhej nëse autori nuk do e
jepte këtë autorizim. E njëjta gjë vlen akoma më shumë për veprat audiovizuale ku
Ligji 9380 shprehet qartë se “ushtrimi i të drejtave të shfrytëzimit pasuror të një
vepre kinematografike ose vepre tjetër audiovizuale i përket personit, i cili ka realizuar
prodhimin e veprës, por pa prekur të drejtën morale të autorit, brenda kufijve të
përcaktuar në nenet e mëposhtme të këtij kreu, nëse në kontratë nuk është përcaktuar
shprehimisht ndryshe për kalimin e këtyre të drejtave” (neni 67 (3) i Ligjit 9380/
2005). Gjithashtu, autorizimi që jep autori nuk lidhet vetëm me një pjesë të të drejtave,
por me të gjitha të drejtat pasurore, ose thënë ndryshe, “të drejtën ekskluzive të
shpërndarjes dhe të riprodhimit, me çfarëdolloj procesi, për periudhën dhe kushtet
e përcaktuar në ligj” (neni 59 (3) i Ligjit 9380/2005). Për t’i vënë kapakun, sërish
Ligji 9380, nëpërmjet nenit 67 të tij, i mëshon idesë së prezumimit të cedimit të të
drejtave pasurore, duke thënë se “prezumohet prodhues i veprës kinematografike
ose i një vepre tjetër audiovizuale personi, i cili përmendet si i tillë në mbajtësin e
veprës kinematografike ose të çdo vepre tjetër audiovizuale”.
Dy komente në lidhje me këtë prezumim. Komenti i parë lidhet me faktin se autori
ose autorë mbeten titullarë të të drejtës ose të të drejtave të tyre morale. Kur flasim
për prezumim cedimi të të drejtave pasurore, afërmendsh që përjashtohen të drejtat
morale. Por në praktikë, situata mund të jetë e ndryshme. Një cedim i plotë i të
drejtave pasurore mund të sjellë edhe të drejtën për producentin që ta përshtasë
veprën në një format për të cilin autori nuk ka qenë dakord. Mekanizmat juridikë
ekzistojnë për të ndihmuar autorin që të kërkojë tërheqjen nga tregu të veprës së tij
të përshtatur ose në një format që bie ndesh me të drejtën e tij morale. Por në praktikë
sërish, kriteri që kërkon ligji për të realizuar këtë tërheqje, të cilat janë dëmshpërblimi
për producentin përbën një pengesë serioze dhe reale të ushtrimit të kësaj të drejte
morale.
Komenti i dytë lidhet me peshën shumë të madhe që i jepet producentit në këto lloj
kontratash. Producenti nuk është vetëm financuesi i projektit, e drejta e tij nuk
kufizohet vetëm në përfitimin që ai mund të nxjerrë nga shfrytëzimi ekonomik i
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investimit të tij. Producenti duhet të mbulojë gjithashtu, ose personalisht ose
nëpërmjet përfaqësuesve të tij, iniciativën dhe në realizimin e veprës (Vivant &
Bruguière, 2009, 537). Ai duhet të jetë i pranishëm gjatë jetësimit të veprës, edhe pse
ligji shprehimisht nuk e thotë këtë gjë, por parimet e përgjegjësisë që lidhen me
kriteret e kontrollit efektiv të sendit, në këtë rast krijimit në tërësi, nuk lënë shumë
vend për të menduar të kundërtën (Jourdain, 2007, 127). Por kjo nënkuptohet. Dhe
prej këtij statusi mjaft të rëndësishëm që gëzon producenti, shpesh ndodh që një
vepër të mbytet nga klishetë që ulin nivelin artistik por rrishin të ardhurat.

Konkluzion

Kontrata në të drejtën e autorit është një mekanizëm kyç që mundësin jetësimin e
veprës artistike, realizimin e të drejtave pasurore të autorit si dhe zhvillimin e një
sektori shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, atë të industrisë artistike. Pamë që
kontrata në disa raste ngjan me një liçencë të karakterit të përgjithshëm që autori
cedon në favor të prodhuesit të veprës artistike. A përbën kjo një shqetësim nga
pikëpamja juridike? Ekziston rreziku që autori hyn në një negociata me një fuqi të
vogël negociuese: o gjithçka o asgjë. Në këto kushte, a mund të flasim për një ekuilibër
në marrëdhënie kontraktore? Ndoshta duhet vënë më shumë theksi te informimi i
autorit në lidhje me tërësinë e të drejtave që ai do të cedojë dhe me garancitë që do të
japë prodhuesi se këto të drejta do të respektohen. Është e tepërt të kërkohet një
ekuilibër në negociata kur fuqinë zbatuese të kontratës e ka kryesisht njëra palë.
Gjithashtu, si mundet që në mjedisin dixhital, autori të dalë vetë “me shpatë në
dorë” dhe të mbrojë të drejtat e tij, duke patur parasysh se vepra njeh tashmë një
përhapje gjithmonë e më të madhe? Në këto kushte, edhe në përgatitjen e Ligjit të ri
të për të drejtën e autorit, ende në fazën diskutimi, parimet që u shtjelluan më sipër
nuk ndryshojnë në thelb, por është bërë më shumë kujdes në aspektin informues të
autorit dhe në sigurinë e shpërblimit të drejtë të tij dhe të respektimit të integritetit
të veprës, dy aspektet kryesore të të drejtës që gëzon sot autori.
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Përkufizimi dhe matja e riskut të kreditit, analizë grafike e treguesve të
riskut të kreditit

Msc. Enida Istrefi
Fakulteti Biznesit, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Abstrakt

Thuajse të gjithë konsumatorët përdorin produktet dhe shërbimet bankare. Nëse ky treg
do të funksiononte më së miri atëherë sigurisht që zhvillimi ekonomik do të kishte ritme
perparimi të shpejta.Funksionimi i mirë i sistemit bankar është një faktor i rëndësishëm
për kanalizimin e fondeve në ekonomi në mënyrë efikase dhe për rritjen e ndërmjetësimit
bankar. Nxitja e konkurrencës në sistemin bankar është një tjetër faktor, që ndikon në
ofrimin e shërbimeve sa më të mira për klientët, që siguron përdorimin e teknologjisë së
re bankare, prezantimin e produkteve dhe shërbimeve të reja dhe uljen e kostos të
shërbimit bankar. Kjo i ndihmon bankat të rrisin klientelën e tyre dhe të kenë më tepër
hapësira për zgjerim aktiviteti dhe rritje fitimesh dhe njëkohësisht do të ndihmojnë
zhvillimin ekonomik te vendit.Por në të gjithë këtë aktivitet kaq të zgjeruar, padyshim që
dhe problemet e sektorit bankar do të jenë të shumta. Një nga problemet më të mëdha që
ka ka ndeshur tregu bankar jo vetëm brenda vendit tonë por edhe më gjërë është rritja e
ndjeshme e nivelit të kredive me probleme apo e kredive të pakthyera që përkthehen si
humbje për bankën.Për këtë arsye për të shmangur këtë kolaps në të cilën është futur
sektori  bankar është e nevojshme jo vetëm matja e riskut të kreditit por edhe marrja e
masave të duhura për ta minimizuar këtë risk pse jo dhe për ta shmangur plotësisht

Fjalët kyçe: Risk i kreditit,  BSH, Kontatë kredie, Menaxhimi i riskut të kreditit.

Hyrje

Sistemi bankar në Shqipëri është zhvilluar shumë vitet e fundit dhe përdrimi i
produkteteve të bankës gjithnjë e më tepër është i pranishëm në jetën tonë të
përditshme. Një sistem bankar i shëndetshëm është pasqyrë e një zhvillimi të mirë
ekonomik dhe e një mirëqenie të kënaqashme të shoqërisë. Tema që kam zgjedhur të
trajtoj është matja e riskut të kreditit në bankat e nivelit të dytë në Shqipëri. Në këtë
punim kam prekur disa çështje të cilat më janë dukur si më të përshtatshme për të
shpjeguar riskun e kreditit, të renditura si më poshtë: çfarë është risku i kreditit; si
e përkufizojnë  riskun e kreditit analistë të fushës si dhe Banka e Shqipërisë; faktorët
kryesor që ndikojnë në rritjen e kredive të këqija. Më pas jamë ndalur në rolin
promotor që ka banka në ekonomi e veçanërisht; produktet kryesore të bankave të
nivelit të dytë, funksionet e Bankës së Shqipërisë si bankë Qendrore etj. Duke qenë
se kredia është  produkti kryesor në banka dhe duke qenë se tema ime fokusohet
pikërisht në matjen e rrezikut që vjen si pasojë e rritjes së nivelit të kredive me
probeme kam bërë dhe klasifikimin e llojeve të kredive sipas disa kritereve. Së fundmi
kam bërë dhe një analizë, duke marrë në shqyrtim 6 bankat më të mëdha të sistemit
tonë bankar, në të cilën kam krahasuar raportin e kredive të këqija (NPL-Non
Performing Loans) me portofolin total të kredive.
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Qëllimi i temës

Qëllimi kryesor i këtij punimi është që të njerrë në pah dobësinë e sistemit tonë
bankar, që ka çuar në një rritje drastike dhe shumë shqetësuese të kredive me
probleme, si dhe marrjen e masave nga organet drejtuese kompetente për të
minimizuar pse jo dhe për ta eleminuar totalisht këtë fenomen që po e çon ekonominë
drejt rënies.

Metodologjia

Në këtë punim është përdorur si fillim metoda përshkruese me të dhëna cilësore për
të bërë një prezantim me temën, për të shpjeguar se çfarë është risku i kreditit, disa
tipare kryesore të tij si dhe rolin që luan Banka e Shqipërisë në menaxhimin e riskut
të kreditit. Pjesa tjetër mbështetet në të dhëna sasiore dhe analizë shifrash për të
paraqitur ecurinë e kredive me probleme veçanërisht gjatë periudhës 2009-2013.
Metodologjia e përdorur bazohet në të dhëna sekondare të marra nga burime zyrtare
siç janë raportet zyrtare të bankave të nivelit të dytë apo nga Banka e Shqipërisë,
nga buletine apo nga publikime të ndryshme si dhe nga shfletimi i literaturës. Ndërsa
të dhënat primare janë marrë nga departamenti i kredive në disa banka të ndryshme.
Këto të dhëna luajnë një rol kyç në analizën grafike të paraqitjes së riskut të kredisë.

1.1 Si përkufizohet risku i kreditit
Rreziku apo mundësia për të humbur ka hyrë në terminologji me emrin risk dhe
sipas Jorion-it (Jorion, 1995, 25), vjen nga latinishtja dhe është përdorur për herë të
parë nga detarët antikë që lundronin në afërsi të brigjeve detare dhe ruheshin nga
pjesët e shkëmbit  “rischio” që rrezikonin të dëmtonin apo të fundosnin anijen e
tyre. Fatkeqësisht risku dhe veçanërisht ai i kreditit ka cënuar në mënyrë serioze të
16 bankat e nivelit të dytë të liçensuara në vendin tonë, duke çuar kështu dhe në
falimentimin apo shkrirjen e disave prej tyre. Veprimtaria që përkufizohet si
“Menaxhimi i Riskut” përfshin në vetvete një sërë fazash, duke filluar që nga njohja
e klasifikimi i risqeve dhe duke vazhduar më tej me matjen, raportimin, kontrollin
dhe menaxhimin e tyre. Ky punim do të fokusohet në menaxhimin e riskut të kreditit,
sepse është një nga risqet më serioze që duke prekur drejtpërdrejtë sistemin tonë
bankar ndikon tërthorazi dhe në mirqenien tonë individuale. Në klasifikimin e
rregullores së Bankës së Shqipërisë “Për kontrollin e brendshëm në banka dhe degët
e bankave të huaja”, identifikohen 9 lloje risqesh: i kreditit, i likuiditetit, i tregut, i
normave të interest, i kurseve të këmbimit, operacional, i mosrespektimit të rregullave,
risku strategjik dhe ai reputacional. Por nga të gjithë risqet e përmendura më sipër
ai që është më i rëndësishëm, që kërkon një vëmendjë shumë të madhe, që kërkon
gjithashtu ekspertë të kualifikuar, është risku i kreditit. Risku i kreditit ose ndryshe
risku i dështimit për nga rëndësia dhe madhësia e humbjeve që i shkakton bankës
është risku kryesor.

1.2 Si përkufizohet risku i kreditit nga ekpertët e fushës
Risku i kredisë është risku që kredimarrësi të dështojë në përmbushjen e detyrimeve
të tij për ti shërbyer borxhit të marrë (GARP) (Shoqata globale e menaxherëve të
riskut ). Dështimi çon në humbje të pjesshme apo të plotë të shumave të dhëna
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borxh. Por gjithashtu risku i kredisë është edhe risku i përkeqsimit të pozicionit
financiarë të kredimarrësit. Përkeqsimi nuk është dështim në kuptimin e vërtetë të
fjalës por rrit së tepërmi propabilitetin për të dështuar. Risku i kreditit për një bankë
është përcaktuar më tjeshtë si mundësia që një kredimarrës i një banke të dështojë
në shlyerjen e detyrimeve sipas kushteve të vendosura bashkarisht në kontratën
midis të dy palëve. Qëllimi i menaxhimit të riskut të kreditit është makzimizimi i
normës së kthimit të bankës. Bankat janë duke u përballur me riskun e kreditit
gjithmonë e më tepër në instrumenta financiarë të ndryshëm përveç kredive. Si të
tilla mund të përmendim pranimet bankare, transaksionet ndërbankare, financimet
tregtare, transaksionet e valutave të huaja, kontrata financiare të ardhshme,
obligacione, si dhe zgjerimin e angazhimeve dhe dorëzanive. Risku i kreditit
përkufizohet gjithashtu si risku i mospërputhjes së detyrimeve nga shteti, individët
dhe bizneset të cilët për disa arsye nuk paguajnë kreditë e marra në bankë. Risku i
kredisë mund të ndahet në disa lloje p.sh kemi risk kredie në shlyerje dhe risk kredie
para shlyerjes. Këto dy lloje bazohen në kohën e dështimit të transaksionit.
Risku i kredisë në shlyerje është risku i dështimit të palës që ka për të shlyer borxhin
gjatë kohës së shlyerjes së transaksionit deri në përfundimin e tij. Ndërsa risku i
kredisë para shlyerjes lind nga mundësia që njëra prej palëve të dështojë në
transaksion para se të filloj shlyerja e transaksionit. Shumë specialistë të fushës
janë marrë me analizën e riskut të kreditit duke qenë se ai ndikon në stabilitetin e
sistemit bankar dhe zhvillimin e biznesit si dhe të mirqenies tonë sepse duke
perceptuar bankat nivel të lartë të kredive të këqija, marrin masa shtrënguese për
kreditë e dhëna duke penalizuar biznesit dhe individin për të marrë kredi dhe duke
frenuar kështu zhvillimin e mëtejshëm.
Sipas një pikpamje tjetër të Nuhi Selës (Sela, 2011, 20) risku i kredisë përkufizohet si
risku i humbjes së të ardhurave për shkak të borxhit i cili nuk është paguar në
kohën e caktuar. Ai varet nga tre parametra : shuma e borxhit në total, mundësia e
mospagimit nga ana e palës  huamarrëse dhe pjesa e borxhit  që do të mblidhet në
rast të mospagimit në kohë.
Teknikat e menaxhimit të riskut te kreditit janë zhvilluar fillimisht për bankat dhe
më vonë janë përshtatur dhe për firmat tregtare (bizneset), kompanitë e sigurimit,
fondet e pensioneve dhe korporatat industriale. Pikësynimi themelor i menaxhimit
të riskut në firma është të identifikojë faktorët e riskut të tregut dhe efektet e tyre në
qëndrueshmërinë e të ardhurave. Për nga esenca e tij risku i firmave ndryshon
mjaft nga  risku i institucioneve financiare. Dhe kjo për faktin se risku i biznesit
nuk është i shprehur me të njënjtin intensitet sikurse risku i bankave. Arsyeja
qëndron në faktin se risku më i madh te firmat i takon riskut të biznesit ndërsa
risku i kredisë qëndron në rend të dytë e kundërta ndodh me biznesin e bankës ku
kreditë e këqija përcaktojnë dhe ecurinë e biznesit të bankës.
Risku i kredisë (Hoti, 2011, 126) është mundësia që një huamarrës të mos e shlyej
detyrimin e huasë ndaj huadhënësit, për krejt shumën apo pjesë të saj sikurse
parashihet në kontratën përkatëse.
Risku i kredisë përfshin mosshlyerje të shumës themelore dhe të interesave në
maturimin e pagesave/kësteve për tu shlyer si dhe në cilëndo datë të caktuar pas
maturimit. Në pozitat e huadhënësit , rreziku i huadhënies është i lartë kur :
a)kredia përqëndrohet në pak huamarrës ose në pak huamarrës por që i përkasin
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një tipi biznesi
b)nuk respektohen teknikat e sigurimit të transaksioneve.
Sipas rregullores së Bankës së Shqipëris, me rrezik të kredisë do të kuptohet
pamundësia e kredimarrësit ose e garantuesit për të përmbushur detyrimet ndaj
bankës sipas kushteve të marrëveshjes së lidhur misis tyre në kontratë.

1.3 Faktorët që ndikojnë në rritjen e kredive me probleme
1.Falimentimi i biznesit të debitorit në rastin kur është kredi biznesi dhe mungesa e
të ardhurave  të  debitorit për shkak të ndërprerjes së marrdhënieve të punës në
rastin e kredisë individuale.
2.Vdekja e debitorit në rastin kur ka marrë kredi por nuk ka bërë sigurimin e jetës.
3.Ndërprerja e veprimatrisë së biznesit dhe si pasojë mungesë të ardhurash për të
paguar këstet për shkak të vjedhjes, djegies, të cilat nuk janë të mbuluara me sigurim.
4.Mungesa e profesionalizmit në departamentin e riskut (dmth që stafi nuk është i
aftë të marrë një vendim objektiv, në studimin e kredimarrësit dhe në aftësinë që ka
ai për të shlyer kredinë).
5.Marrja si garanci/kolateral e mjeteve/pronave të cilat nuk kanë treg shitje në
momentin që vendosen të ekzekutohen, (dmth në momentin që vendos banka ti
shesë sepse nuk ka mundur të mbledhë kredinë e dhënë vlera kolateralit është aq e
ulët, thuajse e papërfillshme duke e krahasuar me humbjen që pëson banka nga
kredia e pambledhur).
6.Aktiviteti i kreditimit të shumë bankave përfshin kredidhënie duke marrë si
kolateral mjete jo financiare dhe në shumë raste kanë dështuar në bërjen e një vlersimi
të drejtë të tyre si u përmed dhe më lartë.
7.Mungesa e masave shtrënguese nga ana e Bankës së Shqipërisë për të vendosur
një kufi të caktuar të dhënies së kredive nga bankat e nivelit të dytë si dhe vendosje
e normave të qëndrueshme për kreditë sepse disa banka duke zotëruar një pjesë të
mirë të tregut abuzojnë shumë në këtë drejtim.
8.Kreditë më afat të gjatë maturimi kanë më shumë mundësi të mos kthehen sepse
në një kohë kaq të gjatë mund të ndodhin ngjarje negative për kredimarrësin
(papunësi, problem shëndetsore) të cilat shoqërohen me impakt negative dhe te
banka.
9.Inflacioni gjithashtu ka ndikim te kthimi kredive sepse nëse inflacioni rritet, atëher
banka në momentin e arkëtimit të interesesave apo principalit merr para që kanë
fuqi blerëse më të ulët  se sa paratë që ka nxjerr në fillim të dhënies së kredisë, me
fitim në këtë skenar del kredimarrësi.
10.Ndryshimi i kushteve ekonomike, politike, të përkeqsuara mund të ndikojnë
negativisht në kthimin e kredive.
11.Objektivat fitimprurëse të bankës (në këtë mënyrë ajo vendos normat e interesit
për kreditë por gjithmonë duke zbatuar normat kufi për kreditë të vendosura nga
Banka e Shqipërisë).
12.Politikat që ndjek banka me klientin e saj, nëse është klient i ri apo ekzistues,
sepse këto të fundit kanë dhe lehtësira në interesa.
13.Afati i maturimit të kredive është një tjetër faktor që ndikon në normën e interesit
të kredisë.
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1.4  Elementet e kontratës së kredisë konsumatore
Kontrata e kredisë konsumatore përfshin elementet e mëposhtme: qëllimin e
kredisë; të dhëna të plota për identitetin dhe adresat e palëve kontraktore; vlerën
totale të kredisë dhe kushtet për lëvrimin e saj; afatin e maturimit të kredisë;
normën e interesit, kushtet që përcaktojnë mënyrën e zbatimit dhe përllogaritjes
së kësaj norme, çdo indeks ose normë reference të zbatueshme, si dhe periudhat,
kushtet dhe procedurat për ndryshimin e normës së interesit. Në këtë mënyrë
bëhet e mundur dhe mënyra e njoftimit të konsumatorit për çdo ndryshim të
mundshëm; normën efektive të interesit dhe totalin e kostos së kredisë për
konsumatorin, të llogaritur në kohën që lidhet kjo kontratë kredie; të dhënat
financiare dhe të gjitha supozimet e përdorura për llogaritjen e kësaj norme,
kushtet sipas të cilave mund të ndryshojë kjo normë, ose në rastet kur është
objektivisht e pamundur të jepet norma efektive e interesit konsumatorit i jepet
informacion i mjaftueshëm në kontratën e shkruar për kostot/shpenzimet e
kredisë; çdo shpenzim që nuk përfshihet në llogaritjen e NEI-t (norma efektive e
interest), por që do të paguhet nga konsumatori në rrethana të caktuara duke
treguar qëllimin si dhe vlerën në rastet kur është e njohur; shumën e këstit,
numrin dhe periodicitetin ose datat e çdo kësti (pagesave të konsumatorit) për
të shlyer kredinë, dhe çdo shpenzim tjetër lidhur me dhënien dhe përdorimin e
kredisë, të paraqitur në një plan shlyerjeje të kredisë; koston e mbajtjes së një
llogarie apo të përdorimit të një mjeti pagese për transaksionet e lëvrimit të kredisë
dhe të shlyerjeve/ pagesave, dhe kosto të tjera lidhur me transaksionet e pagesave
(kur është e aplikueshme); garancitë e vendosura për të siguruar ekzekutimin e
kontratës së kredisë dhe sigurimi i jetës ose i pronës (kur janë të aplikueshme);
të drejtën e tërheqjes nga kontrata e kredisë, sipas përcaktimit të nenit 11 të
kësaj rregulloreje; të drejtën për shlyerjen e kredisë para afatit dhe të përfitimit
të një reduktimi të kostos totale të kredisë; kostot/penalitetet, si dhe procedurat
dhe metodologjinë e llogaritjes së tyre, të cilat konsumatori duhet t’i paguajë në
rastin e shlyerjes së pjesshme ose të plotë të kredisë, përpara afatit të maturimit;
formën juridike të vendosjes së kolateralit, vlerësimin dhe mënyrën e vënies në
ekzekutim të tij (kur është i aplikueshëm); penalitetet lidhur me mosrespektimin
e detyrimeve kontraktore, të cilat nuk janë përfshirë në llogaritjen e normës
efektive të interesit, por të cilat paguhen nga konsumatori në rrethana të
caktuara, si dhe përcaktimi i këtyre rrethanave. Në rast se njihet vlera e saktë e
këtyre penaliteteve që në momentin e lidhjes së kontratës jepen shumat respektive
dhe në rast të kundërt, jepet metoda e përllogaritjes së tyre.

2. Probleme të procesit të kreditimit

Shumë probleme krediti zbulojnë probleme themelore në dhënien e kredive dhe në
proçesin e vëzhgimit të tyre. Shkeljet, gabimet, të metat në nënshkrimin dhe
menaxhimin e ekspozimit të kreditit të lidhur me tregun përfaqësojnë burime të
rëndësishme  të humbjeve të bankave.Një problem tjetër  i rëndësishëm është
mungesa e testimit dhe shpesh dhe shpesh e argumentimit të teknikave të reja të
kredidhënies . Zbatimi i teknikave të patestuara të kredidhënies në fusha të reja dhe
novatore të tregut ka çuar në problem serioze në shumë banka. Disa probleme
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mund të vijnë nga vendime subjektive të bëra nga menaxhimi i lartë i bankës. Kjo
përfshin shtrirjen e kredive tek kompanitë e zotëruara nga ata vetë ose nga partnerët
e tyre, tek miqtë personal, apo tek personat me reputacion. Shumë banka që në
eksperiencën e tyre patën probleme të cilësisë së aktiveve në vitet 1990 kishin mungesë
të proçesit të rishikimt të kredive. Rishkimi i kredive në bankat e mëdha zakonisht
është një departament i përbërë nga analistë, të pavarur nga nënpunësit e
kredidhënies. Ata bëjnë një vlersim të pavarur të cilësisë së një kredie apo të një
marrdhënie krediti, bazuar në dokumentacionin që përfshin analizën financiare,
analizën e kolateralit etj.Një problem i zakonshëm dhe shumë i rëndësishëm  midis
bankave është dhe dështimi i vëzhgimit të kredimarrësve dhe kolateralit të tyre.

2.1  Krijimi i mjedisit të përshtatshëm për tu mbrojtur ndaj riskut të kreditit
Bordi i drejtorëvë duhet të kenë përgjegjësinë për të aprovuar dhe periodikisht, të
paktën një herë në vit, rishikuar strategjinë e mbrojtjes ndaj riskut të kreditit dhe
politikat më të rëndësishme të bankës në lidhje me mbrojtjen e saj ndaj riskut të
kreditit. Strategjia në fjalë duhet të pasqyrojë shkallën  e tolerancës së bankës për
këtë lloj risku dhe nivelin e fitimeve që banka pret të arrijë për të justifikuar marrjen
përsipër të risqeve të ndryshëm të kreditit.Ashtu si në të gjitha fushat e aktivitetit
bankar, bordi i drejtorëve ka një rol kritik për të luajtur në mbikëqyrjen e funksioneve
të kredidhënies dhe manaxhimit të riskut te kreditit të bankës. Cdo bankë duhet të
zhvillojë një strategji risku ose plan që vendos objektivat udhëheqës të kredidhënies
së bankës dhe të përdor politikat dhe procedurat e nevojshme për drejtimin e
aktiviteteve të tilla.Strategjia e riskut të kreditit, po aq mirë sa politikat më të
rëndësishme të mbrojtjes nga risku i kreditit, duhet të aprovohen dhe të rishikohen
periodikisht, të paktën një herë në vit, nga bordi i drejtorëve.Bordi duhet të garantojë
që strategjia dhe politikat të mbulojnë aktivitetet e shumta të bankës në të cilat
ekspozimi i kreditit është një risk i rëndësishëm.Strategjia e riskut të kreditit duhet
të njohë dhe pranojë synimet e cilësisë së kredive, fitimeve dhe rritjes. Cdo bankë,
pavarësisht nga përmasat, është në këtë biznes për të fituar dhe, në mënyrë konstante,
duhet të vendosë dhe të pranojë shpërblimin për riskun e marrë përsipër në aktivitetet
e saj, si faktor ne koston e kapitalit. Strategjia e riskut të kredidit të çdo banke duhet
të vazhdojë në vazhdimsi dhe aktualitet  sepse duhet ti përshtatet ndryshimeve të
vazhdueshme të kushteve ekonomike dhe risive të reja.Për këtë arsye strategjia do
të ketë nevojë të marrë parasysh aspektet ciklike të cdo ekonomie dhe rezultatet
ndryshuese në përbërjen dhe cilësinë  e portofolit të përgjithshëm të kredive. Edhe
pse strategjia duhet të vlerësohet periodikisht dhe të përmisohet, ajo duhet të jetë e
qëndrueshme dhe e aftë të mbijetojë në periudhën afatgjatë dhe përmes cikleve
ekonomike të ndryshme. Strategjia e riskut të kreditit dhe politikat duhet të
komunikohen në mënyrë efektive brenda të gjithë organizatës bankare. I gjithë
personeli përkatës duhet të kuptojë qartësisht gjendjen aktuale të bankës në dhënien
dhe manaxhimin e kredive dhe duhet të mbahen përgjegjësi për veprimin në
përputhje me politikat dhe procedurat e vendosura.
Manxhimi i lartë duhet të ketë përgjegjësinë për zbatimin e strategjisë së riskut të
aprovuar nga bordi i drejtorëve dhe për zhvillimin e politikave dhe procedurave
për identifikimin, matjen, vëzhgimin dhe kontrollin e riskut të kreditit. Këto politika
dhe procedura duhet të adresojnë riskun e kreditit në të gjitha aktivitetet e bankës
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dhe si kreditë individuale ashtu edhe tek nivelet e portofolit. Menaxhimi i lartë
duhet të garantojë gjithashtu vlerësimin e bredshëm periodik e të pavarur të
kredidhënies dhe funksioneve manaxheriale të bankës.
Kjo mund të duket e vështirë për bankat e vogla, por sidoqoftë, duhet të ketë kontrolle
të mjaftueshme dhe balancime në vendin e duhur me qëllim promovimin e vendimeve
të qëndrueshme të kreditit. Një gur themeli i bankave të shëndetshme e të
qëndrueshme është projektimi dhe zbatimi i politikave dhe procedurave të shkruara
që lidhen me identifikimin, matjen, vëzhgimin dhe kontrollin e riskut të kreditit.
Politikat e kreditit përcaktojnë kornizat për kredidhënie dhe udhëheqin aktivitet
kredidhënëse të bankës. Politikat e kreditit duhet të adresojnë çështje të tilla si tregjet
e synuara, miksi i portofolit, çmimet, afatet, strukturën e kufijve, autoritetet
aprovuese, raportimet e proçeset përjashtuese etj.Kur bankat përfshihen në dhënie
kredish ndërkombëtare, ato marrin përsipër, përveç riskut të kredititi standart, riskun
e lidhur me kushtet e vendit të kredimarrësit të huaj ose palës tjetër. Risku i vendit
pëerfshin të gjithë spektrin e risqeve që vijnë nga ekonomia, politikat dhe ambjentet
sociale të një vendi të huaj që mund të kenë pasoja të rëndësishme për borxhet e të
huajve dhe investimet kapitale në vend. Bankat që përfishen në këto dhënie kredish
ndërkombëtare, duhet për këtë arsye të kenë politika dhe proçedura të përshtatshme
për identifikimin, matjen, dhe kontrollin e riskut të transferimit në kredidhëniet
dhe aktivitetet investuese ndërkombëtare të tyre. Themelet për një proçes menaxhimi
risku efektiv janë identifikimi dhe analizimi i risqeve të mundshme dhe ekzistuese,
të përgjithshme, në çdo produkt dhe aktivitet të bankës. Është e rëndësishme që
menaxhimi i lartë të vendosë që stafi i përfshirë në çdo aktivitet ku risku i kreditit i
kredimarrësit ose kundërpartisë, i vendosur apo i ri, bazë apo më kompleks, të jetë
plotësish i aftë për të drejtuar aktivitetin drejt standarteve më të larta në pajtim me
proçedurat dhe politikat e bankës.
Huatë me probleme kanë arritur aktualisht në mbi 35%  ne tremujorin  e fundit të
vitit 2014 dhe kanë shfaqur vazhdimisht një tendencë rritëse përgjatë këtij viti, ndërsa
vetëm në korrik të vitit që lam pas u konstatua një ulje e lehtë. Stoku i lartë i huave
me probleme është dhe një nga arsyet kryesore që bankat kanë ndërprerë dhënien e
kredive, që për shtatë muajt e parë të vitit ra me gati 1% me bazë vjetore, tkurrja e
parë në më shumë se një dekadë. Situata e rëndë me kreditë e këqija është konfirmuar
së fundmi dhe nga Banka Qendrore, raportet e të cilës kanë parashtruar se efektet e
krizës ekonomike janë përkthyer në vështirësi për kthimin e kredive. Në këto kushte,
Banka Qendrore ka ndërhyrë përmes paketave rregulluese që synojnë ristrukturimin
e kredive me probleme për individët dhe biznesin si dhe përmes lehtësimit të politikës
monetare duke ulur normën bazë të interesit për lekun. Po ashtu, pak ditë më parë,
Shoqata e Bankave deklaroi se kredidhënia vazhdon të shënojë rënie. Sipas saj,
faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rënien e kredidhënies kanë qenë ulja e kërkesës
për kredi, si nga individët ashtu edhe nga bizneset, si dhe shtrëngimi i kushteve të
kredidhënies nga bankat, si pasojë edhe e rritjes së kredive me probleme.

3.1 Analizë grafike e treguesve të kredisë
Treguesi kryesor për të matur nivelin e kredive të këqija është raporti i kredive të
këqija (Non performing loans) me totalin e kredive. Ky tregues është marrë në
shqyrtim për 6 bankat që zënë peshën më të madhe në sistemin tonë bankar. Në
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grafikun  mëposhtë jepet raporti i kredive me probleme me totalin e kredive për 6
banka të nivelit të dytë. Raporti kryesor për të treguar matjen e riskut të kreditit
është matja e NPL-ve, dhe vëmë re se bankat të cilat kanë një raport më të ulët janë
Raiffeisen, Credins dhe BKT, që nënkupton risk më të pakët në krahasim me bankat
e tjera.

Burimi: Raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë
Për të bërë  një analizë të shkurtër për të parë se nga cila veprimtari i vijnë bankës të
ardhurat kryesore do të masim këto raporte:

      Kreditë                                              Investime në letra me vlerë
                            Aktiveve                                         Aktiveve
Raporti i kredive me  Aktiveve për bankën Raifaissen për vitin 2012 është  43%.
Raporti i investimeve në letra me vlerë me  Aktiveve për bankën Raifaissen për
vitin 2012 është 38%. Raporti i kredive me  Aktiveve për Bankën Kombëtare Tregtare
për vitin 2012 është 37%. Raporti i investimeve në letra me vlerë me  Aktiveve për
Bankën Tregtare për vitin 2012 është 36%. Nga këto llogaritje të thjeshta shikojme
se të dy këto banka të cilësuarat dhe si më të fuqishmet në vend kanë një tendencë të
largohen nga qëllimi i tyre kryesor në dhënien e kredive dhe më tepër kjo njehet tek
BKT sepse raportet tregojnë që pesha që zënë të ardhurat nga dhënia e kredive rreth
37% është pothuajse po aq sa të ardhurat që merren nga investimi në letra me vlerë
rreth 36%. Ndërsa tek Raiffeisen kjo përqindje është 43% me 38% në favor të peshës
së kredive.

Konkluzione

Aktualisht në Shqipëri ekziston një situatë për bankat ku risku i kredisë është jo
vetëm shumë serioz por dhe i pakontrollueshëm. Sistemi bankar në vendin tonë
nuk mund të quhet më një sistem likuid sepse ai është mjaft i afruar në kufinjtë e
riskut dhe kjo për arsye sepse në bankat tona kreditimi nuk ka qenë i kufizuar duke
e çuar kështu sistemin tonë bankar në një kolaps.
Bankat në Shqipëri akoma nuk kanë një sistem shumë efiçent të menaxhimit të
riskut,këtë gjë e tregon dhe  rritja e ndjeshme e kredive me probleme. Raporti kryesor
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për të treguar matjen e riskut të kreditit është matja e NPL-ve, dhe vëmë re se bankat
të cilat kanë një raport më të ulët janë Raiffeisen, Credins dhe BKT, që nënkupton
risk më të pakët në krahasim me bankat e tjera. Ndërsa banka e cila për vitin 2012
pati një nivel të lartë të kredive me probleme është Alpha bank dhe kjo gjë sjell një
raport më të lartë, duke e implikuar këtë bankë në risk. Bankat në vendit tonë
ndodhen gjithnjë e më shumë përballë një konkurence shumë të ashpër dhe janë
shumë të interesuara të ecin në drejtim të kreditimit, dhënien e huave, gjë që i
ekspozon ato ndaj riskut kryesor. Prandaj duhet të merren masa rritjen e efiçencës
së departamentit të menaxhimit të riskut si dhe futjen në përdorim të metodave jo
vetëm tradicionale për matjen e riskut por edhe të metodave alternative.
Por, në janar 2014, u konstatua sërish rritje e nivelit të huave me probleme. Sipas të
dhënave të Shoqatës së Bankave, niveli i huave me probleme ishte 24.1% në fund të
janarit 2014, nga 23.22% që u mbyll viti 2013.
Me gjithë vështirësitë e krahasimit, rrjedhojë e ndryshimeve metodologjike midis
vendeve në përpilimin e këtij treguesi (NPL-së), Shqipëria mbetet një nga vendet me
rritjen më të lartë vjetore të këtij treguesi, përgjatë viteve të fundit (FMN).
Mungesa e masave shtrënguese nga ana e Bankës së Shqipërisë për të vendosur një
kufi të caktuar të dhënie së kredive nga bankat e nivelit të dytë si dhe vendosje e
normave të qëndrueshme për kreditë sepse disa banka duke zotëruar një pjesë të
mirë të tregut abuzojnë shumë në këtë drejtim.
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Jetësimi i kolazhit në veprën e Donald Barthelmit

PhD (C.) Granit Zela
Akademia e Forcave të Armatosura, Tiranë

Abstrakt

Parimi i kolazhit është një parimet themelore të shkrimtari amerikan postmodernist
Donald Barthelm. I konceptuar si bashkimi i gjërave të pangjashme për të krijuar, një
realitet të ri. Ky realitet i ri i krijuar me anë të teknikës së kolazhit në këtë studim
shqyrtohet tek tregimet “Shih hënën!”, “Pamje të babait tim duke qarë” dhe tek tregimi
“Plaga”. Tek dy tregimet e para kolazhi është në funksion të përpjekjes së rrëfimtarit për
të njohur të shkuarën dhe të tashmen e tij. Kolazhet në këtë rast grumbullojnë në një të
tërë identitetin dhe karakterizohen prej një toni satirik që vë në dyshim nëse vetënjohja
është e mundur. Në tregimin e fundit kolazhi hulumtohet duke u fokusuar tek mënyra e
krijimit të subjektit me anë të bashkmit të pjesëve të ndryshme rrëfimore dhe së fundi
duke duke përshtatur teknikat e kinematografisë.

Fjalët kyçe: Donald Barthelme, kolazhi, tregimet.

Hyrje

Duke njëjtësuar kolazhin jo vetëm si “një nga parimet qendrore të artit në këtë
shekull” por si “një nga parimet qendrore të letërsisë”, ai e lidh avangardizmin si
me modernizmin ashtu edhe me pasmodernizmin. Barthelmi e shpall Xhojsin si
“kolazhistin më të madh letrar të shekullit”. Për kolazhin është shprehur se është
“diçka që e ka bërë Dos Pasos te “Buletinet Lajmeve”, ajo që Xhojsi bëri në mënyra
të ndryshme”. Në vitin 1972, Barthelmi do të shpjegonte më tej se “rëndësia e kolazhit
është që gjëra të pangjashme bëhen bashkë për të krijuar, në rastin më të mirë, një
realitet të ri. Ky realitet i ri, në rastin më të mirë, mund të jetë ose të nënkuptojë një
koment për një realitet tjetër nga ai prej të cilit buron, por mund të jetë, gjithashtu,
diçka krejt tjetër. Ai është një objekt më vete, nëse është kolazh i suksesshëm “Objekti
i ankthshëm” i Harold Rozenbergut”, i cili nuk e di nëse është një vepër arti apo një
grumbull mbeturinash.(McCaffery, 1982: 90)
Në çdo rast, ne duhet të shohim shkallën në të cilën pranëvëniet e këtyre
shkrimtarëve apo idetë e tyre sfidojnë normat kulturore. Në aspektin e angazhimit
politik duhet të shihet se si vepra e tyre ofron një lloj rezistence ndaj forcave historike
në të cilat u krijua. Ndoshta kjo është ajo që Barthelmi do të thotë kur ai thekson
“një shqetësim të vazhdueshëm social në tregimet e tij nga 1960 e më pas, duke
thënë që angazhimi politik shfaqet në veprën e tij si një “një detyrim, i pranishëm
gjithmonë në çdo gjë”.(Barthelme, 1997:20)
Barthelmi është piktor i botës, barasvlerësi letrar i piktorit të veprimit ose
ekspresionistitit abstrakt i cili përdor fasha ngjyrash jo për të shpjeguar veprën e tij
po për të krijuar një gjendje shpirtërore ose mendore. Ai e pranon, sidoqoftë, që
fjalët kanë kuptim në një mënyrë që vijat dhe ngjyrat nuk arrijnë ta bëjnë kurrë në
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mënyrë të qartë, dhe ai e ndjen përgjegjësinë e shkrimtarit për të komentuar konfliktet
dhe pështjellimin e jetës moderne të cilën ai e riprodhon në mënyrë kaq krijuese.
(Stengel 1985:203).

2. Kolazhi i kujtimeve tek “Shih hënën!”

Në këtë këndvështrim, “Shih hënën!” duket të jetë një nga tregimet më të
rëndësishme të Barthelmit. Tregimi përbën në pjesën më të madhe kronikën e
autobiografisë së autorit. Ai rrëfen në botën moderne të gjitha mënyrat e pranimit
të dështimit dhe arrin në përfundimin që edhe artisti me artin e tij asnjëherë nuk e
di se kush ai është. Në kolazhin e fragmentuar që del nga përpjekja e rrëfimtarit të
bashkojë copat e shpërndara të jetës së tij, Barthelmi shpërfaq metodologjinë e artit
të tij.
Tregimi “Shih hënën!” rrëfimtari i një kolazhi kujtimesh përpiqet të njohë, të dijë
ose të kuptojë gjërat që lidhen me të. Ai hamendëson se përse jeta në të kaluarën
ngjan e pakuptimtë në krahasim me të tashmen e tij dhe përse ai gjendet papritur “i
përhënur” dhe heq dorë nga gruaja, fëmija dhe puna e tij, për një jetë të re. Ai
vramendet për atësinë e tij të pashmangshme ngase dilema e tij e mëparshme për
rritjen e fëmijës dhe marrëdhënia e tij e pakënaqshme me babain e tij mund ta
zhgënjejë atë. Para së gjithash, ai nuk mund të shpjegojë magjepsjen e tij të
vazhdueshme pas shkencës dhe të gjitha fushave të dijes.
Njohja dhe dija në këtë rrëfim marrin forma të ndryshme. Rrëfimtari përpiqet ta
njoh jetën e tij me anë të bashkimit të fragmenteve në të cilat ajo është shpërbërë. Ky
proces kthehet në aktin e rrëfimit të tregimit. Njohja për këtë rrëfimtar është
gjithashtu një proces krahasimi. Protagonisti e krahoason të kaluarën me të tashmen
e tij dhe gjen pak hallka shkakësie mes të dyjave. Ai gjithashtu krahason një prift
dhe një mik të ngushtë familjes, kardinalin Y, për të përcaktuar se çfarë e bën
kardinalin të besojë. Rrëfimtari përdor shumë teste mjekësore dhe psikologjike, por
pa dobi. Asnjë test shkencor nuk mund të shpjegojë se çfarë e bën kardinalin besimtar.
Rrëfimtari i sheh rrjedhimisht shkencën dhe fenë si institucione të njohjes, ashtu si
sheh bashkimin e fragmenteve dhe krahasimin e të shkuarës me të tashmen si
instrumente të njohjes në përpjekjet për të kuptuar veten dhe të tjerët.
Megjithëse fragmentet e aspekteve të ndryshme të jetës së rrëfimtarit shpërfaqen në
tregim sipas një rendi rastësor, elementet e identitetit të tij mund të ndahen në dy
grupe që mbështeten tek kronologjia e ngjarjeve. Grupi i parë përfshin ngjarje që
kanë të bëjnë me jetën në të kaluarën ose histori të familjes. Në grupin e dytë
përfshihen situatat e tanishme të rrëfimtarit të cilat përfshijnë atësinë e tij të afërt
dhe dy degët e reja të dijes që ai ka shpikur  që të ndihmojë veten për të kuptuar dhe
vlerësuar atësinë e tij, gjë që ai e quan “kardinologji”, dhe “studime hënore të
armiqësive.”(Barthelme 1968:166). Kardinologjia është studimi i tij i kardinalëve të
kishës katolike romane dhe studimi i armiqësive hënore hulumton se përse hëna
urren njerëzimin.
Analiza nga rrëfimtari i disa prej fragmenteve nga e kaluara të çon tek e shkuara
dhe shpjegon hetimet e tij të tanishme. Pas diplomimit me diplomë nderi në kolegj
ai rekrutohet në luftën koreane. Kur planet e tij për trajnim në shërbim të karrierës
shmanget, ai përballet me mërzinë dhe pakuptimësinë e jetës ushtarake. Kur kthehet
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në Shtetet e Bashkuara nga shërbimi ushtarak, ndjesia e shpërnguljes që ka rrëfimtari
bëhet më e theksuar. Ai shkon në zyrën e gjetjes së punës ku i ofrojnë një punë që
ka të bëjë me shkrimin e fjalimeve për presidentin e universitetit dhe shpejt zbulon
që atmosfera në universitet nuk është ajo që ai kujton gjatë studimeve universitare.
Fakulteti është i interesuar në veprimtaritë e alpinizmit dhe studentët merren me
atletikë. Megjithatë, ai pranon punën e shkrimit të fjalimeve plot absurditete për
presidentin e universitetit, martohet dhe më pas i lind një fëmijë. Një ditë, pas disa
vitesh ekzistence të koët, ai papritur përhënet.
Grumbullimi i fragmenteve është historia që rrëfehet dhe rrëfimtari ia paraqet atë
lexuesit. Të gjitha ngjarjet në tregim paraqiten nga një pikë kohore shumë vite pas
kontaktit të parë të rrëfimtarit me dritën e hënës. Gjatë kësaj kohe, ai është rimartuar
dhe ndërsa po pret lindjen e një fëmije të dytë me gruan e dytë, kujtohet për
marrëdhënien e tij të trazuar me të birin, Gregorin dhe marrëdhënien e tij luftarake
me të atin.  I ati, prodhues flamujsh për vendet e botës së tretë në mënyrë të patundur
në frymën e shkollës, patriotizmin dhe një pragmatizëm që shet tek vendet në zhvillim
flamuj me ngjyrat e partive që marrin pjesë në zgjedhje. Për rrëfimtarin ajo që beson
i ati është anakronike, e paqëndrueshme dhe mashtruese. Gregori është student
kureshtar i cili beson që shkenca përfundimisht do të zgjidh problemet e njeriut,
ndërsa rrëfimtari argumenton që shkenca, pavarësisht prej tërheqjes që ai ka ndaj
saj, është po aq e gabueshme sa njeriu.
Meqenëse shumë prej episodeve në tregimin “Shih hënën!” janë analoge me ato të
jetës së Barthelmi dhe fragmentimisi teknikë përdoret në disa tregime të tij, ekziston
prirja për ta bërë fragmentimin forcën qendrore të estetikës së këtij autori. Megjithatë,
në një intervistë ai mohoi me forcë faktin që mendimet artistike të rrëfimtarit të
tregimit “Shih hënën” i përkasin atij, por janë të personazhit i cili i nyjëton ato në
rrethanat e tij të veçanta. (Klinkowitz 1991:122).
Fragmentimi, nënkupton ai, është vizioni i individit që dikur besonte në projekte të
rëndësishme dhe parime udhëheqëse të cilat janë bërë të pavlefshme nga koha dhe
ndryshimi. Fragmentimi është vizioni përfundimtar në përpjekjen për të njohur
veten ndërsa personazhet kuptojnë se vetëm mund të shpresojnë të njohin elemente
të identitetit të tyre. Siç e shpjegon rrëfimtari i “Shih hënën!” këtë fenomen: “Këtu
është bota dhe këtu janë njohësit e dijshëm duke njohur. Çfarë mund t’ju them
unë? Atë që është grumbulluar në një të tërë nga raportet e udhëtarëve. Fragmentet
janë të vetmet forma në të cilat unë besoj.”(Barthelme 1968:167).
Rrëfimtari dyshon që ndërsa përpiqet të njoh kardinalin, ai ka marrë përsipër
pjesërisht rolin e tij për t’u kthyer në një model të besimit për fëmijën e tij jetim. Ai
shpjegon procesin në mes të procesit të grumbullimit të fragmenteve të jetës së tij:
“Kardinal Y Mund të matet dhe rimatet dhe më pas të humbasësh më thelbësoren e
gjërave. Më pëlqeu ai. Vazhdoj ta kem këtë bekim të vjetër në postën time kohë pas
kohe. Gjithashtu, ndoshta, po luaja rolin e tij. Jo për veten time. Kur një fëmijë
lind, përqendrimi tek shpresat…zhvendoset lehtë. Jo menjëherë, jo në një çast. Por
kjo ndjehet prej teje, zhvendosja ndodh.” (Barthelme 1968:168).
Ky fragment shpjegon misterin e vetëm të jetës së rrëfimtarit: gëzimin e tij të
pashpjegueshëm pas të bërit baba përsëri pavarësisht se ai dhe fëmija i parë kanë
mosmarrëveshje të vazhdueshme. Fëmijët krijojnë shpresa për të ardhmen dhe
rrëfimtari ndjen që identiteti i tij i plotë zhvendoset për t’u përshtatur ndaj mundësive



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

126

që një fëmijë kërkon. Ai zbulon që identiteti nuk është koncept i pandryshueshëm
por institucion dinamik që zhvillohet. Gjithashtu, përpjekja e tij për të njohur
identitetin e tij nuk përfundon kurrë.

3.Shenjat tek kolazhi i “Pamje të babait tim duke qarë”

Barthelmi përdor temën e gënjeshtrës së shenjave (shenjat nganjëherë gënjejnë) për
të krijuar detaje të ndërlikuara të subjektit, ndërveprimeve të personazheve dhe
përzierjes së stileve, duke e bërë të vështirë për lexuesin gjetjen e pikës nisëse që
shërbeu si pikë referimi. Në “Pamje të babait tim duke qarë” e vetmja gjë për të cilën
jemi të sigurtë është që babai i rrëfimtarit është vrarë nga një kalë dhe karrocë, dhe
se rrëfimtari kërkon të mësojë se çfarë ka ngjarë. (Gordon 1989:107).
Barthelmi jep “informacion” dhe pikëpamje kundërthënëse në lidhje me aksidentitn
apo vrasjen, në varësi të 1) dëshmitarit, 2) statusit social të “të akuzuarit” (a ishte ai
një aristokrat, gjë që nënkupton status më të lartë kundrejt karrocierit dhe të paktën
dy marrëdhënie të ndryshme me të birin akuzues), 3) gjendjen e babait-e kthjellët, i
dehur, i shpërqendruar. I biri, i cili është duke kërkuar “kuptimin” që kishte i ati në
jetën e tij, risjell ndërmend rininë e tij, sidoms ato çaste kur ai qante. Por ashtu siç
shenjat e jashtme mund të gënjejnë (p.sh. aristokrati mund të jetë më pak i qytetëruar
si karrocieri), shenjat e brendshme (kujtimet) mund të gënjejnë gjithashtu. Babai
kujtohet në situata të ndryshme: madje edhe duke qarë pasi nuk ka mundur të
shmang një “mëkat”, dhe identiteti i tij nuk është i qartë. “A është ai”-pyet i biri
“një tjetër baba: babai i Tomit, babai i Filit, babai i Petit?” (Gordon 1989:107).
Interesante është gjithashtu mënyra e rrëfimit të tregimit. I biri imiton stile të
ndryshme letrare, p.sh. stilin e historive me dedektivë dhe të romaneve të shekullit
të nëntëmbëdhjetë: “E kuptoj që jeni duke më kërkuar mua,” –thotë Lars Bengu
ashtu si Philip Marlowe i Dashiell Hammett-it. Meqenëse fjalët e tij (“shenjat” e
ndjenjave të tij) dalin të gënjeshtërta,  ajo që mund të themi është që ai po luan  një
rol, një rol që i është caktuar ta luajë, një rol të krijuar nga kultura dhe tradita
popullore, një parodi e zymtë e figurës së Hamletit. Fjala e tij e fundit “Etj.”-e thekson
këtë, ashtu siç na për të hamendësuar fundine  zakonshëm të një historie që e kemi
lexuar shumë herë më parë. (Gordon 1989:107).
Ironia përfundimtare kthen gjithçka përmbys. Ndoshta i biri po mban zi për fjalët e
tij të cilat përbëjnë një maskë për ndjenjat e tij më të thella: “Përkulem mbi babain
tim, kraharori i të cilit ishte shkërmoqur, dhe mbështeta faqet e mia mbi të.”(Barthelme
1981:107). Të gjitha shenjat mund të gënjejnë. Përndryshe pse do të vriste ai mendjen
për të gjetur “të vërtetën”? Pse do ta rikujtonte ai rininë e tij? Në të vërtetë përse do
ta rrëfent ai tregimin? Ne mbarojmë së lexuar po aq të paqartë sa ishim në fillim.
“Etj.” e shkruar me shkronja të mëdha, na nxit që ne të krijojmë “të vërtetën” tonë
mbështetur në një larmi shenjash të dykuptimshme. (Barthelme 1981:109).

4. Teknikat e kinematografisë në kolazhin e “Plaga”

Në “Plaga”, duke përshtatur teknikat e kinematografisë, Barthelmi krijon fragmente
gjuhësore të teksteve me anë të rrudhjes, bërjes së paqartë ose zmadhimit të cilësive
të tyre. Audienca e Barthelmit duhet të mësojë ta lexojë këtë lloj kompozimi në të
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njëjtën mënyrë që audienca mëson të përvetësojë fragmentet e një filmi, të ndjek një
linjë rrëfimore nëpërmjet një serie imazhesh të përmbledhur; duar dhe krye pa trup,
copëza dhomash dhe peizazhesh. “Plaga” e mishëron më së miri këtë proces. Tregimi
bën bashkë personazhe parodik të pakënaqur Heminguejan: një toreador me një
këmbë të përgjakur i cili adhuronte marrëzisht flokët e nënës së tij; një dashnore që
kohë pas kohe heq bluzënë që ka veshur, e ëma e toreadorit; admiruese e demave
dhe gjokseve; Peshkopi i Valencias; Mbretëresha e Ciganëve dhe një mori parazitësh
“idiotë, budallenj dhe trushkulurish.” (Barthelme 1987:104).
Barthelmi pastaj i grumbullon personazhet e tij të pazakontë në hapësirën e kufizuar
të një studioje. Edhe pse ata mund të hyjnë dhe dalin prej saj, kamera rrëfimore nuk
lëviz asnjëherë nga pozicioni i saj origjinal. Në skenë, për më tepër, mësuesja dhe
nëna imitojnë Krijuesin e tyre duke parë shtëpi filma me imazhet e tregimit. Ashtu
si shikuesit e një filmi, lexuesi sheh vetëm një fragment të hapësirësë së objektit me
pjesët e objektit të ndara nga e tëra, prej kuadrit të kamerës.
Në pamjet e njëpasnjëshme të një paragrafi, për shembull, lexuesi sheh ardhjen e
një telegrami që përmban shpifje për toreadorin, sheh dashonren e tij që po heq
këmishën e saj, pakënaqësinë e nënës ndaj budallenjve që e rrethojnë dhe kokën e
toreadorit që ledhatohet prej në nga të marrët, personazh i tregimit. Pa shpjegime
rrëfimore, lexuesi duhet të përballet njëherazi me këto pamje, pamatuirinë e zonjës,
dhe rënien e plotë të toreadorit në dëshpërim profesional, një fatkeqësi që e ka
tjetërsuar dashnoren e tij. Ajo tani kërkon vëmendjen e vizitorëve të pamend gjë që
nëna e toreadorit nuk e miraton.
Por ndërsa pamje të tjera izolojnë, zmadhojnë dhe dendësojnë ciëlsitë e pazakonta
të secilit personazh, tregimi gëlon nga kontradiktat. Në një fragment tjetër, dashnorja
e toreadorit, e cila duket që ndjehejt e turpëruar  kur peshkopi i sheh gjoksin e
zhveshur, vetvetishëm hedh një rrobë mbi kraharor. Çfarë morali dhe të vërtetë
psikologjike mund të përfytyrojë lexuesi për të hulumtuar mospërputhjet në sjelljen
e dashnores së toreadorit apo makthet e peshkopit ose xhelozia e endacakëve të
marrë për pjesëtarët e shtresave më të larta? Ku dhe si mbivendosen jetët e këtyre
personazheve? Barthelmi paraqet vetëm linja rrëfimi që gërshetohen.
Pamjet e shfromuara zmadhohen nga vetë personazhet. Nëna e toreadorit luan me
lenten e  kameras së saj ndërsa filmon plagën e hapur të toreadorit, të cilën lexuesi
e ka parë tashmë kur plaga gjakderdhja e këmbës u regjistrua “në fillim me shpejtësi
normale, dhe më pas më ngadalë. (Barthelme 1987:109). Përveç kësaj, të marrët
sublimojnë dëshirën e tyre për gjoksin e dashnores së toreadorit duke u përjargu
mbi  rostot e viçit. Së fundi, Mbretëresha e ciganëve tund dhe shkund ikonat. Pas
flakjes së thikës së saj drejt rostos së viçit, ajo ha capoat e shqyera të shqyer, ndërsa
ajo shëron plagën e toreadorit. Ajo pastaj shpall që plaga dhe toreadori së cilës ajo
i përket janë të sajat. Kolazh kështu funksionon nëpërmjet futjes së rrëfimeve të
përfytyruara dhe motiveve mbresëlënëse. (L.Roe 1992:33).

Konkluzione

Kolazhi është teknikë e cila përbën metodologjinë e artit të Barthelmit, një parimet
e tij themelore të estetikës krijuese. Në tregimin “Shih hënën!” teknika e kolazhit
jetësohet nëpërmjet pranavënies së fragmenteve të së shkuarës së protagonistit
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kryesor duke formësuar një kolazh kujtimesh. Në tregimin “Pamje të babait tim
duke qarë” foskusohemi tek përdorimi i kuptimit të gënjeshtërt të shenjave për të
krijuar detaje të ndërlikuara të subjektit, ndërveprimeve të personazheve dhe
përzierjes së stileve.
Një përpjekje e tillë për të njohur ndodh në dy tregimet “Shih hënën!” dhe “Pamje
të babait tim duke qarë”.Të dyja kolazhet grumbullojnë në një të tërë identitetin
dhe karakterizohen prej një toni satirik që vë në dyshim nëse vetë-njohja është e
mundur. Të dyja tregimet përshkruajnë një botë të ndarë dhe të fragmentuar prej
konfliktit të brendshëm nëse fragmente të realitetit ose unit mund të jenë format e
vetme që individi mund të njoh. Rrëfimtarët e këtyre tregimeve duhet të grumbullojnë
së bashku copëra të jetëve të tyre me anë të një pranëvënie të pazakonshme dhe një
rendi jokronologjik për të parë identitetin e tyre në mënyrë kronologjike, ndërsa
kaosi është i dukshëm.
Së fundi, ne pamë se tregimi “Plaga”, duke përshtatur teknikat e kinematografisë,
Barthelmi krijon shkëmbime të fragmenteve gjuhësore të teksteve të tij me anë të
rrudhjes, bërjes së paqartë ose zmadhimit të cilësive të tyre. Audienca e Barthelmit
duhet të mësojë ta lexojë këtë lloj kompozimi në të njëjtën mënyrë që audienca
mëson të përvetësojë fragmentet e një filmi, të ndjek një linjë rrëfimore nëpërmjet një
serie imazhesh të përmbledhur; duar dhe krye pa trup, copëza dhomash dhe
peizazhesh.
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Abstract

This paper studies the importance of incorporating conflict management methods as
part of the Western Balkan countries security policy strategies in order to construct
long- term, sustainable peace and regional cooperation. IR mainstream theories suggest
that national security is the prior goal of each state and traditionally it has been developed
through military capabilities. However, the post 1990 era has proved the importance of
adopting soft tools in establishing security from an individual, group, regional,
international and even global aspect. The core of this study focuses on the Western
Balkan region conflicts over the 1994-2013 period.
This study’s main hypothesis is that Western Balkan states do not still have the capability
of involving conflict management methods within national security strategy frameworks
on their own due to their problematic past relations and still very high nationalistic
feelings, however they can realize it through the involvement of EU as a crucial third
party. All of the Western Balkan countries enhance the European perspective that has
been framed as the Stabilization and Association Process.  Since 2003, Western Balkan
states have committed themselves officially to the regional requirements of EU that are
political and economic stability as well as regional cooperation in order to achieve long
term prosperity.
In order to test this hypothesis, all Western Balkans state behavior against disputes
with any of their regional partners from 1994 until 2013 will be analyzed and coded
under categories of conflict management theories. Conflict management theories consider
bilateral and multilateral methods to have long-term effects.  Thus, the study will identify
all cases in which bilateral and multilateral methods have been applied and also look at
in how many of these cases states have done it as a requirement of the EU integration
process or through the direct involvement of EU representatives.

Keywords: Regional Security, Conflict Management, Western Balkans, EU Integration,
Negotiation.

Introduction

This paper aims to study the Western Balkans conflict management capacity and
see how they have developed it as part to their security strategy. It covers the post-
war period that signaled the dissolution of Yugoslavia and it especially focuses on
the after war conflict management process. This paper decides to focus on three
protracted conflicts. The case studies are not to generalize the conflict management
understanding of the Western Balkans but they are appropriate in offering a general
view of the process.
In order to realize it, this paper starts by introducing the reader with the main
theories that explain the protracted conflict management style. It points out that
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protracted conflicts are called so because of their long enduring nature and their
high level difficulty to be managed peacefully. Next, it aims to offer a general context
on how Western Balkans countries understand security and how much a conflict
management approach is part of the countries security strategies. In addition, the
article proceeds by covering three case studies; Bosnian Conflict, Serbia- Kosovo
conflict and Macedonian-Albanian conflict and offers a description of how these
conflicts have been managed so far. The study wants to pay attention to the conflict
management instruments and look how often parties engage unilateral, bilateral or
multilateral actions. To conclude, all Western Balkan states and societies strongly
adhere themselves to European integration; therefore it aims to study how the
countries manage their security concerns with the EU integration agenda and how
much their conflict management capacity depends on EU involvement.

Literature Review:  Protracted Conflict Management Style

Protracted conflicts are enduring and intractable intense conflicts that especially
involve violent antagonisms and resist strongly to any form of conflict management.
(Azar, 1986, p. 159) (Kriesberg, 1993, p. 419).The most important feature of intractable
conflicts is the actual use or threat of force. The actors are involved in continuous
competitive relationships that lasts over a period of time and filled with hostile
orientations. In case of states, they are named as conflict – prone states or enduring
rivals. (Gochman & Maoz, 1984, p. 590)
Conflict management is the process in which states are involved in actions and
attempts that help reduce the level of hostility and generate a positive order in their
relationship. In a simple categorization, successful conflict management outcomes
can be grouped as (1) a full resolution of conflict and (2) a full or partial agreement.
In addition to this, conflict management methods and instruments can be categorized
as  (a) unilateral methods that mostly involves one-party threats,  (b) bilateral
methods that could be define as bargaining and negotiation, deterrence, and (c)
multilateral methods that means a third party intervention.
Although there exist a variety of factors that affect the course of a conflict from the
number of actors to the type of issues, we prefer to follow the typology of Bercovitch
(1985) that conceptualizes them as (i) contextual factors that include a) the character
of the international system, b) the nature of a conflict, and c) the internal
characteristics of the states involved and (ii) behavioral factors that includes a) time
of conflict and b) life span
The literature notes that the nature of a conflict or the characteristics of the issues
have an important impact on the conflict management outcome. For example, issues
that involve values, beliefs or territorial integrity are more difficult to be managed.
For this purpose, conflicts that involve them tend to last longer and escalate easier
(Diehl, 1992, p. 339). Additionally, the number and complexity of the issues may
also affect the outcome of the conflict. For instance, tangible issues like resource
conflict may take less time and effort to be managed than intangible issues like
conflict over values (Deutsch, 1994, p. 21).
Furthermore, a number of studies reveal that conflict management highly depends
on the characteristics of the actors involved like for instance the higher the level of
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democracy, the higher the chance that the actors will use peaceful methods of conflict
management due to their especially electoral constraints and liberally
institutionalized structures. (Maoz & Russett, 1997, p. 389) adds also the element of
power as an important internal characteristic that influences the choice of conflict
management technique, although other scholars suggest that there is not much
empirical work that can support this argument.
On the other side, if a conflict escalates or de-escalates is also impacted by the
relationship that parties have with each other. For instance, a historical past
experienced with conflict may orient the parties toward less peaceful behaviors and
vice versa (Thompson, 1995, p. 211); (Deutsch, 1994, p. 19). Another additional
factor that could negatively impact conflict course would be the endurance of the
conflict. For instance, Leng (1983, p. 393) would argue that repeated conflicts tend
to push for coercive methods of conflict management. However, Mor and Maoz
(1996, p. 137), advocate the opposite in which they declare that repeated conflicts
may teach states the costs of hostile relationships and may act as lessons to avoid
future ones. Thus, sometimes they could stimulate cooperative behaviors.
To conclude, the literature on international conflict management proposes that the
behavioral characteristics of parties and the existence of intractability make a change
to the course of conflict management. Among the most interesting literature result
is that rivals of a protracted conflict do not attract or welcome the diplomatic efforts
of outsiders as mediators.  Instead, they prefer to adopt bilateral methods such as
bargaining or negotiation (Bercovitch & Diehl, 1997, p. 301).

Research Methodology

This paper has identified Bosnian Conflict; Serbia- Kosovo Conflict and Albania-
Macedonian conflicts as the most challenging protracted conflicts in the Western
Balkans by looking at the enduring time and the intensities of the dispute. It
specifically aims to test the hypothesis revealed from the literature, which states
that parties in a protracted conflict prefer to adopt bilateral method and avoid the
efforts of outsiders as mediators. What makes the author test and discuss this
hypothesis is the crucial role that EU has played in the Western Balkan region
through its attempts to stabilize and institutionalize peace in the region and the
willingness of the states to directly or indirectly accept its involvement. It is crucial
to note that the focus of this study is not to discuss the factors that led to a successful
or failed conflict management process but describe cases in which bilateral and
multilateral methods have been implemented and in how many of these cases states
have done it as a requirement of the EU integration process or through the direct
involvement of EU representation.

Case 1 Analysis: Bosnian Conflict

Serbia and Bosnia have been two countries that have reached the highest level of
problematic relations in the Western Balkans Region. Although Bosnia’s
independence was recognized with no contestation, it could not prevent the
Srebrenica Massacre organized in July 1995 by Serbian forces that resulted in the
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killings of 8000 men and 25-000 to 30000 Bosniaks displaced. (Ministry for Human
Rights and Refugees, 2003) Since the cease-fire was established by the Dayton
agreement, international community has remained highly present in civilian and
military affairs.
After Dayton, the main post-war issue of concern for the Bosnian state has been
the constitutional reform.  It requires the centralization of Bosnian state,
consolidation of the judiciary, the presidency and the council of ministers so that
they can act as a unitary state. In order to achieve this, premier of Republica Srpska
Milorad Dodik called for the local leaders to convene together to find a way out of
the constitutional crisis without international mediation; however, no local leader
showed interest in. After that, EU/US initiated two attempts to mediate the process
named as ‘Prud Process’ in November 2008 and ‘Butmir Process’ in October 2009,
which endeavored to trigger dialogue between key domestic political stakeholders
on concrete institutional reforms that would improve the functioning of the country’s
democratic institution. However, both mediations failed. (Parlamentary Assembly,
2010)
There was a complexity of issues involved in these multilateral talks from the
secession of Republica Srpska from Bosnia put forward by Miloaarad Dodik, the
leader of Republika Srpska to the closure of Office of High Representative. Actually,
although the mediators tried to create a sense of emergency by making the reforms
a precondition for Bosnia Herzegovina’s accession to European Union, it did not
bring a successful outcome. Apart from that, the international mediators even
warned the political leaders that the failure of talks would negatively impact the EU
visa liberation policy for Bosnia. (Karajkov, 2009). One interesting note is that in
Bosnia, EU has lost some credibility among locals due to the long and tiring accession
process, which does not have clear strategies over the implementation and benefits
of multiple stages. For instance, EU signed the Stabilization and Association
Agreement in 2008 although Bosnia-Herzegovina had not fulfilled all necessary
conditions, while it has strictly stuck to its conditions regarding the visa
liberalization. Apart from that, firstly, EU did not approve visa liberalization for
Bosnia although it had reached a comparable progress level; then it made visa
liberalization policy dependent upon the developments in the Butmir process. The
international mediators continuously warned local politicians that the success of
Butmir talks would be linked to potential EU visa liberalization for Bosnia. Yet,
although the Butmir talks failed, in November 2010, the Council of European Union
declared visa liberalization for Bosnia Herzegovina. (Sebastian, 2010, p. 2) This
again demonstrates EU’s lack of clear strategies in the eyes of local parties in Bosnia
in the implementation of multiple stages toward EU integrat.

Case 2 Analysis: Serbia- Kosovo Conflict

 Since March 1999, when NATO launched airstrike campaign against Serbia, the
main dispute issue between Serbia and Kosovo has been the status of Kosovo. From
1999-2006,the two parties have met several times through the mediation of UN
representative, Marti Ahtisari but with no concrete results. Kosovo’s independence
was suggested by a common EU/US plan but declared unilaterally by the Kosovo
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state. Although, nowadays it has been recognized by US and major European
powers, it is still remains an unresolved issue when it comes to Kosovo-Serbian
relations. The lack of inter-state cooperation poses a threat to regional security
since while Kosovo tries to improve relations with US and EU in order to gain
more international recognition, Serbia uses all possible means to freeze Kosovo’s
statehood and prevent its inclusion in multinational organizations. (Weller, 2008,
p. 54)
In addition to that there has been another ongoing process of negotiations between
Kosovo and Serbia since 2010 again mediated by United Nations, European Union
and United States.  The most problematic issue that continuously risks the escalation
of violence is the status of the Northern Kosovo in which the majority of Serbs live.
This topic has involved the political rights of Serbs and the control of border services.
Non-participation of Serbs in Kosovo’s general elections and their boycott to state
institutions risks reinforcing the idea of partition as a viable option. Nevertheless,
the EU talks have not ended up with an agreement on this topic yet (Collaku, 2011)
Although parties have different motivations and perceptions on this process, it is
important to note that Serbian leaders view it as a convincing way to approach EU
candidate status and open accession talks. Similarly, EU wants the process to be
perceived as both countries aspire EU membership and thus make it a catalyst for
recognition for some EU countries who haven’t still recognize Kosovo’s
independence. (Dempsey, 2014)
Another issue of concern between the two countries has been Kosovo’s custom
stamps. A compromise on custom stamps was reached after several warns from the
European leaders like German and UK foreign ministers Guido Westerwelle and
William Hague and German chancellor Angela Merkel that both countries need to
normalize their relationship if they want to be members of European Union. Thus,
the agreement meant that Serbia would accept stamps marked “Kosovo Customs,”
and Kosovo would abandon labels featuring flags, state symbols, or the word
republic. Additionally, mutual trade embargos were lift and an agreement was
recorded to return cadaster, or property records, to Kosovo (BBC News Europe,
2011)
Although issues in the fields of telecommunication, energy and regional cooperation
remain still unresolved, Serbia perceives the talks with Kosovo as a precondition
for its EU candidacy status. The EU enlargement commissioner, Štefan Füle, openly
positioned negotiations and cooperation with Kosovo as the main condition to
begin formal accession talks. (Füle, 2011). Similarly, when it comes to Kosovo’s
motivations, the dialogue with Serbia is a way to achieve reciprocal recognition of
Kosova and Serbia, the mutual acceptance of territorial integrity, and the accession
of both countries into the EU.

Case 3 Analyses: Macedonian- Albanian Conflict

The most violent conflict case of Macedonia have been the fighting between the
country’s ethnic Albanians and Macedonians which was a result of continuing
inter-party and inter-ethnic tensions in a time of five years. The conflict was ended
after signing the Ohrid Framework Agreement (OFA),on 13 August 2001,  brokered



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

134

by Western powers. The agreement required close cooperation with Albanian ethnic
group politically and socially through reforms of democratization and inter-ethnic
reconciliation. While a great majority of Albanians supported the Ohrid Agreement,
support among Macedonians has decreased since 2001. As a matter of fact, one
common critique has been that the agreement has further increased the segregation
of the society (Bieber, 2005).
In addition to this process, a breaking point in terms of inclusiveness politics was
the refusal of NATO membership in April 2008, which stimulated a policy by the
leading government of Greuvski named as ‘national renaissance’.  This resulted in
a dividing nationalism line that separated the Macedonians between ‘patriots’ and
‘traitors’ and irritated the Albanians. A broken political dialogue, legislative boycotts,
a politicized media, a selective fiscal investigation and a highly governmental
dependent judiciary then accompanied the whole conflict course. Certainly, this
process negatively impacted the relations between ethnic Albanians and Macedonians
which resulted in a segregation of the education system, lack of inter-ethnic dialogue
and a weak central government support.
In response to it, EU did not prefer to engage directly in the process but called the
government to promote inter- ethnic consensus by putting it as a crucial criteria
when evaluating its process toward EU integration (International Crisis Group,
2011).

Findings and Conclusion

This article main goal was to offer the reader a view on the current security situation
of the Western Balkan region by focusing on its three protracted conflicts. The
overall objective was to show that there is a common consensus and unity when it
comes to EU involvement. The literature above suggested that a conflict management
course is analyzed based on its contextual factors and behavioral factors. When we
looked at the three cases, there is a difference it terms of the nature of the parties
involved. Nevertheless, when it comes to type of conflict issues and intensity of the
dispute they share quite similar things. Although in the case of Bosnia and
Macedonia the main issue of concern is power sharing within a state and in the
case of Kosovo it is state status, they share the common quest of recognition.
Moreover, Kosovo and Bosnian conflicts have been the highest intense conflicts
with hundred thousands people killed, injured and displaced. Yet, even the
Macedonian conflict resembles in that the conflict erupts often in violence with several
people injured and even killed. Next, historical relationship between parties in conflict
in all three cases have been problematic but not at the same level. Lastly, as part of the
conflict management instruments, in three cases it is noticed a combination of unilateral
actions and multilateral one. It is clearly seen that parties lack the capacity to apply
bilateral action and thus negotiate without the intervention of a third party. However,
in all three cases, EU has been highly involved in all crucial decision making process,
sometimes by using directive strategies and other times be acting as a facilitator. At
the end it is noticed a perfect political equilibrium in which EU supplies membership
as a solution to all type of conflicts and Western Balkan countries demand it as the
only way to western integration.
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Shfrytëzimi i dukurive psikologjike në favor të një procesi mësimor
cilësor

Zhvillimi i të menduarit kritik

Daniela Gordi (Dilo)
Doktorante pranë Universitetit të Tiranës

Pedagoge e jashtme e gjuhës angleze në Fakultetin Ekonomik

Abstrakt

Në kohën e një globalizimi të ekonomisë dhe kulturës botërore bëhet gjithnjë e më i
nevojshëm edukimi i të rinjve me aftësi të larta të  të menduarit dhe krijuese për të
përballuar kërkesat e kësaj shoqërie komplekse.  Të rinjtë duhet të aftësohen që të
mendojnë, të analizojnë dhe nxjerrin konkluzione e të gjejnë zgjidhje për probleme,
situata e marrëdhënie me të cilat nuk janë ndeshur më parë. Aftësitë e sipërmendura
përvetësohen e zhvillohen që në shkollë dhe është një nga çështjet parësore për të cilën
interesohet shoqëria shqiptare e më gjerë.
Në këtë kontekst, formimi dhe  roli i mësuesit merr gjithë rëndësinë e tij për të përdorur
teknika e strategji që kanë për qëllim krijimin e një atmosferë motivuese në mjedisin
shkollor, nxitëse të aftësive krijuese të të rinjve.
Duke e konsideruar nxënësin jo më si subjekt, por si një aktor social që përmbush detyra
në një kontekst të caktuar shoqëror, mësuesi duhet të kujdeset edhe për detajet më të
vogla që ndikojnë në cilësinë e procesit mësimor, si për mjedisin fizik të përshtatshëm që
ndikon psikologjikisht tek nxënësit ashtu edhe ashtu edhe për plotësimin e kushteve
materiale të zhvillimit të mësimit. Të njohë profilin dhe personalitetin e secilit nxënës si
edhe të menaxhojë larminë e marrëdhënieve komplekse që krijohen gjatë veprimtarive
kolektive që synojnë zhvillimin e mendimit kritik me qëllim edukimin e të rinjve me
vlerave të tilla si toleranca dhe respekti reciprok.

Fjalë kyçe: mësimdhënie/nxënie, mendim kritik, aftësi komunikimi, teknika e strategji,
përvetësim.

Hyrje

Jeta e sotme kërkon njerëz krijues, të aftë për të gjetur zgjidhje më të mira për
problemet e jetës me qëllim që të jetojnë së bashku në një botë komplekse e cila
ndryshon me shpejtësi. Pikërisht që nxënësit tanë të mund të bëhen qytetarë të aftë
për të përballuar sfidat e kohës, për të vepruar në mënyrë krijuese ata duhet të
mësohen që në shkollë dhe në familje me pafundësitë e aftësisë për të krijuar. Nxënësit
kanë nevojë të aftësohen për të krijuar hipoteza rreth jetës së tyre si dhe të zbulojnë
dhe studiojnë emocionet e tyre dhe marrëdhëniet njerëzore. Në këtë kontekst,
kërkohet më shumë punë për të ndihmuar të gjithë mësuesit që të kuptojnë dhe t’ju
mësojnë nxënësve aftësitë e të menduarit kritik nëpërmjet mësimit të gjuhës së huaj.
Mësuesit duhet të krijojnë ambjent ku të menduarit kritik mund të mësohet,
praktikohet dhe zhvillohet. Zhvillimi i të menduarit kritik nëpërmjet gjuhës së huaj
mund të përdoret gjerësisht në të gjitha nivelet. Gjithmonë kam pyetur veten nëse
ka mënyra për të zhvilluar të menduarin kritik nëpërmjet gjuhës së huaj. Të
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menduarit kritik është një nga aftësitë që duhet t’i vihet theksi në dizenjimin dhe
përmirësimin e kurrikulave gjuhësore sepse bota që jetojmë sa vjen dhe komplikohet
dhe mënyra se si ne e përpunojmë informacionin është më e rëndësishme sesa faktet
specifike. Tradicionalisht mendohej se në shkollë merren të gjitha njohuritë e
shkathtësitë e duhura dhe të nevojshmë për të ardhmen dhe se shkolla të mësonte
gjithshka, kurse sot, shkolla duhet parë si vendi ku merren aftësitë e duhura dhe të
domosdoshme për të mësuar gjatë gjithë jetës. Një nga këto aftësi është aftësia e të
menduarit kritik për zhvillimin e të cilit mësuesit i bie detyra të krijojë kushtet e
nevojshme fizike e materiale si edhe të përdorë teknikat më të efektshme
bashkëkohore. Duke marrë parasysh këtë fakt, ne mësuesit e gjuhëve të huaja, duhet
të inkurajojmë nxënësit të shkojnë përtej kuptimit sipërfaqësor dhe të zbulojnë
kuptimin e thellë.  Ne duhet të ndihmojmë nxënësit që të mos mësojnë përmendësh,
por të qartësohen për njohuritë që marrin. Vitet e fundit, mësuesit janë përqëndruar
në rolin e nxënësve si pjesëmarrës aktiv në proçesin e mësimnxënies. Ky është një
zhvillim që thekson atë ç’ka bën nxënësi dhe se si ky i fundit e përpunon
informacionin, se sa të fokusohet te ajo ç’ka bën mësuesi.

Një larmi përkufizimesh mbi mendimin kritik si koncept

Termi të menduarit kritik i ka rrënjët në vitet e fundit të shekullit të 20-të. Të
menduarit kritik nuk është një koncept i thjeshtë për t’u përkufizuar, sepse në
kontekste dhe te njerëz të ndryshëm, merr forma të ndryshme. Ka përkufizime të
ndryshme për të menduarit kritik por duhet thënë se të gjitha përfshijnë të njëjtin
koncept:
Të menduarit kritik është një proçes intelektual i aftësive, konceptualizimit, aplikimit,
analizimit, sintetizimit, vlerësimit të informacionit të mbledhur ose të krijuar,
vëzhgimit, përvojës, reflektimit dhe komunikimit si një udhërrëfyes drejt besimit
dhe veprimit (Scriven& Paul, 1996).
Të mësosh nëpërmjet të menduarit kritik është një kombinim i aftësive njohëse dhe
afektive (Paul & Elder, 2005). Të mendosh në mënyrë kritike për një çështje do të
thotë ta shohësh atë nga shumë këndvështrime, të shikosh çdo lloj mundësie dhe të
explorosh çdo alternativë. Më konkretisht kur mendojmë në mënyrë kritike për një
çështje të caktuar, marrim gjithashtu në konsideratë sesi ne vetë përshtatemi në
këtë kontekst (Brookfield, 1987).
Sipas Paul dhe Elder, të menduarit kritik është një proçes me anë të së cilës menduesi
përmirëson kualitetin e të menduarit duke marrë përsipër strukturat ekzistuese në
të menduar dhe duke imponuar standarde intelektuale mbi të (Paul & Elder, 2005).
Sipas Facione, të menduarit kritik përkufizohet në termat e 6 aftësive; interpretimit,
analizës, vlerësimit, nxjerrjes së konkluzioneve, shpjegimit, vet rregullimit (Facione,
2007).
Lista e këtyre përkufizimeve mund të zgjatej pa fund pasi gjatë të leximit të literaturës
mund të gjejmë po aq përkufizime mbi të menduarit kritik, sa janë edhe autorë.

Njohja e profilit të nxënësit

Që mësuesi të ketë sukses në veprimtarinë e tij për zhvillimin e mendimit kritik, ai
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duhet të jetë i formuar dhe i pajisur me njojuri psikopedagogjike dhe sidomos me
njohuri  mbi psikologjinë moshore. Në këtë mënyrë ai do të mund t’i  përshtasëdhe
të harmonizojë strategjitë e mësimdhënies me strategjitë e të nxënit sipas profileve
dhe personaliteteve individuale me te cilët ai punon.Të gjithë mësuesit janë të
ndërgjegjshëm që klasa përbëhet nga një larmishmëri personalitetesh të
nxënësve.Kështu që dhe mënyra e të nxënit është individuale tek gjithsecili. Mësuesit
kanë përballë tyre nxënës të heshtur apo llafazanë, aktivë apo të turpshëm, optimistë
ose pesimistë, të mbyllyr apo tëhapur, të ngurtë apo të çlirë, shpirtgjerë apo
shpirtngushtë, spontan apo përmbajtur, inteligjent ose jo, ikujdesshëm apo
neglizhues,  me kujtesë të mirë ose jo, krijues apo dembel, ambicioz ose jo. Pra
zotësia e mësuesit dhe aftësia e tij profesionale do të duhet të menaxhojë këtë larmi
profilesh e personalitetesh për të arritur objektivat e mësimdhënies.

Faktorë që lidhen me atmosferën në klasë dhemotivimin

Psikologjia e mjedisit
Nga përvoja disavjeçare në mësimdhënie kam vërejtur se mjedisi fizik në të cilin
zhvillohet mësimi ndikon psikologjikisht  tek nxënësit, për mirë apo për keq në
vartësi të karakteristikave tëmjedisit. Cdo objekt i klasës mund të tërheqë  vëmendjen
e nxënësve, si mobilimi ashtu edhe mjetet didaktike të varura në mure. Nxënësit
vazhdimisht shqetësohen edhe për ndriçimin e klasës kur i mungon disi ose plotësisht
drita elektrike apo drita e diellit.
Nxënësit nuk janë pasivë në klasë. Ata prekin, shikojnë, dëgjojnë dhe ndjejnë në
mënyrë aktive. Por, ata nuk mund të ndjekin të gjithë informacionin që ofron mjedisi
si edhe ai i ofruar nga mësuesi në të njejtën kohë. Në çdo mjedis mësimdhënës
nxënësi përdor aftësitë e tij burimore njohëse, ndonëse të kufizuara në disa raste.
Për këtë arësye ai bën një zgjedhje të kujdesshme të informacionit që i ofron mjedisi
i klasës. Aftësia e tyre për të mbledhur dhe për të kuptuar gjithë këtë informacion
është e ndryshme në mosha të ndryshme. Prandaj, nëpërmjet proceseve automatike
dhe atyre të kontrolluara  nxënësit zgjedhin informacionin që u nevojitet për të
kryer një detyrë të caktuar. Ata mundohen të kuptojnë copëzat e informacionit të
mbledhur duke mobilizuar dhe zbatuar aftësitë e tyre mendore.
Karakteristikat fizike të mjedisit mësimdhënës mund të ndikojë emocionalosht tek
nxënësit, që mund të japin pasoja të rëndësishme, të cilat lidhen me njohjen dhe
sjelljen. Me gjithë reagimet emocionale të nxënësve, nxitësit ndaj këtyre reagimeve
janë të ndryshëm në nxënës dhe veprimtari të ndryshme. P.sh., nxënësit nuk ndihen
rehat në një klasë tepër të ngrohtë ose tepër të ftohtë apo të mbingarkuara. Ndërsa
mjediset që ofrojnë reagime emocionale pozitive mundet jo vetëm ta bëjnë mësimin
të ecë përpara, por gjithashtu ato bëhen mbështetëse emocionale të fuqishme për
klasën. Klasa apo shkolla bëhet vendi ku nxënësit dëshërojnë të mësojnë, të zbulojnë
të panjohurat e dijeve që marrin, vendi ku ata reflektojnë dijet e përftuara dhe
mësimdhënia është më e lehtë dhe më e frutdhënëse.
Reagimet negative që bllokojnë krijimtarinë
Faktorët që ndikojnë për një atmosferë negative gjatë mësimit të gjuhës së huaj
lidhet me qëndrimin skeptik të nxënësve ndaj realizimit të një detyre të caktuar.
Fjala e parë që shqiptohet nga nxënësit kur gjenden para vështirësive të një
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problemi është: nuk e bej dot, kjo nuk mund të  bëhet. Shpesh, tërheqja e
menjëhershme përpara vështirësive të një problemi është më problematik se vetë
problemi. Kujtojmë këtu qëdisa njerëz mendojnë  se ndoshta problemet zgjidhen nga disa
ekspertë por jo nga unë sepse unë nuk jam shumë i zgjuar, apo s’jam i fushës përkatëse
(Vanguard,1998).Në këtë rast mësuesi mund të ndërhyjë duke iu referuar historisë
se në shumë raste zbulimet e mëdha nuk janë bërë nga njerëz të fushave përkatëse
dhe i inkurajon nxënësit duke i orientuar me pyetjet përkatëse drejt realizimit të
detyrës apo zgjidhjes së problemit.
Por nuk jam krijues
Gjithkush nga ne është krijues deri në një farë mase. Po të shohim fëmijët kur
luajnë dhe imagjinojnë, atëherë e kuptojmë se sa krijues janë. Problemi është se
krijimi është shtypur nga edukimi.Ajo ç’ka duhet të bëjmë është t’i lëmë të lirë dhe
do të shohim se sa krijues janë në atë që u kërkohet të realizojnë. Mësuesi jep
udhëzime të qarta duke përdorur fjali të shkurtëra me qëllim që të perceptohen dhe
kuptohen lehtë nga  nxënësit.
Frika nga dështimet dhe paragjykimet
Shpesh nxënësit stepen të ndërmarrin iniciativa apo të shprehin opinionin e tyre
nga frika se mos bëhen qesharakë përpara shokëve, se ndoshta këta të fundit i
paragjykojnë dhe shprehin dukshëm mosbesim ndaj aftësive krijuese të shokut të
tyre.
“Frika apo dështimi është një nga pengesat kryesore ndaj krijmtarisë dhe zgjidhjes së problemit.
Kura është të ndryshosh qëndrimin për dështimin. Dështimet janë thjesht mjete që na mësojnë
dhe na ndihmojnë në rrugën drejt suksesit” (Vanguard, 1998).
Po të supozojmë  që frika apo dështimi na drejtojnë, do të marrim mëpak iniciativa
dhe do të provojmë vetëm pak gjëra gjatë një viti. Në fund të vitit do të kemi mëpak
suksese, a dështime. Po të supozojmë tani që vitin tjetër nuk shqetësohemi për
dështimet dhe marrim 100 inisiativa, kështu që  do të provojmë 100 gjëra. Në fund
kemi dështuar në 70 dhe kemi qënë të suksesshëm në 30. Pra kë do të preferonit më
shumë? Pak apo 30 suksese?

Zhvillimi i mendimit kritik e krijues nëpërmjet mësimit të gjuhës së huaj
Një koncept i lidhur me përmirësimin e të menduarit kritik është ndërgjegjësimi i
nxënësve për ta arritur këtë aftësi. “ Nëpërmjet të menduarit kritik dhe ndërgjegjësimit
ne mund të kuptojmë lidhjen ndërmjet mendimit dhe emocioneve. Megjithëse
supozohen se ato janë të pavarura, e vërteta është se ndjenjat bazohen deri në një
farë mase te mendimet dhe mendimet prodhohen nga ndjenjat. Ndjenjat luajnë një
rol të rëndësishëm gjatë të mësuarit, sepse nxënësit mund të shfaqin në klasë
indiferencën, frikën, armiqësinë, kështu që dhe të mësuarit mund të jetë i
kufizuar”(Kurland, 2000)(Paul& Elder, 2002).
Mësuesit e gjuhëve të huaja mund të zhvillojnë të menduarit kritik duke i
ndërgjegjësuar nxënësit qëtë kuptojnë më mirë veten e tyre dhe atë që i rrethon.
Kështu mësuesit mund të ndihmojnë nxënësit të bëhen më të ndërgjegjshëm për
perceptimet, supozimet, paragjykimet, vlerat, në mënyrë që të ndërtojnë një pikëpamje
të re. Ka strategji e veprimtari të ndryshme të cilat nxisin krijimtarinë e nxënësve.
Ato mund të përfshijnë:
a)Teknika e rrahjes së mendimeve, ose brainstorming, mund të përdoret për të dhënë
një shumëllojshmëri idesh për tregime të papërfunduara, për kombinimin e
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elementeve të palidhura, për gjetjen e elementeve që duhet të kombinohen etj.
Ka një numër të madh ushtrimesh ku mund të përdoret kjo teknikë. P.sh:
Përfundimi i një tregimi ku nxënësi nuk është i kufizuar në një përfundim, ai është
i lirë të japë mendime të ndryshme duke bërë hamendje. Një ushtrim tjetër që mund
të përdoret është kombinimi i elementeve që në dukje duken pa lidhje.
“Sigurimi i një ambienti në klasë që ushqen të menduarit kritik dhe krijues është detyrë e
mësuesit. Ambienti i dëshërueshëm është ai që nxit sigurinë psikologjike dhe lirinë intelektuale
brenda një strukture ku individët respektojnë njëri- tjetrin si persona me vlera të pakushtëzuara”(
Paul, Binker, Jensen & Kreklau’s, 1987).
b)Krijimi i një ambienti inkurajues fillon që në çastet e para të fillimit të mësimit duke i
përfshirë nxënësit në veprimtari të cilat i ndihmojnë ata të çlirojnë imagjinatën e
tyre si dhe të nxisin kërshërinë e interesin për problemin e diskutuar. Këto veprimtari
bëhen në klasë por edhe jashtë saj. Veprimtari që mund të zhvillohen jashtë klasës
janë një vizitë në një laborator, në një studio artisti ku kryhet diçka në lidhje me
temën në diskutim. Në klasë mësuesi mund të japë një regjistrim të shkurtër të një
pjese muzikore, një pjesë drame, një pyetje intriguese etj.
Veprimtaria mësimore dhe zhvillimi i të menduarit krijues bëhen nën drejtimin e
mësuesit. Por ka mjaft raste që me dëshirën e mirë për të ndihmuar nxënësit të
mësojnë sa më shumë, ne i kontrollojmë ata më tepër se duhet.
“Nëse ju tregohet me saktësi nxënësve se çfarë duhet të bëjnë dhe ju kërkohet të përsërisin me
saktësi ajo që ju thuhet, ata mendojnë se vetëm duke qëne të përpiktë në zbatimin e detyrës ata
mësojnë, duke ju lënë ndjenjën e hidhur që çdo përpjekje origjinaliteti është e gabuar dhe çdo
përpjekje për të eksperimentuar është një humbje e kotë kohe.”(Slavin& Robert, 1991).
Në vend që t’u diktohet se çfarë duhet të bëjnë, mësuesi duhet të lejojë që nxënësit të
zgjedhin interesat e tyre dhe t’i mbështesë ata në prirjet e tyre të veçanta. Mënyra e
drejtimit të pyetjeve përcakton mënyrën e organizimit të proçesit të të të nxënit. Në
mjaft raste strategjitë e të nxënit të një lënde të veçantë reflektojnë mënyrën e kontrollit
të mësimit nga mësuesi. Pyetjet e drejtuara në klasë nuk duhet të kufizohen vetëm
në tipin e pyetjeve të karakterit njohës, por të një niveli më të lartë, për të aktivizuar
të gjitha proçeset e të menduarit, jo vetëm ato njohëse. Sipas taksonomisë së Blumit,
“Objektivat njohëse të nivelit të lartë, respektivisht: zbatimi, analiza, sinteza dhe vlerësimi; e
ndihmojnë mësuesin të planifikojë dhe zbatojë më mirë mësimin duke përfshirë më mirë të gjitha
aftësitë e nevojshme për një shkallë të lartë njohëse”(Bloom& McKay, 1956).
 Pyetjet duhet të shmangin përgjigjet plotësisht të gatshme, por duhet të nxisin
mendimet e tyre. Kjo arrihet dalëndadalë nëpërmjet praktikës së përditshme. Gjatë
kësaj praktike mësuesi duhet të nxisë dhe lavdërojë nxënësit që bëjnë pyetje të tipit
“Pse?” dhe “Si?”. Pyeten nxënësit të japin sa më shumë përdorime të një objekti dhe
duke menduar dhe diskutuar ata do shohin praktikisht se ka përdorime dhe
funksione të tij për të cilat më parë nuk do t’i kishte shkuar në mendje.
Kontrolli i tepërt nuk kryhet vetëm nëpërmjet pyetjeve, por edhe me qëndrimin e
mësuesit në klasë dhe me mënyrën e organizimit, drejtimit dhe zotërimit të klasës.
Kjo gjë merr rëndësi të veçantë sidomos në kohën kur nxënësit bëjnë punë të pavarur.
Nëse nxënësi ndjen mësuesin gjithnjë mbi kokë ai frenohet dhe nuk shpreh si duhet
atë që mendon të shprehë. Ato rrezet e para të kuriozitetit të përpjekjeve të tij për të
rrezikuar shuhen dhe vështirë se ndizen ndonjëherë. “Një tjetër mënyrë që nxit të
menduarin krijues është të menduarit e zhdërvjellët dhe e të ushtruarit për zgjidhje të lojrave
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problemore. Të menduarit krijues kërkon mundim dhe kohë, por ky mundim bëhet më i lehtë
nëse nxënësit i shohin problemet e ndryshme më “letshëm”(Browne, Ned& Keeley,2000).
c) Kur diskutimi dhe rrahja e mendimeve për zgjidhjet e pazakonshme të një problemi
bëhet në formën e një loje, atëherë nxënësit veprojnë në mënyrë më të çliruar, duke
lënë mënjanë çensurën e brendshme për të gjykuar mendimet dhe idetë e veta si
komplet jashtë problemit të diskutuar ose si alogjike. Ata japin mendime të ndryshme
për zgjidhjen e problemit, sepse e shikojnë veten si të barabartë në këtë lojë. Loja me
të menduarit shkaktohet nga tipat e pyetjeve që drejton mësuesi. Rëndësi marrin
pyetjet provokuese që i nxisin nxënësit të mendojnë për diçka për të cilën nuk kishin
menduar kurrë më pare. Këto e shtyjnë nxënësin ta shikojë të njëjtën gjë nga
pikëpamje të ndryshme si fizike, psikologjike, sociologjike dhe emocionale, si dhe
pyetje që kërkojnë spekulime dhe parashikime bazuar në shumë pak informacion.
d) Një faktor shumë i rëndësishëm që duhet mbajtur parasysh sepse lidhet
drejtpërdrejt me zhvillimin e të menduarit krijues është inkurajimi i motivimit të
brendshëm.”Ky motivim bazohet në faktorë të brendshëm si vetëvendosmëria, kurioziteti,
sfida dhe përpjekjet” (Santrock, 2001).
Motivimi i nxënësve krijues është kënaqësia që lind nga puna e tij për zgjidhjen e
problemeve. Një arsim me problem kuptojmë një situatë të vështirë që kërkon
arsyetim, zgjedhje vendimesh, dhe marrje vendimesh për kapërximin e vështirësisë.
Një problem është çfarëdo situate ku ka mundësi për të bërë një ndryshim, për t’i
bërë gjërat më mirë dhe “zgjidhja e problemit” është transformimi i situatës aktuale
në një situatë të dëshiruar për të ardhmen, pra për të kaluar nga situata e tashmë në
atë që synon. Kurdoherë që njeriu mendon në mënyrë krijuese dhe kritike për mënyrat
e rritjes së cilësisë së jetës ai në fakt është përfshirë në mënyrë aktive në zgjidhjen e
problemit.

Konkluzione

Mësuesi do ta kryejë më mirë punën për zhvillimin e të menduarit krijues, kur ai
vetë do shërbejë si një model për nxënësit e tij. Mësuesi është nje individ me karakter,
interesa dhe dëshira unike që nuk mund të merren të shkëputura nga roli i tij si
mësidhënës.
Puna e tij nuk kufizohet dhe vlerësohet thjesht te përpjekjet për të zbatuar pikë për
pikë programin. Ai bën shumë më tepër se kaq. Dëshira dhe puna për të ushqyer
dhe edukuar shprehi të mira për mësim, për të ndihmuar nxënësit të njohin dhe
aktivizojnë aftësitë e tyre, për të krijuar një mjedis të ngrohtë në klasë bazuar në
respekt reciprok i jep një kuptim dhe qëllim më të lartë punës së mësuesit. Për ta
realizuar më mirë këtë mision mësuesi kërkon të përmisojë praktikën e vet duke
përdorur gjerësisht mendimin kritik dhe krijues. Në radhë të parë duhet të krijohet
besimi se të menduarit krijues është shumë i rëndësishëm. Ai duhet të reflektojë mbi
veprimtarinë e vet dhe arsyet e tyre. Duhet të jetë i hapur në mendime dhe të
inkurajojë nxënësit të ndjekin mendimin e tyre dhe të mos e ndryshojnë atë kur
kanë të dhëna të sakta. Po kaq e rëndësishme është të dijnë të pranojnë gabimet.
Duke treguar vetë interes dhe kuriozitet të sigurojë mundësi për nxënësit për të
zgjedhur nga një sërë veprimtarish. Ai vetë duhet të kërkojë zgjidhje imagjinare, të
përshtatshme për problemet e ndryshme. Një mësues i interesuar, kurioz, i dhënë
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pas diçkaje dhe shumë i angazhuar në punë është model i sigurtë për nxënësit e tij.
Ky rol nuk do jetë i plotë nëse mësuesi nuk është i ndjeshëm ndaj ndjenjave, nivelit
të njohurive dhe shkallës së krijimtarisë së nxënësve të tij. Krijimtaria është brenda
nesh, por ky potencial mund të zhvillohet nga aftësia jonë për t’u angazhuar me
pasion në këtë aspekt të botës sonë. Pra, themi se detyra e mësuesit është të pajisë
nxënësit me aftësi, shkathtësi dhe strategji për të vepruar në mënyrë krijuese, për të
qënë të aftë të japin përgjigjet e tyre në situata të reja të të nxënit. Mendja e nxënësit
është një sistem aktiv dhe ndërtues që mund të përpunojë informacionin e marrë në
mënyrë efektive, vetëm nën një drejtim të drejtë dhe krijues. Mësuesi i motivuar,
energjik, krijues është shembulli më i mirë për ta. Për të realizuar këtë mësuesi
duhet të kuptojë synimet dhe rëndësinë e zhvillimit të këtij të menduari në shkollë,
të besojë në përfitimet potenciale të nxënësit dhe të mendojë në mënyrë të
vazhdueshme dhe krijuese për të mishëruar vlera, aftësi dhe njohuri të të menduarit
kritik dhe krijues në lëndën që jep.
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Punësimi -  kushtet e punës si një mundësi përqasjeje e zhvillimi

LL.M  Alban Dokushi
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Lindja e ekonomisë së tregut në vendin tonë, në fillim vitet 90, krijoi një hendek edhe për
sa i përket politikave të punësimit, ku e gjeti me një numër papunësie jo fortë të
konsiderueshëm, por një fuqi të “lodhur” punëtore, të pa kualifikuar me kushtet e një
ekonomie tregu dhe mbi të gjitha me një mungesë dëshire për të punuar në Shqipëri.
Përgjatë kësaj periudhe disa vjeçare tranzicioni e kanë ekspozuar Shqipërinë ndaj
vështirësish të mëdha në përshtatjen me realitetin e ekonomisë së lirë të tregut. Në fillim
të viteve të para, të lindjes se ekonomisë së tregut, vendi ynë fillimisht i përball me
largimet masive të të rinjve që do përbënin lokomotivën kryesore furnizuese e tregut të
punës, por edhe me largimet masive të krahut aktiv të punës në atë periudhë. Kjo periudhë
tranzincioni ka krijuar në vendin tonë kriza të një pas njëshme, si për sa i përket
papunësisë ashtu edhe mungesës së një fuqie punëtore të kualifikuar, pasoja të cilat
mund ta themi që i vuajmë edhe sot. Me kalimin e viteve, mungesa e fuqisë punëtore të
kualifikuar ka nisur të reduktohet ndjeshëm, duke krijuar në një farë mënyre, një kapërcim
të kësaj krize të krijuar gjatë viteve 90, por reduktimi i këtij elementi të rëndësishëm të
fuqisë punëtore, nuk dha dhe nuk po jep ende atë krizë që ka të bëj me reduktimin e
papunësisë, dhe me krizën ekonomike, jo vetëm në vendin tonë tashmë, por edhe në
shumë vende të tjera perëndimore. Kushtet jo të mira të punës, marrëdhëniet jo fortë të
konsoliduara punëdhënës-punëmarrës, mungesa e sindikatave të punëtorëve, paga, si
edhe shumë elementë të tjerë, kanë bërë që vendi ynë të përballet herë pas herë në mënyrë
të ashpër me për sa i përket punësimit dhe politika të tij. Për këtë, vendi ynë duhet të
krijoj një përqasja sa më të mirë me politikat e punësimit të vendeve perëndimore, me një
fuqi punëtore të konsoliduar, ku krahun e punës e kërkojnë edhe përtej kufijve të tyre.

Fjale kyçe: Punësimi, Kushtet e Punës, Ligj, Zhvillim.

Hyrje

Mungesa e kushteve të mira në vendin e punës është faktori kryesor nxitës që
punonjësit të largohen nga vendi i punës. Largimi nga puna, si dukuri, është e
theksuar kryesisht në ato vende ku niveli i papunësisë është i lartë, meqenëse
punëdhënësit në këto vende janë më pak të vëmendshëm për sigurimin e kushteve
të punës, për shkak të ofertës së madhe të fuqisë punëtore në tregun e punës.
Në anën tjetër, zbatimi i pjesshëm i dispozitave të Kodit të Punës, niveli i ulët i
pagave dhe mungesa e sindikatave në sektorin privat, janë faktorë që krijojnë
hapësirë për shkeljen e të drejtave të punonjësve, e që çojnë në rritjen e nivelit të
largimit nga puna. Veçanërisht, inspektimi jo i vazhdueshëm i ndërmarrjeve nga
inspektorati i punës dhe mungesa e sindikatave në sektorin privat, kanë përkeqësuar
edhe më shumë kushtet e punës, ku edhe në shpesh raste punonjësit detyrohen të
punojnë edhe jashtë orarit të punës për një pagë minimale.
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Një shkallë e ulët e papunësisë e shtyn një ekonomi më pranë prodhimit potencial të
mundshëm dhe rrit mirëqenien e popullatës. Shqipëria numërohet mes atyre vendeve
që rezultojnë me një nivel të lartë papunësie. Bazuar në shkallën e papunësisë,
Shqipëria renditet e pesta në rajon pas Maqedonisë (33%), Bosnje Hercegovinës
(24%), Serbisë (17.4%) dhe Turqisë (14%). Ndërkohë pas Shqipërisë (13%) renditen:
Mali i Zi (11%), Greqia (9.4%) dhe Kroacia (9.2%). Duke bërë një analizë kohore,
vihet re se vendi me uljen më drastike të shkallës së papunësisë gjatë dhjetëvjeçarit
të fundit është Mali i Zi, ndërsa vendi me rritjen më të madhe të papunësisë rezulton
Turqia.
Vlen të përmendet fakti se gjatë muajit nëntor është konstatuar nga ana e organeve
tatimore që në sektorin privat ka pasur një reduktim të numrit të punonjësve në
masën prej 76 mijë punonjës më pak, duke venë në një situatë alarmante organet
tatimore, për të evidentuar shkaqet e këtij reduktimi.

Punësimi dhe Forca Punëtore (Në nivel krahasimor)

Rritja ekonomike e regjistruar gjatë dhjetëvjeçarit të fundit nuk pati shumë ndikim
në nivelin e punësimit. Në vitin 2012 shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës ishte
65.5 për qind (74.3 për qind për meshkujt dhe 56.6 për qind për femrat), tri pikë
përqindje më e ulët se ajo e regjistruar në vitin 2011. Një rënie e tillë është rrjedhojë
e rënies së shkallës së pjesëmarrjes në forcat së punës në radhët e të rinjve të moshës
15 deri në 24 vjeç (nga 44.8 për qind në vitin 2011 te 37.4 për qind në vitin 2012) dhe
veçanërisht tek femrat në moshë të re.
Kështu, Shqipëria ka një nivel më të ulët prej 20% të shkallës së pjesëmarrjes në
forcat e punës, rreth 11% më i lartë se shkalla e papunësisë dhe një nivel më të ulët
prej 24% të raportit midis punësimit dhe popullsisë. Aktiviteti i ulët i tregut të punës
është ndikuar nga një sërë faktorësh, si për shembull, pjesëmarrja më e lartë e të
rinjve në arsim, apo nga fakti që një numër i madh të rinjsh dhe femrash duket se
po shkurajohen nga punëkërkimi etj. Gjatë periudhës 1998-2006 raporti punësim-
popullsi, siç tregohet nga të dhënat administrative, pësoi rënie nga 57 për qind në
48.7 për qind. Megjithatë, në vitin 2007, Anketa e parë e Forcës së punës regjistroi
një shkallë punësimi prej 56.4 për qind. Këto shifra dëshmojnë se hapja e vendeve të
punës në sektorin privat, pavarësisht faktit se u dyfishua në numër gjatë periudhës
1996-2008, nuk ishte aq e madhe sa të kompensonte humbjet në punësim në sektorin
publik (30 për qind) dhe bujqësi (28 për qind).
Numri i madh i punëtorëve kontribues në familje, veçanërisht në radhët e femrave
dhe punëtorëve të rinj në moshë, tregon se punësimi informal ende përfaqëson një
përqindje të lartë të punësimit në total. Pjesa e punësimit të cenueshëm në vitin 2012
ishte 61.4 për qind, në të cilin punëtorët e rinj në moshë dhe femrat e të gjitha
moshave janë më të rrezikuar se grupet e tjera të punëtorëve (përkatësisht, 72.8 për
qind dhe 67.7 për qind).
Një tjetër tipar kryesor i tregut shqiptar të punës është pjesa relativisht e lartë e
punëtorëve të shkurajuar, të cilët në vitin 2010 përbënin 14.2 për qind të të gjithë
individëve joaktivë (12.1 për qind meshkuj dhe 15.3 për qind femra). Në vitin 2012,
shkurajimi i punëtorëve kishte arritur në masën 18.3 për qind, në të cilën të rinjtë
përbënin 19 për qind të numrit gjithsej të punëtorëve. Grupet më të zbuluara ndaj
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shkurajimit janë femrat dhe individët e rritur të moshave 25-54. Në vitin 2012, mbi
37 për qind e të gjithë individëve joaktivë në këtë grupmoshë ishin punëtorë të
shkurajuar. Kategoria e dytë më e madhe e individëve joaktivë (duke përjashtuar
ata në arsim dhe kualifikim) është ajo e personave të zënë në punë shtëpie dhe
përkujdesje për të vegjlit, të sëmurët dhe të moshuarit (9.6 për qind, pjesa më e
madhe e të cilëve janë femra). Midis viteve 2011 dhe 2012, pasiviteti u rrit me tre pikë
përqindje, dy herë më shpejt për femrat në krahasim me meshkujt, duke pasqyruar
kështu por edhe duke përforcuar stereotipin e femrës si krijuese e familjes, dhe ofruese
kryesore e përkujdesit, punë kjo e papaguar. Rritja më e madhe u ndie tek femrat e
reja në moshë (nga 63 për qind në 71.2 për qind) dhe tek meshkujt e rinj në moshë
(nga 47.8 për qind në 54.7 për qind). Për brezat e rinj (15-24 vjeç) pasiviteti vjen
kryesisht për shkak të ndjekjes së shkollës (74.8 për qind e të gjithë të rinjve joaktivë
shkonin në shkollë gjatë vitit 2012). Megjithatë qëndrimi për një kohë më të gjatë 40
Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi në shkolla mund të jetë edhe një
strategji, që shumë të rinj të shmangin një treg pune të ngadaltë.

Orari i Punës Dhe Disa Raste Nga Praktikës Gjyqësore e SHBA-së

Një tjetër faktor me rëndësi në të drejtën e punës është, orari i punës. Hulumtimet kanë
treguar se orari i gjatë i punës ka ulur produktivitetin e fuqisë punëtore dhe rrjedhimisht
është ulur edhe produktiviteti i vetë punëdhënësit. Orari i gjatë i punës ka ndikuar në
shfaqjen e sëmundjeve fizike, psikike, dhe një sërë problemesh tjera sociale në jetën e
punonjësve, për shkak të pamundësisë së kryerjes së obligimeve familjare. Pos këtyre,
ka shkaktuar edhe shfaqjen e problemeve të tjera, si konsumi i tepërt i duhanit, alkoolit
dhe ka rritur pasivitetin fizik të punonjësve, dukuri të cilat shkaktohen nga mungesa e
motivimit për shkak të numrit të madh të orëve në vendin e punës.
Për këtë, pjesa më e madhe e shteteve kanë arritur që orarin e punës dhe kushtet
tjera të punës ta rregullojnë me ligj dhe përmes kontratave kolektive. Në përgjithësi,
shtetet e zhvilluara, me qëllim të rritjes së produktivitetit dhe performancës kanë
hartuar programe më fleksibile të orarit të punës, duke lejuar që punonjësit të vijnë
në kohërat kur ata mund të kontribuojnë më shumë dhe duke mundësuar praktika
të tjera të avancuara, siç është puna me gjysmë orari, si dhe praktika të tjera që
rrisin motivimin e të punësuarve.
Rezulton se në Francë orari i punës brenda një jave është deri në 35 orë, ndërsa
Gjermania numërohet e dyta që ka më pak orë brenda javës, pra 38 orë në një javë.
Që të dy shtetet janë prej shteteve më të fuqishme të Bashkimit Evropian, e të cilat
kanë ndërmarrje të fuqishme që konkurrojnë në tregun global.
Po kështu, në Shtetet e Bashkuara, çështjet e përcaktuara nuk shfaqin mospajtim
mbi faktin se periudha e kohës gjatë së cilës punëmarrësi duhet të punojë është një
subjekt i detyrueshëm marrëveshjeje. Gjykata e Lartë në SHBA, ndër të tjera në një
vendim të sajin mbi orarin dhe kushtet të tjera të punës është shprehur se “Ne
mendojmë se orët e veçanta të një dite dhe ditët e veçanta të një jave gjatë së cilës
punëmarrësve do t’ju kërkohet të punojnë janë subjekte të përfshira brenda kuadrit
të “pagës, orëve dhe kushteve e rrethanave të tjera të punësimit” për të cilat
punëdhënësi dhe sindikatat duhet të bien dakord”.
Në vijim të kësaj premise, në Shtetet e Bashkuara pas një vendimi të një grupi



147

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

dyqanesh ushqimor që përcaktonte një orë të përbashkët të mbylljes në darkë u
mbështet nga Gjykata si çlirim ndaj ligjit federal antitrust. Në këtë rast, Gjykata arriti
në përfundimin se rregullorja e orëve të veprimit të dyqanit lidhej direkt me numrin
e detyrueshëm të orëve të punës dhe caktimit të punës për anëtarët e sindikatës.
Prandaj, ndryshimet e çfarëdo lloji në programin e punës së punëmarrësve, pushimet,
koha e drekës, transferimet, pastrimet, etj, të përcaktuara për të qenë subjekte të
detyrueshme të marrëveshjes dhe jashtë fuqisë së punëdhënësit për t’i ndryshuar
në mënyrë të njëanshme. Këto kanë të përfshira: ndryshimet në programin e punës
së punëmarrësve të veçantë1, shkurtimin e pushimin të drekës nga 30 minuta (pa
pagesë) në 15 minuta (me pagesë), dhe kërkesa ndaj punëmarrësve për të raportuar
për javën pesë minuta më herët se më parë. Detyra për marrëveshje mbi ndryshimet
në “orar”, zbatohet edhe nëse nga ndryshimi do të përfitojnë punëtorët duke zgjatur
pushimet e tyre (Sertafilm, 1983, 267), si edhe nëse prek vetëm fare pak punëmarrës
(Van Dor Plastic Mach, 1987, 286.
Më e përhapur se “pagat dhe orari” është kategoria e marrëveshjes së detyrueshme
e njohur si “kontratë pune.” Kjo kategori përfshin dispozita të cilat kanë të bëjnë
me marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit, dhe është lexuar
gjithashtu për të theksuar më tepër aspektet e marrëdhënieve punëdhënës-sindikatë.
Gjykata e Lartë ka përmendur, në çështjen ndërmjet Mirëmbajtjes së Parë Kombëtare
(First National Manteinance Corp.) dhe Bordit se përdorimi i gjerë i shprehjes
“kontratë e punës” kishte për qëllim t’i siguronte Bordit fuqi fleksible aplikimi. Kur
hyri në fuqi seksioni 8(d) në vitin 1947, Kongresi refuzoi një dispozitë të adoptuar
në Dhomën e Përfaqësuesve që përkundrazi do të kishte përcaktuar çështje të veçanta
tek të cilat detyrës për t’u marrë vesh do t’i bashkëngjitej: (i) pagat, orët e punës dhe
puna e kërkuar; (ii) procedurat dhe praktikat lidhur me shkarkimin, pezullimin,
pushimin nga puna, ri thirrjen në detyrë, vjetërsinë, disiplinën, ngritjen dhe uljen
në përgjegjësi, transferimin dhe caktimin brenda marrëveshjes; (iii) kushtet,
procedurat dhe praktikat kundrejt sigurisë, higjienës dhe ruajtjes së shëndetin në
vendin e punës; (iv) pushimet dhe lejet; dhe (v) dispozitat administrative dhe
procedurale të lidhura me çështjet e mëparshme.
Çështjet e vendosura nga Gjykata, gjykatat e shkallës së ulët dhe Bordi marrin në
fakt për të mirëqenë se të gjitha çështjet e specifikuara në projektligjin e Dhomës
janë çështje të detyrueshme, ndërkohë njihet se edhe çështjet e tjera mund të jenë të
tilla gjithashtu.
Kështu që e shprehur ose e nënkuptuar, Gjykata e Lartë në disa raste të vendosura
gjatë një periudhe në dekada të ndryshme ka arritur në përfundimin se një punonjës
duhet të bjerë dakord për një kontratë duke njohur një sindikatë të ligjshme si
përfaqësuese të marrëveshjes, ku të përfshihen rastet e grevave dhe mbylljes së fabrikës,
marrjen në punë, ngritjen në përgjegjësi dhe disiplinën, të drejtat e menaxhimit që
mbulojnë rastet e tilla, testet e aftësisë të lidhura me ngritjen në përgjegjësi, shërbimin
e ushqimit dhe çmimet, daljen në pension dhe programet e pensionit, reduktimin e
forcës së punës, detyrat jashtë orarit, dimensionet fizike të mjedisit të punës, sigurinë,
vjetërsinë, pezullimet dhe ri thirrjet në punë, kuotat e prodhimit, rregullat e punës
dhe nënkontratën e punës së bërë nga punonjësit e kompanisë.

1 Harris-Teeter Super Markets, Inc., 307 Bordi Kombëtar i Marrëdhënieve të Punës. 1075 (1992).
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Punësimi, Tregu i Punës, Paga dhe Kushtet e Punës në Shqipëri

Duke u kthyer në Shqipëri, vetë praktika dhe eksperienca shumë vjeçare tashmë e
ekonomisë së tregut, ka treguar se forca e ndërmarrjeve nuk matet vetëm me masën
e punës që bëjnë ato, por suksesi i ndërmarrjes arrihet me punonjës të motivuar
nëpërmjet orarit të punës, pagës dhe kushteve të punës, faktor të cilët mundësojnë
prodhimin e produkteve apo ofrimin e shërbimeve cilësore të cilat përkthehen
drejtpërdrejtë në zhvillimin dhe ecurinë e punëdhënësit.
Nga ana tjetër edhe niveli i ulët i pagës është faktori tjetër që ndikon në rritjen e
qarkullimit të punonjësve. Të punësuarit me nivel të ulët të pagës, për shkak të
mungesës së motivimit, gjithmonë janë në kërkim të alternativave tjera. Zakonisht,
niveli i qarkullimit të punonjësve është më i lartë në ato vende ku paga minimale
është e ulët. Të dhënat e fundit tregojnë se edhe Kosova është në mesin e vendeve që
kanë nivel të ulët të pagës.
Shqipëria që prej korrikut të vitit 2013 aplikon një pagë minimale prej 22 000 lekë në
muaj ose 157 euro në muaj. Por kjo pagë nuk është aplikuar edhe si minimum për
efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 
Pra, vendi ynë ka aplikuar dy standarde page minimale. Deri në 31 korrik 2014, si
pagë minimale për efekt të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore ka shërbyer paga
prej 19 026 lekë në muaj, por duke filluar nga 1 gusht 2014 kjo pagë u rrit deri në
nivelin prej 19 406 lekë në muaj. Në 1 janar të vitit 2015, me Vendim Nr. 77, datë
28.01.2015, paga minimale mujore për efekt kontributesh u barazua me pagën
minimale mujore në shkallë vendi, pra u bë 22 000 lekë.
Vendi ynë aplikon një pagë minimale mujore më të ulët se vendet e tjera të rajonit,
me përjashtim të Kosovës e cila e aplikon pagën minimale mujore bazuar në moshën
e të punësuarit. Për të punësuarit deri në 35 vjeç si pagë minimale është 130 euro në
muaj, ndërsa për të punësuarit 35-65 vjeç si pagë minimale është 170 euro në muaj.
Shqipëria dhe Kosova janë të vetmet vende të rajonit që aplikojnë pagë minimale
nën 200 euro në muaj.
Vendet e Evropiane paraqesin nivele të larta të pagave minimale, mbi 300 euro në
muaj. Përjashtim bën Bullgaria e cila aplikon një pagë minimale mujore prej 184
euro. Luksemburgu aplikon edhe nivelin më të lartë të pagës minimale mujore prej
1923 euro. Nga 1 janari 2015, Gjermania ka aplikuar për herë të parë pagën minimale
mujore, e cila arrin në 1473 euro muaj. 
Ndërsa, vendet si Italia, Austria, Danimarka, Finlanda, Suedia, Zvicra, Qipro, Islanda
dhe Norvegjia edhe për vitin 2015 nuk aplikojnë pagë minimale.
Për sa më sipër, të gjithë treguesit tregojnë se Kosova dhe Shqipëria janë dy vendet
që aplikojnë pagesën minimale më të ulët në rajon.
Një nga faktorët më të rëndësishëm për krijimin e kënaqësisë dhe motivimit në punë
është lartësia e pagës mujore. Paga nuk duhet të shihet vetëm si një përfitim
ekonomik, por atë duhet parë si kompensim për kontributin e dhënë dhe po ashtu
si tregues se sa një punonjës vlerësohet në vendin e punës.
Në shtetet e Bashkuara, termi “pagat” sikurse përdoret në seksionin 8(d) dhe 9(a)
kuptohet gjerësisht si kompensim për shërbimet e ofruara. Pas paraqitjes së Aktit
Taft-Harley (i cili prezantoi seksionin 8(d), në rastin e kompanisë Ë.Ë.Cross & Co
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kundër Bordit Kombëtar të Marrëdhënieve të Punës (National Labor Relationship
Board): Fjala “paga” duke ndjekur shprehjen “nivele pagese” në Akt mund të jetë
synuar të përmbledhë më tepër se shuma e pagimit për njësi të kohës së punës ose
për njësi të punës së kryer. Në Shqipëri me termin “pagë” kuptohet paga bazë si dhe
shtesat me karakter të përhershëm (K. Çela, 2007, 261).
Punëdhënësi në Shtetet e Bashkuara, pa u konsultuar me unionin e sindikatave të
punëmarrësit, mund të zvogëlojë nivelet e pagesës për orë, ose ti rrisë ato. Punëdhënësi
gjithashtu duhet të bëjë marrëveshje për sa i takon diferencimeve në pagat e
punëmarrësve në turne të ndryshme sikurse dhe për orët shtesë. Edhe pse në disa
instanca ku një propozim për pagë duket të vendosë “çmimin” për të mirat dhe
shërbimet që tariforen ose u paguhen të tretëve dhe kështu të krijosh probleme me
ligjin antitrust- nëse në substancë unioni po i mbron anëtarët e tij, çështja është e
detyrueshme dhe përbën përjashtim nga ligji për anti-trustet. Shërbimet dhe planet
inkurajuese janë konsideruar çështje të detyrueshme, pavarësisht protestave të
punëdhënësit që ai inkurajim i vogël i produktivitetit është një prerogativë
menaxheriale. Gjykata e Lartë, në rastin e Bordit Kombëtar të Marrëdhënieve të
Punës kundër Katz njohu faktin që pagesa e meritës ose e inkurajimit është një
çështje për të cilën punëdhënësi duhet të negociojë në marrëveshje, sikurse është
pagesa për raportet në rast sëmundjeje.
Për këtë, punëdhënësit në vendet e zhvilluara kujdesen që kontributin e punonjësve
ta kompensojnë aq sa ata meritojnë, madje ofrojnë edhe stimulime të tjera me qëllim
të motivimit të tyre.
Pra, ulja e nivelit të largimit të punëmarrësve nga një punëdhënës në tjetrin, arrihet
me anë të krijimit të kushteve, gjë që rrit produktivitetin e dhe si rrjedhojë mundëson
edhe rritjen e besueshmërisë së vetë punëdhënësit.
Nivel i lartë i qarkullimit të punonjësve, ndërmarrjes i shkakton probleme serioze.
Për këtë, punëdhënësit ose menaxherët e ndërmarrjeve duhet të krijojnë kushte të
mira për punonjësit, përfshirë rregullimin e orëve të punës që është në pajtim me
ligjet e vendit tonë, përsos asaj ata duhet të kujdesen edhe për sigurimin e pagave që
është e barasvlershme me kontributin e treguar në vendin e punës. Mos plotësimi i
kushteve themelore në vendin e punës në afat të gjatë ndërmarrjes i shkakton
probleme serioze, që kontribuon në rritjen e nivelit të qarkullimit. Largimi i
vazhdueshëm i punonjësve nga puna, ndërmarrjes i shkakton probleme serioze,
sepse ndërmarrja duhet të angazhohet në plotësimin e pozitave të zbrazura.
Për përmirësimin e kushteve të punës ka një rol të veçantë edhe Inspektorati i Punës,
që duhet të rrisë numrin e kontrollit me qëllim të ushtrimit të presionit ndaj
ndërmarrjeve të cilat janë të pakujdesshme në sigurimin e kushteve të punës.
Gjithashtu, rritja e besueshmërisë dhe reputacionit të institucionit të Inspektoratit
të Punës, luan një rol parësor,  pasi një besim i shtuar ndaj tij përkthehet në rezultate
konkrete dhe të prekshme.
Po ashtu edhe institucionet e Republikës së Shqipërisë duhet të krijojnë kushte për
organizimin e grupeve sindikale te ndërmarrjet private, me qëllim të mbrojtjes së të
drejtave të punëtorëve.
Grupimet sindikaliste në vendin tonë shihen si një “grup armiqësor” nga ana e
punëdhënësve, duke mos pranuar asnjë negocim të kushteve të punës apo
problematikave në lidhje me të drejtat e punëmarrësve. Për këtë shkak institucionet
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shtetërore duhet të marrin masat për inkurajimin e ngritjes së grupeve sindikaliste,
duke ju ofruar të gjithë mbështetjen e nevojshme, gjë e cila do të ndikoj drejtpërdrejtë
në ecurinë dhe zhvillimin e punësimit të shtetasve.

Konkluzione

Duke përfunduar dhe duke shpresuar se hapja e Shqipërisë drejt botës globale,
përveç një sërë përfitimesh pozitive për vendin është shoqëruar edhe me shfaqjen e
një sërë fenomenesh negative, një pjesë e të cilave, për shkak se janë shfaqje të reja,
nuk janë të rregulluara apo të parashikuara nga legjislacioni ynë i brendshëm. Disa
nga këto fenomene përfshijnë dhe legjislacionin e së drejtës së punës dhe politika të
punësimit në vendin tonë.
Bota dhe zhvillimi njerëzor, në fillimet e këtij mijëvjeçari të tretë, së bashku me
zhvillimin dhe shpresën për të jetuar në një shoqëri të hapur, në paqe dhe begati, po
përjeton një evoluim në lidhje me një unifikim ndërkombëtar të legjislacionit të
punës dhe plotësimin e boshllëqeve të evidentuara nga zbatimi praktikë i këtyre
marrëdhënieve.
Vendi ynë, duhet të aplikoj politika punësimi afat mesme duke nisur me miratimin
e paketave fiskale favorizuese në fushën e punësimit apo të vetë punësimit, ku vlen
të përshëndetet nisma e fundit e Qeverisë për përjashtimin nga taksimi për të gjithë
biznesin e vogël. Gjithashtu do të ishte mjaft e dobishme për sektorin e punësimit
që jo vetëm përjashtimi nga taksimi, por edhe një subvencionin nga Qeveria për
sigurimit shoqërore të të vetë punësuarve apo të biznesit të vogël.
Po kështu për një krah punë të kualifikuar duhet të permisohet në mënyrë të
vazhdueshme arsimi profesional, ku të mos shërbej vetëm për formimin fillestar
apo të shërbej edhe për kualifikimin e vazhdueshëm të krahut të punës, ku vlen të
përmendet rasti se vetëm pak ditë më parë një biznes i ri në qytetin e Lezhës kërkonte
një forcë punëtore prej 300 personash dhe po haste në një vështirësi të madhe për
shkak të gjetjes së krahut të punës së kualifikuar.
Sektori i Punësimit duhet të përmirësohet dhe të përshtatet me legjislacionin
evropian, duke krijuar kështu kushte të favorshme punë për punëmarrësit, nëpërmjet
një trajtimi dinjitoz nga ana e punëdhënësit.
Dëshiroja të ndaja me ju, këto mendime, mbi sfidat e vështira që Shqipëria e ka për
mision të përballë me sukses në të ardhmen e saj, një të ardhme ambicioze dhe të
denjë, duke krijuar kushte për një punësim ambicioz dhe konkurrues në vend.
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Influence of Media in EU political security issues?
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Abstract

The influence of media in Security Politics of EU exists and the aim of this paper is to
prove that media has influence and in what way. The analysis is in part theoretical and
in part based on a survey carried out on journalists. The results show the opinion of
journalists as well as the kind of media used by various groups and their diverse
influences. It should be noted that the outcome to the question raised in the subject
matter is that media influences opinion within the European Union and affects EU security
politics.This role of media is analysed in this paper and it shows that the influence is
present in different ways.

Keywords: EU, Security, institutions, terrorist and politics.

Introduction

From the outset of the EU’s existence the main aim of the EU projectwas to bring
about a post World War I and II normalisationof good relations between two former
enemies,  the Germanand French people.Security was thereflore of utmost importance.
Over thedecades this project evolved into our present day European Union, which
functions on the basis of the Lisbon Treaty and istotally different to what it was at
the beginning. Over the years asuccession of EU Treaties have regulated both internal
and external realtions. After some enlargements, the European Union now has 28
Member States  made up of about 500 milion peoples and security has now of course
become one of its most important issues (EU official website). The EU can be
considered as a kind of confederation but only to a certain degree, since each Member
State has its own local and national institutions to deal with security matters:
such as the army, police, secret service etc, but the EU also keeps an eye on security.
A major ambition of the European Union is to promote european values and to
ensure it functions as a Single Market, which defacto makes it the largest economy
in the World. The Europen Union functionsas an organisation made up of different
EU institutions, where every Member State has had to hand overto it some of its
competencies, thusgiving it a certain amount of autonomyaccording to the expert
of EU integrations Prof. Avni Mazreku (Mazreku, A 2015). In reality thepolicies of
the EU and its institutions have made much progress since their foundation, but
still need to evolve further.In order to uphold this opinion it is important to analyse
the EU’s external actions and the stance of the european people with regard to
external and security issues.

Institutions of the European Union

The EU is made up of 14 institutions/bodies, which perform itsdaily functionsand
is not a typical international organisation andneither can it be considered asa
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Federationnor a Confederation. These EU institutions are:
1. European Parliament (directly elected law-making body with legislative,

supervisory and budgetary responsibilitiesacting as the voice of EU citizens).
2. European Council (defines the gjeneral political direction/priorities of the

European Union and sets the EU’s political agenda, representing the highest
leve of political cooperation between EU countries).

3. Council of the European Union (main decision making body and voice of EU
Member States made up of government ministres from each EU country which
adopting EU laws and coordinating EU policies)

4. European Commission (proposes EU legislation, manages and implements EU
policies and budget).

5. European External Action Service (manages the EU’s diplomatic relations with
ther countries outside the EU and conducts the EU’s foreign and security policy
thus increasing Europe’s global influence)

6. European Coart of Justice(ensures EU law is observed and abided by as set out
in the Treaty of Rome).

7. European Central Bank(conducts EU economic and  monetary poilicy andacts
as stabilizor of prices within Eurozone).

8. European Coart of Auditors (check EU funds are collected and used properly
thus helping to improve EUfinancialmanagement).

9. European Economic and Social Committee (EU advisory body representing
workers and employers organisationsacting as a bridge between the EU’s
decision making organs and EU citizens.

10. Committee of Regions (acts as voice of regional and local authorities giving
them a formal say in EU law making).

11. European Ombudsman (an impartial body taking no orders from any
government/organisation whose officeinvestigates complaints against EU
institutions/bodies).

12. European Data Protection Supervisor (ensures EU institutions/bodies respect
people’s right toprivacy when processing their personal data and makes sure
strict privacy rules are upheld).

13. European Investment Bank (jointly owned by EU Member States provides
funding for projects to help achieve EU aims both within and outside the EU)

14. Interinstitutional bodies : CERT (Computer Emergency Response Team);ESA
(European School of Administration); EPSO (European Personnel Selection
Office); Publications Office.

The subject of this paper will focus on three aspects: Politics, Securityand Media
and will  study their influence on the EU’s institutions.The institutions which
decide on important political and security issues are: the European Parliament, the
European Council,  the Council of the European Union, the European Commission
(Kelmendi, J. The EU mision in Kosovo post-independence, 2009).
The European Parliament is the only institution which is directly elected by the
EU’s citizens and number of MEPs per countryis more or less proportionate to itws
population, Germany being the country with the largest number (96 MEPs), while
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the countries with lesat MEPs are Malta, Estonia, Cyprus and Luxembourg (6
MEPs),but the total number of MEPs may not exceed 751. It has itsmain building
in Brussels, but also has offices in Strasbourg where it holds regular monthly plenary
sessionsandin Luxembourg (The European Union explained: How the EU works
by Directorate-General for Communication of the European Parliament).
The European Councilbrings together EU leaders at summit meetings chaired by a
permanent president to discuss complex and sensitive issues which cannot be
resolved at lower levels of intergovernmental cooperation.Prior to the Lisbon Treaty
it was the highest institution of EU, whereas these days theEuropean Parliament
and the European Council are consideredto have equal powers(The European Union
explained: How the EU works by Directorate-General for Communication of the
European Council).
The Council of the European Unionis presided by an EU Member State on a 6-
month rotating basis and is comprised of government ministersfromeach Member
State. Theministershave the authority to commit their government to the actions
agreed at their meetings. There are no fixed members, but they meet in 10 different
configurations according to the policy area beng discussed.(The European Union
explained: How the EU works by Directorate-General for Communication of the
Council).
The European Commissionis the EU’sexecutive bodyrunning the EU’s daily business
and it represents the interests of the EU as a whole.It proposes legislation to the
European Parliament and the Council of the European Union for adoption and
ratification.It then implements the decisions and upholds EU Treaties by ensuring
the EU law is applied correctly by the Member States. (The European Union explained:
How the EU works by Directorate-General for Communication of the European
Commission).

2. The EU’s Security Institutions and Politics

One of the most important concerns for the citizens of a country is their own security
and that of their property.The EU as an international organisation and a
supranational state (Kelmendi, J. 2013)is also concerned with security.Every EU
Member State has its own security institutions: Army, Police, Judiciary, Intelligence
Services etc and they are responsible for creating aecure environment for their citizens
to live and work in, but these institutions also collaborate with the security
institutions of European Union.
It is a basic principle of the EU that every citizen be guaranteed the right of a fee and
secure existence.For this purpose the EU has set up relevant institutions and bodies
to help maintain securitywithin its borders: EU External Action Service, EU Coart
of Justice, EU Coart of Auditors, EU Ombudsman’s Office,EUROPOL etc (Official
EU website).All these institutions play an important role in guaranteeing the
EU’sinternal security, but it still needs to strengthen collaboration among its Member
States as regards security in order to play a more important role in international
affairs so that it can speak with one voice and carry more clout. The EU does not
have its own army, but relies on ad hoc forces contributed by EU countries.
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2.1   Army Protection of European Union

Does the European Union need to have its own army?This topic has been under
discussion by experts from Member States for many years within the EU. Although
NATO as a Transatlantic organisationhas a majority membership of EU Member
Statesthe crucial role is played by the USA and so there are ideas to have a European
army(Steinberg, J. B 1992). Although NATO has its headquarters in Brusselsas
does the European Union,but this does not mean thatNATO’s army can be
assimilated to that of a European Union. The EU has intervened in many troubled
hotspots in the world with rapid response teams and peacekeeping missions, but
until now NATO has acted as Europe’s most important army and in fact can be
considered to be the world’s most powerful army.It is important to note that most
of the EU Member States are members of both NATO and the European Union. It is
therefore normal for theseEU countries to believe that NATO will protect them
from any kind of threat.The expanding relations between the EU-NATO and the
debate overthe possibility of setting up a European Armymay yet be of historical
significance, but this paper will focus on the influence of media on EU Security
Politics.

3. Media and its role

Media is the fourth pillar, after legislation, the executive and the judiciary.When we
take a look at the power of media, it seems that media can break down all three first
pillars.There have been many technological advances and now not only do we
have traditional media, but today there is a more powerful media, the social media.
It is a modern day reality that media play a crucial role in our daily life in general
and especially as regards security(Gurevitch, M et Curran, J. 2005). Media has an
informative role in people’s lives, but this is not always taken into consideration.
There are laws regulating the work of media and traditional mediainfluences the
information the general public is provided with, but some private media and social
media are playing an interesting role within the EU.

3.1 Traditional and Social Media

Traditional media are: TV, Radio, Newspapers and Magazines, Agency news. Social
media are: Twitter, Facebook, YouTube etc. Traditional media is made up of a team
working together in acoordinated manner and under a hierarchical structure with
an editor and chief journalist, whereas Social Media is has no team or hierarchical
structure. This leads to a situation where the information moves so fast, that literally
after some seconds that something happens we can be informed almost
instantaneously by a witnessthroughsocial media (Castells, M. 2000). This can be
positive, but itcan also have a negative impact as social media can be used for
facilitating perpetration of crimes, punishing/harassing people and denigrating them
and can lead to putting lives at risk. However, in general we can consider mass
communication to be one of the great successes of our modern day society. Traditional
media usually transmits confirmed news about one particular issue. Nevertheless,
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there can be a major difference between the various forms of media, public and
private, printed and online.This paper will analyse the influence of media on the
security policies of the EU and the role it plays. It should also be noted that criminal
groups and especially terrorist groups use social media to further their aims, to
recruit new members and to terrorise and create an insecure environment for the
public at large.

4.Survey

A survey was conducted with journalists covering EU issues,about the influence of
media in EU Political Security Issues. The survey had 169 respondents, where 52,1%
were female and 47,9% were male. It is interesting to see that most of the respondents
believe German media to be the most powerful (36,1%), followed by the UK (31,4%),
then French media (15,4%), Italy (5,3%), Spanish (3,6%) and others (8,3%). This
survey asked three questions: “The degree of media influence in EU Political Security
Issues has: much influence, average, little or no influence?”

These are the answers. Much Influence 40.2%, average 32%, Little influence 19.5%
and only 8.3% think that media does not have any influence at all. Second
question: “How objective are the reports of journalists on Security Issues?

“

Independent and not biased in any way 36.7%
Tendency to lean to one side 17.2%
Depending on the individual journalist’s views 27.8%
Influenced by a group of interests 17.8%
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Other 0.6%
Third question was about “Which form of media holds the most power with regard
to security politics?”

TV media is the most powerful kind of media which influences security (68%), coming
first amongst the three media, followed in second place by internet media (52.7%),
Social Media is gaining strengthand comes in at third place (43.2%), printed press
(26%), radio (5/9%) and other media forms(1.2%). This question asked the
respondents to choose three forms of media and arrange them in order of importance.

Conclusions

The influence of media on the Security Politics in the EU is a hypothesis based on
theoretical work, as well as on the conducted survey. Media has developed fast and
undergone many changes following the various recent technological revolutions,
meaning that media is no longer limited to that of traditional media, but we now
have  social media that plays an ever increasing role. It is important to mention
that the influence of media is two-fold: its first and primary influence is the pressure
it can exerce on the Security Institutions of the EU to alter theirpolicies on internal
issues, and secondlyon the means of changing their policies as regards external
issues. The combination of traditional and social media has rendered their influence
stronger. Terrorist groups usually use social media to glorify and show off their
crimes creating a sense of terror and punishment amongst ordinary citizens of the
EU countries. Civil society groups then in turn make pressure to politicians to take
befitting actions. Another important aspect of the use of social media by terrorist
groups is their use of it to recruit new members from within the EU, which is
becoming a major hazard for EU citizens. We can thus come to the conclusion that
media is influential on EU policies as regards security issues.
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Kurrikula “e fshehtë” dhe roli i saj në edukimin gjinor të nxënësve

Aida Zhupa
Shkolla “Hoteleri-Turizëm”, Tiranë

Abstrakti

Kurrikula shkollore konsiderohet si një proces, organizimi i të cilës arrihet si rezultat i
bashkëveprimit të ngushtë të dy formave të saj: kurrikulës së planifikuar, e cila përmban
të gjitha dokumentet zyrtare që ndihmojnë mësuesit të realizojnë procesin e
mësimdhënies/nxënies në klasë, si dhe kurrikulës së “fshehtë”, e cila përfshin gjithçka që
ndodh brënda institucionit shkollor, si një proces i vazhdueshëm socializimi me vlera
dhe norma të rëndësishme shoqërore.  Ndër proceset më kryesore mund të përmendim
ndërveprimet mes mësuesve dhe nxënësve, nxënësve me njëri-tjetrin dhe ndikimin e
teksteve shkollore, për një formim të nxënësve pa paragjykime dhe barriera sociale. Në
këtë punim është trajtuar dimensioni gjinor në edukim, mënyra se si trajtohet ai nga
autorë të ndryshëm në tekstet shkollore, si dhe sa e realizon shkolla jonë këtë detyrim,
përmes krijimit të një klime të përshtatshme barazie mes djemve dhe vajzave. Në bazë
të konkluzioneve të nxjerra nga analiza e anketimeve të realizuara tek nxënësit dhe
mësuesit e shkollave të mesme të Tiranës, janë analizuar problematikat që vihen re më
tepër në marrëdhëniet e krijuara në mjediset shkollore, të cilat shpesh bëhen shkak për
një trajtim të pabarabartë të dy gjinive. Një nga çështjet që duhet trajtuar me kujdes
është roli i mësuesit, i cili me personalitetin e tij luan një rol të rëndësishëm në edukimin
e nxënësve, por që shpesh është bartës i paragjykimeve dhe mentaliteteve të trashëguara
nga mjedisi social, arsimor, në të cilin është formuar. Nuk duhet harruar se dhe vetë
nxënësit sjellin gjithashtu në shkollë sjellje jo të drejta gjinore, të edukuara nga familja,
shoqëria dhe komuniteti të cilit i përkasin. Punimi përpiqet të hedh dritë edhe mbi tekstet
shkollore, si instrumente kryesore në përcjelljen e dijes dhe formimin e nxënësve, bazuar
në një analizë sasiore dhe cilësore nga këndvështrimi gjinor, në lëndët shoqërore, të
arsimit parauniversitar në Shqipëri. Mësuesi, së bashku me tekstet shkollore duhet ta
përmbushin sa më mirë misionin fisnik të arsimit, për emancipmin shpirtëror, progresin
material dhe zhvillimin social të nxënësve si individë të barabartë shoqëror.

Fjale kyçe: Kurrikula, roli, edukimi gjinor, nxënës.

Hyrje

Kurrikula “e fshehtë”, apo siç njihet ndryshe programi i “fshehtë”, përgjithësisht
njihet si “proces i socializimit në shkollë” (Kentli, 2009: 83). Ajo ka si funksion
përforcimin e besimeve, vlerave dhe normave dominuese të nxënësve (Giroux &
Penna, 1979). Dallimi mes kurrikulës formale dhe kurrikulës së fshehur është se,
ndërsa  e para përmban, në mënyrë të hapur, atë që nxënësit kanë si qëllim për të
mësuar, e dyta përfshin çdo gjë që ata e mësojnë në mënyrë të paprogramuar (Lee,
2014: 40). Kurrikula e fshehtë përfshin gjithçka që ndodh në shkollë, në të gjitha
llojet e marrëdhënieve sociale që krijohen dhe gjithçkaje që ndodh në rrugë jozyrtare.
Për shembull pjesë e kësaj kurrikule të “fshehur” janë marrëdhëniet e nxënësve
brenda klasës ose shkollës, miqësitë, ngacmimet ose talljet, marrëdhënia mësues–
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nxënës, etj. Ndërveprimet informale në shkollë ndikojnë ndjeshëm në socializimin e
tyre, në edukimin me vlerat dhe rolet që do të luajnë në jetë, ku një vend të
rëndësishëm zënë rolet gjinore dhe ndarja e punës mbi baza gjinie në shoqëri.
Studiues të ndryshëm të arsimit kanë diskutuar dallimet mes kurrikulës së fshehtë
dhe asaj zyrtare. Ata kanë nxjerrë në pah efektet e padëshiruara të kurrikulës së
fshehtë, të cilat shkojnë përtej qëllimeve të përcaktuara në programet zyrtare të
arsimit dhe që u transmetohen nxënësve shpesh në mënyrë të paqëllimshme (Kabira,
1997). Përmes kurrikulës së fshehur edukohen qëndrime dhe sjellje, të cilat nuk
janë të përfshira në programet mësimore ose në objektivat e shkollës, por janë rezultat
i të mësuarit joakademik, si ndërveprim mes grupeve të caktuara sociale, brenda
mjediseve shkollore. Përgjegjës për këto efekte “anësore” të kurrikulës shkollore,
janë një sërë mekanizmash, siç mund të jenë sjelljet e nxënësve dhe mësuesve,
dokumentet dhe programet mësimore, tekstet shkollore dhe mjetet didaktike,
organizimi i jetës së brendshme të shkollës, etj. Nga ana tjetër, kurrikula zyrtare
është një dokument i rëndësishëm, që u ofron mësuesve udhëzime për zbatimin e
programeve arsimore dhe planeve lëndore, nga të cilat derivojnë tekstet shkollore.
Të gjitha këto instrumente didaktike mund të bëhen shkaktarë për përcjelljen e
paragjykimeve dhe stereotipeve gjinore tek nxënësit. E rëndësishme është të kuptohet
nga të gjithë autorët e teksteve dhe dokumenteve shkollore, se përfshirja e këtij
dimensioni, nuk mund t’i lihet rastësisë. Nëse këto standarte zyrtare nuk pasqyrojnë
siç duhet nevojat e nxënësve për një edukim të drejtë gjinor, ato nuk e kanë
përmbushur misionin e tyre dhe tekstet janë të parat që e reflektojnë këtë problem
(Dhamo et. al, 2005: 36 ). Studimi i veprimit të asaj që studiuesit e quajtën kurrikul
të “fshehtë” dhe që nuk mund të analizohet dhe ridimensionohet aq lehtë sa kurrikula
zyrtare, lidhet me disa aspekte të rëndësishme të edukimit si qëndrime, sjellje,
mentalitete dhe paragjykime që shfaqen pa u kuptuar, disa prej të cilave i kemi
analizuar në vazhdim:

1. Përmbajtja e teksteve shkollore dhe stereotipet gjinore

Tekstet shkollore si instrumente që përçojnë dije sistematike, kanë potencialin e
formimit të nxënësve me koncepte dhe sjellje gjinore të drejta. Ato janë një faktor i
rëndësishëm në socializimin gjinor të nxënësve. Kurrikula e “fshehur” shfaqet në
tekste për shkak të paragjykimeve dhe mentaliteteve që kanë vetë autorët në lidhje
me gjininë. Analizat e bëra të teksteve kanë treguar për mesazhe të fshehura që
tekstet shkollore transmetojnë tek nxënësit në drejtim të sjelljeve gjinore. Përmbajtja
e nënkuptuar e teksteve mund të krijojë dhe t¸ përforcojë stereotipat gjinor¸, përmes
ilustrimeve dhe pjesëve letrare, situatave në aparatin pedagogjik, gjuhës së gjinizuar
etj. Kjo ndodh sepse secili prej nxënësve identifikon veten në rolet që teksti sjell,
duke përforcuar bindjet dhe opinionet e formuara më parë dhe duke organizuar
parashikimet për vendin që do të zërë në shoqëri në të ardhmen. Në rast se tekstet
do të paraqitnin role sociale të përgjithësuara dhe jo të ndara në role tipike femërore
dhe mashkullore, do të rritej mundësia për të gjetur veten në profesione të dëshiruara,
jashtë skemave të mësuara mbi seks-rolet. Teksti duhet të inkurajojë nxënësit të
orientohen drejt roleve të reja gjinore, duke respektuar zgjedhjet dhe dëshirat e
tyre, për më shumë shanse dhe përvoja të reja pa dallim gjinie. Prirja për të paraqitur
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role të stereotipizuara, tradicionale gjinore, është një dukuri e përgjithshme në tekstet
shkollore shqiptare. Në përgjithësi gratë paraqiten brenda shtëpisë, duke u kujdesur
për pastërtinë, ushqimin, apo kujdesjen ndaj fëmijëve dhe pjesëtarve të tjerë të familjes,
ndërsa baballarët shfaqen në pozicione vendimmarrëse, suksesi, në profesion dhe
shoqëri. Në ndryshim nga vajzat, djemtë janë aktivë, të angazhuar në sporte, apo
veprimtari të tjera sociale (Sinani et al., 2008). Këto skema gjinore të ndërtuara nga
shoqëria dhe të ngurtësuara gjatë shekujve, ndikojnë në perceptimet dhe qëndrimet
individuale të nxënësve, duke edukuar modele të gabuara sjelljeje gjinore dhe duke
përjetësuar diskriminimin e vajzave dhe grave. Rolet tipike gjinore në tekste dëmtojnë
në fakt të dyja gjinitë: vajzat duhet të jenë gjithmonë në role pasive, të varura,
ndërsa djemtë duke qenë se shihen si iniciatorë dhe me personalitet të fortë, privohen
nga shfaqja e ndjenjave dhe emocioneve njerëzore, të cilat mund t’u merren si dobësi.
Në këtë mënyrë si djemtë dhe vajzat detyrohen të sillen ashtu si të tjerët presin prej
tyre, duke mos qenë vetvetja dhe të lirë për të shprehur çfarë realisht ata ndjejnë.
Duket e zakonshme që djemtë të shihen në pozita drejtuese, të marrin iniciativa dhe
të menaxhojnë situata (Dhamo et. al, 2005: 23). Vajza dhe djali rriten ndryshe nga
njëri-tjetri, duke mësuar modele sjelljesh tipike gjinore. Nëse në shkollë do të mësojnë
modele sjelljeje të ndryshme nga përvoja e përditshme e tyre, pa dallime për djem
dhe vajza, do të krijoheshin mundësitë e tejkalimit të stereotipeve gjinore të edukuara
në familje dhe shoqëri. Në fakt, ndodh e kundërta. Në grafikun nr. 1, jepen
konkluzionet e anketimit të zhvilluar me nxënës të shkollave të mesme të Tiranës,
lidhur me paragjykimet gjinore në tekstet e tyre shkollore. Siç duket nga grafiku,
lidhur me ilustrimet në tekstet mësimore, nxënësit pohojnë se përfaqësohet më shumë
figura e burrave/djemve, në masën 56%, në raport me 32% që kanë pohuar se ilustrimet
shfaqin më shumë figurën e gruas/vajzës. Përfaqësimi i imazhit të dy gjinive, në
formën e personazheve, studiuesve, heronjve, apo autorëve që studiohen dhe
referohen në tekste, janë kryesisht meshkuj dhe kjo është pohuar nga 85% e nxënësve
të anketuar. Po kështu punësimi dhe vendimmarrja në tekstet shkollore pranohen
të paragjykojnë rolin e gruas në familje, shoqëri, komunitet, përkatësisht në masën
91% dhe 83.2%. Këto shifra flasin për një dallim shumë të madh në përfaqësimin e
dy gjinive në tekstet shkollore, duke vërtetuar kështu problemet që ato kanë.

 

Lidhur me praninë e dimensionit gjinor në tekstet shkollore (Grafiku nr. 2), mësuesit
kanë pohuar gjatë intervistimit, se 89% e imazheve të përfaqësuara në tekste janë
burra (figura historike, autorë, apo personazhe), ndërsa gratë zënë vetëm 5% të
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këtij përfaqësimi. Pyetjes se cila gjini shfaqet më shumë në role iniciuese dhe
vendimmarrëse në familje, shoqëri, biznes, politikë, 87% e mësuesve përgjigjen
meshkujt. Përsa u takon ilustrimeve si një parametër i rëndësishëm i teksteve
shkollore, i cili ndikon në përpunimin dhe interpretimin e informacionit përmes
nxitjes së kujtesës vizive dhe imagjinatës krijuese, po ashtu i takojnë burrave/djemve
në masën 71%.

  Graf. nr. 2.

Duke patur parasysh se mësuesit janë specialistë në lëndën e tyre dhe mund të japin
opinione të sakta, bazuar në njohjen e mirë të teksteve me të cilët ata punojnë,
problemi bëhet edhe më shqetësues. Tekstet në vend që të ndihmojnë nxënësin të
orientohet dhe të veprojë drejt në situata konkrete, me natyrë gjinore, por jo vetëm,
shpesh nuk kanë lidhje me këtë realitet, duke paraqitur personazhe dhe tematika që
janë larg interesave dhe problemeve reale. Kjo është aq e dukshme, saqë lind shpesh
nevoja të kontrollohet viti i botimit, pasi krijohet përshtypja sikur autorët i drejtohen
nxënësve në një kohë dhe vend tjetër (Dhamo et. al, 2005: 25). Fenomeni vazhdon
me rolin që luan mësuesi dhe detyrimin që ai ka jo vetëm për të përcjellë tekstin tek
nxënësi, por për të identifikuar problemet gjinore që këto tekste kanë. Në fakt,
mësuesit janë ata që e sjellin tekstin dhe programin mësimor tek nxënësit, të filtruar
përmes lenteve  të tyre të të parit të botës (Vu 2008). Përvoja tregon se çdo mësues i
zbaton tekstet në mënyrën e vet. Ai / ajo interpreton qëllimet e autorëve të teksteve
përmes modeleve të tij / saj të marrëdhënieve gjinore dhe identiteteve (Sunderland,
2006). Mësuesit në lëndën e tyre duhet të përmbushin detyrimet që rrjedhin nga
kurrikula lëndore. Kjo do të thotë se një mësues i përgatitur profesionalisht dhe i
përgjegjshëm në punën e tij si edukator, duhet të zhvillojë më tej tekstet shkollore,
duke plotësuar mangësitë në përputhje me hapësirat që krijojnë kurrikulat zyrtare.
Shumë tekste nuk kanë një përfaqësim të ekuilibruar të dy gjinive, gjë që sjell
detyrimin që mësuesi të identifikojë rastet e deformimeve gjinore dhe rrugët e shfaqjes
së tyre, duke bërë çmos për të reduktuar këtë mangësi të teksteve (Sunderland et al.
2001: 254).

2.  Marrëdhëniet mësues-nxënës gjatë procesit të shkollimit

“Të ulur në të njëjtën klasë, duke lexuar të njëjtin libër, duke dëgjuar të njëjtin
mësues, djemtë dhe vajzat marrin një arsim shumë të ndryshëm” (Sadker, 1994).
Marrëdhëniet mësues-nxënës janë çelësi i suksesit për një mësimdhënie/nxënie
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efektive. Trajtimi i drejtë dhe pa paragjykime i nxënësve, ndihmon në krijimin e një
klime të mirë bashkëpunimi dhe respekti reciprok. Studimet tregojnë se në nivel të
përgjithshëm marrëdhëniet e mësuesve me vajzat janë më të mira dhe të orientuara
më shumë drejt mësimit sesa drejt kontrollit dhe disiplinës, siç ndodh zakonisht me
djemtë. Kjo është sigurisht mënyra përmes së cilës mësuesit ndërveprojnë me djemtë
dhe vajzat, duke manifestuar hapur dallimet ne trajtimin e tyre. Duket se djemtë
duan të flasin më shpesh dhe janë më të sigurtë në marrjen e fjalës në diskutime,
ndërkohë që vajzat janë më të tërhequra dhe dëshirojnë të qëndrojnë të heshtura
(Coffey & Delamont 2000:19). Gjetjet nga studimet mbi analizën e ndërveprimit në
klasë, të qëndrimeve dhe pritshmërive të mësuesve, kanë treguar se djemtë marrin
më shumë vëmendje se sa vajzat. Mësuesit i drejtojnë vajzat drejt  “idealeve” femërore.
Ato janë të vlerësuara për të qenë të qeta dhe të bindura, ndërsa djemtë janë të
inkurajuar të mendojnë në mënyrë të pavarur, të jenë aktivë dhe të shprehen hapur.
Vajzat edukohen në shkolla për të qenë sa më sociale dhe të shoqërueshme dhe
mësojnë se performanca arsimore dhe aftësitë nuk janë aq të rëndësishme (Bailey,
1992). Kur fillojnë shkollën, vajzat mësojnë dhe kanë rezultate shpesh më të mira se
djemtë, por me mbarimin e studimeve, ato mbeten prapa në raport me ta (Sadker,
1994). Në një klasë ideale, djemtë dhe vajzat duhet të marrin trajtim të barabartë.
Një kërkim interesant është kryer nga studiuesi Tammy A. Shel, i cili analizoi nga
perspektiva gjinore procesin mësimor në të gjitha elementët brenda tij, duke
krahasuar vendet perëndimore dhe joperëndimore si: SHBA, Kenia, Korea e Jugut,
nga viti 1990 deri në 2007 dhe duke u bazuar në studime të tjera të kryera në Irlandën
e Veriut, Indi, Nepal, Pakistan etj. Studiuesi arriti në disa konkluzione të rëndësishme
lidhur me marrëdhëniet mësues-nxënës, mbi paragjykimet në çështjet gjinore. “Edhe
pse mësuesit-shprehet ai- pretendojnë se i trajtojnë studentët e tyre në mënyrë të
barabartë dhe pranojnë rëndësinë e barazisë gjinore në arsim, ata e kanë të pamundur
t’i shmangen trajtimit jo të njëjtë të vajzave dhe djemve në klasë, duke reflektuar
mentalitetin e tyre. Kjo shpesh bëhet shkak për arritje jo të barabarta në procesin e
të nxënit, prandaj theksohet nevoja për të kultivuar dhe edukuar një klimë kujdesi
dhe barazie tek nxënësit (Shel, 2007: 9). Studimet tregojnë, po ashtu, se ka mësuese,
të cilat përdorin një fjalor fyes ndaj nxënëseve (vajza), i etiketojnë në publik, duke
abuzuar emocionalisht me to. Ka edhe raste kur mësuesit vlerësojnë më shumë
studentet vajza dhe kanë pritshmëri më të larta për arritjet akademike të tyre, ndërsa
djemtë shikohen si prishës të orës së mësimit dhe ngatërrestarë. Vëzhgimet tregojnë
se mësuesit u japin ndëshkime më të rënda djemve, sepse ata mund t’i “përballojnë”,
ndryshe nga vajzat, të cilat preken, ose qajnë. Me vajzat mësuesit përdorin më shumë
ndëshkime verbale, ndërsa djemtë mund të nxirren jashtë nga mësimi, pa u përballur
me ta. Po ashtu, studiuesit kanë vënë re se mësuesit u referohen nxënësve në një
gjuhë ose asnjanëse, ose të gjinisë mashkullore. Sigurisht që ndërveprimi mësues-
nxënës është i dyanshëm, që do të thotë se edhe nxënësit nga ana e tyre sjellin
paragjykimet e tyre në klasë. Për shembull, në shumë raste ata janë më të prirur të
dëgjojnë dhe respektojnë një zë mashkullor se sa femëror (ibid.,10-12). Në përgjithësi,
mësuesit/et u kushtojnë më shumë vëmendje djemve, ndërkohë që krijojnë një varësi
më të madhe nga nxënëset e tyre vajza, duke i inkurajuar vajzat të jenë më pasive
dhe konformiste, ndërkohë që vlerësojnë pavarësinë dhe individualitetin e djemve.
Në këtë mënyrë ata i lejojnë djemtë të jenë më të “këqinj”, duke e konsideruar krejt
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natyrale këtë sjellje të tyre, ndërsa vajzat duhet të marrin përsipër detyra dhe
përgjegjësi, si p.sh. të kujdesurit për të tjerët ose pastrimin e klasës. Mësuesit,
përgjithësisht, mbajnë një qëndrim më të rreptë ndaj vajzave, se sa ndaj djemve në
rastet e thyerjes së disiplinës, apo mospërmbushjes së detyrave të ngarkuara. Vajzat
në shkolla janë të vetëdijshme se janë të pabarabarta me djemtë. Në rastet kur sjellje
të ndryshme tolerohen nga mësuesi, me justifikimin se “djemtë janë djem”, shkolla
ka përjetësuar shtypjen e femrave (Chapman, 2009). Në anketimin e realizuar me
nxënësit e shkollave të mesme të Tiranës, pohohej se ka paragjykime gjinore nga
mësuesit dhe trajtim jo të barabartë. Kështu, nëse është fjala për lojra dhe aktivitete
sportive, më shumë angazhohen djemtë, ndërsa për mirëmbajtje dhe pastrim,
ngarkohen vajzat, duke përjetësuar diskriminimin gjinor në ndarjen e punëve. Nëse
kërkohet përgjegjshmëri, bindje dhe korrektesë në kryerjen e detyrave shkollore,
me detyra ngarkohen vajzat, ndërsa në krye të organizatave të nxënësve janë
përgjithësisht djemtë. Kjo përforcon paragjykimin se vajzat duhet të binden, ndërsa
djemtë udhëheqin, apo drejtojnë (shih grafikun nr. 3). Kështu krijohet një mjedis
shkollimi dhe edukimi, i cili përgatit një kulturë me orientim mashkullor, duke
krijuar një rreth vicioz pa rrugëdalje drejt barazisë në shoqëri (Chisama at al, 2012:
744). Sipas Amanda Chapman (2009), vajzat marrin  reagime më negative sesa djemtë,
nga mësuesit/et, sidomos në orët e lëndëve shkencore. Favorizimi i djemve në shkencat
ekzakte, pengon aftësitë e të mësuarit të vajzave në këto fusha, të cilat kanë
demonstruar se mund të mësojnë  dhe të kenë rezultate njëlloj sikurse djemtë. Një
nga mitet e krijuara nga shoqëria është se gratë janë sasiore, ndërsa burrat cilësorë.
Ky arsyetim që njerëzit e lidhin me prirjet e meshkujve në lëndët ekzakte si matematikë,
shkenca inxhinjerike, fizike etj., krijon tek vajzat bindjen se ato janë të paafta të
bëjnë karrierë në këto drejtime. Kjo çon në pritshmëri të ulta të prindërve, mësuesve
dhe vetë vajzave për rezultatet e tyre në këto lëndë. Për këtë arsye, duhet që të gjithë
të kuptojnë se nuk ka një “gen të matematikës”, por praktika dhe inkurajimi mund
të përmirësojë rezultatet dhe aftësitë e vajzave (Campbell & Storo, 1996). Problemi,
sipas studiuesve, fillon që nga trajtimi i diferencuar në klasë, ku djemtë inkurajohen për të
punuar më fort në matematikë. Nëse ata nuk arrijnë të kenë rezultate të kënaqshme, dështimi i
tyre i atribohet mungesës së përpjekjeve, ndërsa dështimet e vajzave u atribohen mungesës së
aftësive, duke shkaktuar humbjen e besimit të tyre ndaj vetes (Ifegbesan, 2010: 35).
Rezultatet e larta në lëndë dhe fusha të caktuara të dijes, shpesh janë pasojë e
orientimeve që u jepen djemve, apo vajzave, nga familja, rrethi i të afërmve, miqve,
mësuesve në shkollë, etj. Inkurajimi dhe mundësitë që çdo nxënës ka për të realizuar
pikësynimin e tij në jetë, janë kushte kryesore për t’ia mbërritur qëllimit. Statusi
dhe performanca e grave, varet nga mundësitë që familja, shkolla, shoqëria dhe
politikat sociale, iu ofrojnë atyre dhe nga shkalla e diskriminimit gjinor të një
shoqërie. Raporti i AAUW (The American Association of University Women)  i vitit 1992:
“Si shkollat mashtrojnë vajzat”, është një nga studimet më të gjera dhe të rëndësishme
të përvojave që nxënësit vajza dhe djem, kanë në klasë. Raporti bazohet në qindra
studime të bëra dhe arrin në përfundimin se nxënëset vajza janë në disavantazh
relativ në krahasim me djemtë, edhe pse shkollimi i tyre formal fillon mbi baza të
barabarta. Hendeku gjinor në interesa, besime, ndërveprimet me mësuesit dhe
bashkëmoshatarët, zhvillohet bashkë me rritjen e nxënësve (AAUW, 1992). Siç thuhet
dhe në raportin e AAUW të vitit 1998, shkollat duhet, së pari, të përmirësojnë
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strategjitë e tyre, për të rritur rezultatet e vajzave në mësime. Për këtë qëllim, shkolla
duhet të përpiqet të krijojë klasa mikëpritëse, tërheqëse edhe për vajzat, duke krijuar
një mjedis bashkëpunues dhe më pak konkurrues, apo hierarkik. Së dyti, shkolla
mund të përfshijë në trajnim mësuesit, duke e parë këtë si një detyrim shkollor, për
të përmirësuar komunikimin verbal dhe joverbal me të dyja gjinitë dhe metodat e
trajtimit të tyre të barabartë (AAUW, 1998: 68-70). Vetë edukatorët duhet të krijojnë
mjedise identiteti të sigurtë, ku vajzat të mos ndjehen të kërcënuara nga stereotipet
gjinore të lidhura me diferencat e lindura dhe dështimet e mundshme (Bachman et.
al, 2009). Ndërveprimet mësues- nxënës janë në zemër të kurrikulës së fshehtë dhe
një rol të rëndësishëm luajnë mjetet me të cilat mësimi joformal rreth gjinisë
transmetohet në shkolla (Bank, 2007: 574). Një pyetje tjetër që ka munduar për
shumë vite me rradhë studiuesit, prindërit, mësuesit etj., lidhet me çështjen nëse
është apo jo e dobishme, për djemtë dhe vajzat të mësojnë së bashku, apo në shkolla
të ndara. Disa argumentojnë se arsimi i përzier, meshkuj e femra të të gjitha moshave,
lejon një përgatitje më të mirë për situatat e botës reale. Në klasa që nuk janë të
ndara sipas gjinisë, studentët meshkuj dhe femra mësojnë të punojnë së bashku,
duke shmangur sjelljet stereotipike. Studiues të tjerë mendojnë se është më e
përshtatshme, sidomos për vajzat të mësojnë në shkolla vetëm të një gjinie, sepse
ato do të ndjehen më të sigurta, të paparagjykuara dhe do të kenë rezultate më të
larta në shkencat ekzakte. Por dhe ky konkluzion mbetet i debatueshëm, sepse
socializimi në shkolla varet edhe nga faktorë të tjerë, të cilët nuk janë përfshirë në
studime. Kështu, kërkimi i bërë nga nga studiuesi Harvey, në Angli në vitin 1985,
Përgjithsisht, si shembuj merren kolegjet katolike, ku nxënësit kanë arritje të një
niveli të lartë, por kjo nuk tregon se sa i vërtetë është ky pohim (Sadker et al., 2009:
284). Kjo sepse, në këtë rast veprojnë faktorë të tjerë përveç gjinisë së njëjtë, siç janë:
disiplina dhe rregulli, niveli i lartë i kërkesës në programet akademike, numri i
vogël i nxënësve në klasa, statusi i lartë ekonomik dhe social i nxënësve etj. Vërtet
qëndron bindja edhe tek vetë nxënësit, se shkollat me një gjini janë më të rregullta
dhe më të kontrolluara, por studimet nuk tregojnë sesa këta nxënës janë më të
interesuar të studiojnë në këto shkolla (AAUW, 1998: 33-34). Problem tjetër që lidhet
me kurrikulën “e fshehtë” është se shumica e mësuesve nuk mbajnë qëndrimet e
duhura në rastet kur shikojnë probleme në marrëdhëniet mes dy gjinive. Në këtë
mënyrë ata përjetësojnë perceptimet e njëanshme të meshkujve dhe femrave
(Ifegbesan, 2010: 36).Vihet re një qëndrim “apatik” në trajtimin e problemeve të
pabarazisë gjinore nga mësuesit me nxënësit e tyre. Mësuesit duhet të diskutojnë
edhe jashtë programit lëndor, për problemet e pabarazisë gjinore dhe pasojat e saj,
apo për rrugët e përmirësimit dhe qëndrimet që secili nga nxënësit duhet të mbajë
në raste konkrete. Ka ardhur koha që mësuesit të mendojnë, gjykojnë dhe veprojnë
jashtë çdo paragjykimi në konceptimin e roleve gjinore tek nxënësit e tyre, për të
dalë më në fund nga ky rreth vicioz shumëshekullor patriarkal i shoqërisë tonë.
Mësuesit zakonisht shihen si modele nga të cilët nxënësit mësojnë, prandaj është e
nevojshme që përpara se të mësojnë nxënësit me parimet e barazisë gjinore, ata
duhet të ndryshojnë sjelljet e tyre, për ta bërë barazinë gjinore pjesë përbërëse të të
menduarit (Vu, 2008). Mësuesit duhet t’i trajtojë njëlloj të dyja gjinitë, duke u dhënë
mundësinë dhe kohë të barabartë për t’u përgjigjur, për të marrë pjesë në mësim,
apo për të drejtuar pyetje. Të dyja gjinitë duhen përgëzuar, apo ndëshkuar njëlloj,
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duke i ndihmuar të ecin përpara (Kabira & Masinjila,1997: 33-34).

  

                                                   Grafiku nr. 3
Në pjesën më të madhe të përgjigjeve të dhëna nga të anketuarit tanë, siç duket dhe
në grafikun nr.3, djemtë rezultojnë si gjinia më e paragjykuar nga mësuesit në raport
me disiplinën në masën 78.5%; kundrejt gjuhës së gjinizuar (diskriminuese) në masën
80%; në raport me aktivitetet që shkolla organizon brënda dhe jashtë saj, ku djemtë
përfshihen vetëm 17.8%. Nga ana tjetër, grafiku tregon se vajzat janë më të
diskriminuara kundrejt detyrimeve dhe përgjegjësive që iu ngarkohen nga mësuesit,
në masën 71.3%, në raport me mirëmbajtjen dhe pastrimin e mjediseve shkollore në
shifrën 88.3%, por më pak në lidhje me disiplinën dhe gjuhën paragjykuese gjinore
të mësuesve. Ndërsa në intervistën e zhvilluar me mësuesit, pyetjes nëse i trajtonin
njëlloj vajzat dhe djemtë, të gjithë mësuesit u shprehën se janë të drejtë dhe u japin
secilit atë çfarë meritojnë. Por, në pyetje më specifike, kontrolluese, duket se nuk
është e njëjta gjë. Psh pyetjes: Do të preferonit të kishit më shumë vajza, apo djem
në klasat tuaja? Shumica e mësuesve pranojnë se do të donin të kishin më shumë
vajza, sepse ato janë më të bindura, më të përgjegjshme në kryerjen e detyrave që u
ngarkohen, më punëtore, më të disiplinuara, ndërsa djemtë janë moskokëçarës,
thyejnë shpesh disiplinën, krijojnë probleme me mësuesit etj. Edhe kur pranojnë se
do të ishte mirë një numër i barabartë vajzash dhe djemsh në klasë, paragjykimet
duken në një aspekt tjetër, kur ata pranojnë se nga vajzat presin më shumë që ato të
jenë të përgjegjshme, të sillen “mirë” dhe të përpiqen të “zbusin” situatat që krijojnë
djemtë. “Për këtë arsye përpiqem t’i ul një djalë dhe një vajzë bashkë”- shprehet një
mësuese. Pritshmëritë e mësuesve ndaj vajzave është serioziteti në kryerjen e detyrave,
të cilat: “ duhet të jenë imazhi i mirësisë dhe kujdesit jo vetëm ndaj vetes, por edhe
ndaj atyre që i rrethojnë” !! Ka dhe mësues që duken se i kanë kuptuar drejt çështjet
gjinore, sepse shprehen se qëndrimi bashkë dhe përbërja e klasës me një numër të
ekuilibruar gjinish, ndihmon në socializimin gjinor të tyre, që do t’i ndihmoj ata
dhe në të ardhmen në jetë. Edukimi gjinor është i rëndësishëm, pranojnë disa
mësuese, sepse “njeh çdo gjini me përgjegjësitë e veta dhe rregullat për të ecur në
shkollë dhe në jetë”, sepse “minimizon stereotipet gjinore dhe ndikon tek sjellja e
tyre e mëvonshme”. Do të ishte mirë që mësuesit, sidomos në lëndët shoqërore, të
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trajtonin edhe jashtë programit mësimor, çështje të pabarazisë dhe diskriminimit
gjinor, që në shoqërinë shqiptare janë të shumta. Por, më shpesh ndodh që mësuesit
të hezitojnë në diskutimin e këtyre problematikave me nxënësit e tyre. Duke ditur
mentalitetin që mbizotëron në shoqëri, edhe tek pjesa më e madhe e nxënësve, ato
nuk dëshirojnë të debatojnë, ose nuk munden të dalin kundër këtij modeli të sjelljes.
Arsyetimi i disa prej mësuesve është: “…Ne nuk mund t’u themi vajzave se ato
mund të dalin natën vonë, njëlloj si djemtë!”( Kizilaslan, 2010: 3530).

3. Procesi i socializimit gjinor mes nxënësve me njëri-tjetrin

Krijimi i një klime mirëkuptimi dhe respekti mes vajzave dhe djemve në mjediset e
shkollës, ndihmon në mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe shmangien e sjelljeve
paragjykuese dhe diskriminuese gjinore. Kjo marrëdhënie në përgjithësi varet nga
perceptimi i të rinjve, nga mosha dhe formimi i tyre social dhe kulturor. Socializimi
gjinor fillon shumë më herët se shkolla e mesme. Nga një studim i kryer nga studiuesja
Diane Reay, në klasat e treta të shkollës fillore, vajzat klasifikoheshin në grupe,
sipas veçorive në sjellje. Disa prej tyre konsideroheshin si vajza të bukura, të
fokusuara tek flirtet me djemtë, të cilat - sipas Reay - shikoheshin me përçmim për
mungesë rezistence dhe qëndrimi. Një kategori tjetër vajzash, pranonin normat
mashkullore të sjelljes dhe lojrave, ato luanin bashkë me djemtë në këndet sportive,
përdornin veshje dhe sjellje të ngjashme me ta (Reay, 2001). Ky studim tregoi se
ndarja e vajzave në kategori të ndryshme bëhej duke marrë si pikë referimi vlerat e
djemve dhe asnjëherë nuk ndodhte e kundërta, pra është më e lehtë dhe më e mirë të
përqafosh vlerat mashkullore. Dëshira e vajzave për të bërë gjëra djemsh, është në
fakt, pasiguria e moshës së pubertetit, një përzierje e dëshirës dhe frikës, për mos t’u
paragjykuar nga të tjerët dhe që tregon rëndësinë e studimeve të kësaj moshe për
krijimin e identiteteve gjinore. Djemtë vihen në lojë në se bëhen të ndjeshëm, apo
qajnë “si vajzat”, që nënkupton se të jesh vajzë është më e keqe se të jesh djalë, se
vajzat nuk janë të denja për respekt dhe se sjellja e përshtatshme do të ishte pushteti
ndaj tyre (Chapman, 2009). Djemtë përpiqen të fshehin dobësitë në veprimtari dhe
aktivitete të ndryshme shkollore, të kontrollojnë emocionet e tyre, për të shmangur
epitetet që i krahasojnë me femrat. Ata përpiqen të shfaqen të fortë, të sigurtë në
vetvete, konkurrues ndaj vajzave dhe të qëndrojnë në grupe të diferencuar prej tyre
(ibid., 160).  Do të ishte mirë që ndarja e vlerave femërore dhe mashkullore të ishte
sa më fleksibël dhe secili individ të gjente veten pa frikën e paragjykimit nga të tjerët
(Paechter, 2010: 13). U vu re se në këto nivele shkollimi, vajzat e bukura (nice girls),
paragjykoheshin për veprimet e tyre, shpesh dhe fyheshin dhe shikoheshin me sy
negativ, si nga moshatarët e tyre edhe nga të rriturit. Kjo përforcon idenë se “...sjellja
jo e mirë e vajzave konsiderohet si një defekt i karakterit, ndërsa veprimet jo të mira
të djemve shihen si një dëshirë për të mbrojtur veten” (Reay, 2001). Më shpesh,
ndeshet sjellja mbështetëse brënda së njëjtës gjini. Kjo vihet re në diskutimet me
tematikë gjinore që zhvillohen në klasa, ku krijohen menjëherë “aleanca”, për të
përkrahur të drejtat e njëri-tjetrit (Dunne, 2007: 505). Djemtë mund të jenë armiqësor
në pranimin e disa çështjeve të barazisë gjinore, për shkak të socializimit të tyre me
qëndrimet patriarkale (Claire & Holden, 2006). Në anketimin tone me nxënësit, pyetjes
së hapur, se si reagojnë vajzat dhe djemtë gjatë diskutimeve të temave me natyrë
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gjinore të organizuara në klasë, përgjigjet variojnë të ndikuara nga gjinia. Vajzat
shprehen se djemtë reagojnë keq, janë paragjykues dhe skeptikë ndaj rolit të gruas
në shoqëri dhe sidomos në tregun e punës. Ata, janë dyshues në karrierën e gruas
dhe në shumicën e rasteve, nuk pranojnë se punët e burrave mund të bëhen po aq
mirë edhe nga vajzat. Burrat, sipas tyre, duhet të punojnë për të sjellë të ardhura
dhe për të mbajtur familjen, ndërsa gruaja duhet të kujdeset për fëmijët, punët e
shtëpisë, ose të ketë një profesion të “ lehtë”, për ta ndarë kohën me detyrimet e saj
familjare. Në të kundërt, vajzat pohojnë se janë të afta të bëjnë çdo lloj profesioni që
ato dëshirojnë, apo kanë prirje. “Në debatet mes nxënësve, djemtë përpiqen të
justifikojnë pabarazinë gjinore, ndërsa vajzat shpjegojnë pse nuk duhet të
paragjykohen”-shprehet njëra nga nxënëset.  Ato pranojnë se kohët kanë ndryshuar
dhe roli i gruas në shoqëri është rritur.

Konkluzione dhe rekomandime

Si konkluzion, të gjitha studimet e bëra për gjininë, tregojnë se pabarazia në
arsimimin e dy gjinive është shkaku i pabarazisë dhe diskriminimit edhe në jetën e
përditshme (Alipour et al., 2011: 1822). Vajzat, përmes kulturës së shkollimit mund
të mësojnë se femra është një kategori inferiore, që nuk mund të ketë të njëjtat
arritje akademike si djemtë (Reay, 2001; Lynch & Feeley, 2009: 61-63). Për këtë arsye,
çështjet gjinore në arsim meritojnë shumë vëmendje dhe përpjekje reformuese, sepse
arsimi nuk mund të jetë vërtetë për të gjithë, nëse vajzat kanë mbetur prapa në këtë
proces (UNESCO 2007). Pyetjes nëse krijon kurrikula “e fshehtë” barriera për një
edukimin gjinor të nxënësve në shkollë, punimi u përpoq t’i jepte përgjigje, duke
zbuluar disa nga problemet që ekzistojnë në shkollat tona. Nga anketimet e
zhvilluara, rezultojnë të dukshme paragjykimet gjinore si tek mësuesit, ashtu dhe
tek nxënësit, që sillte si rezultat dëmtimin e procesit të një socializimi të shëndetshëm
dhe të barabartë për të dyja gjinitë. Për këtë qëllim është i domosdoshëm trajnimi i
vazhdueshëm dhe jo sporadik i mësuesve, pavarësisht moshës dhe gjinisë së tyre,
për çështje që lidhen me luftën ndaj çdo lloj diskriminimi, në çdo formë që ai mund
të shfaqet. Për të arritur një model të parametrave europian, çdo mësues duhet të
marrë pjesë në trajnime, që duhen konsideruar jo vetëm si një e drejtë e tyre, por
dhe si një detyrim dhe përgjegjësi (MAS, 2014: 53-54). Mësuesi nuk duhet të qëndrojë
indiferent kur ndeshet me fenomene të pabarazisë gjinore në shkollë, por të përpiqet
t’i drejtojë nxënësit në rrugën e një debati konstruktiv, ku secili prej tyre të arrijë në
përfundime të drejta për veten dhe të tjerët. Shenja e parë e seksizmit është prezenca
e stereotipeve gjinore, ndërsa aspekti i dytë i tij është heshtja dhe nënvleftësimi i
tyre (Michel, 1986: 22-24). Ka ardhur koha që mësuesit të mendojnë, gjykojnë dhe
veprojnë jashtë çdo paragjykimi në konceptimin e roleve gjinore tek nxënësit e tyre,
për të dalë më në fund nga ky rreth vicioz shumëshekullor patriarkal i shoqërise
tonë.  Nga ana tjetër, punimi trajtoi problemet me tekstet shkollore, qëllimi i të
cilëve është të edukojë nxënësit me vlera demokratike dhe qytetare, për të drejta të
barabarta njerëzore dhe për të luftuar çdo dallim gjinor, kulturor, gjuhësor, etnik,
racor, fetar, etj. (MAS, 2014: 30). Për këtë duhet që autorët e teksteve në lëndët
shoqërore të jenë të përgatitur jo vetëm si specialistë të fushës, por edhe si individë
social, të trajnuar në çështjet e paragjykimeve kulturore, gjinore, fetare etj. Në këtë



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

168

mënyrë ata do të jenë më të kujdesshëm jo vetëm për të shmangur njëanshmëritë në
paraqitjen e fakteve, ideve, konkluzioneve etj., por edhe për të krijuar një klimë të
përshtatshme në respektimin e pikëpamjeve të ndryshme të nxënësve dhe mësuesve.
Opinionet e shprehura në tekst nuk duhet të shprehin njëanshmëri ose dallime nga
pikëpamja e racës, etnisë, gjinisë, besimit fetar, etj. (ISHA, 2013: 13-14).
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Harmonization of didactic and methodical apparatus of the textbook Man
and Nature 4

with objectives and expected standards of achievement

PhD (C.)Ruzhdi Kadrija
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Abstract
Didactic and methodical apparatus in the textbook Man and Nature 4 is part of not
literal of this textbook and consists of illustrations, photographs, question and other
educational tasks. It is in function of a better understanding of the teaching contents and
in order to build active and interactive of the knowledge and other educational qualities.
For this research we carefully analyzed the objectives and expected standards of the
curriculum for the school subject Man and Nature for the fourth grade. These curriculum
objectives we compared with the illustrations, tasks and other didactic and methodical
activities of educational apparatus of the textbook in this subject. From the comparison
of this didactic apparatus with the objectives and expected results of the relevant
curriculum we found interesting and important data. As far as we observed, didactic
and methodical apparatus of the textbook Man and Nature 4 is not sufficiently harmonized
with the curriculum objectives of this school subject, needs and opportunities of the
schoolchildren of this age. This analysis and comparison we based on Benjamin Bloom’s
teaching objectives hierarchy. Didactic and methodical apparatus if the textbook Man
and Nature 4 stands at lower level compared with the teaching goals and expected
objectives and standards to achieve in this school subject. It has particularly mechanical
repetition dispositions and passive knowledge studied from the textbook of this school
subject. These data and findings in this research will be presented through percentages,
and different graphical tables.
Keywords: Textbooks, School curricula, Didactic-methodical equipment, Contemporary
teaching, Learning objectives.

Introduction

Teaching is a planned activity and process organized systematically to educate young
generations. For this purpose the Ministry of Education prepares curricula for
teaching subjects for special education rate. In these curriculums besides are defined
the teaching contents that will be learned by schoolchildren, teaching strategies
and the objectives and standards of achievement of schoolchildren in lessons. These
official norms instructions and psycho-pedagogical must adhere the textbooks and
teachers in their pedagogical work. In this paper the research object and analysis is
Harmonization of didactic and methodical apparatus of the textbook Man and Nature
4 with objectives and expected standards of achievement. The school subject Man
and Nature in Kosovo is taught from grade III –V in the primary school. Its matter
consists of four teaching entireties with basic knowledge of Biology, Chemistry,
Physics and Geography. The authors of the textbook Man and Nature 4 have not
harmonized enough didactic and methodical apparatus of the textbook with the
objectives and expected standards of achievement for this school subject. The
photographs, illustrations and other tasks of this textbook are mostly of repeating



171

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

and cognition character. As such, they are not enough functional of environmental
and health education of schoolchildren  of this age. The tasks and other activities of
didactic and methodical apparatus of the textbook Man and Nature 4 do not
encourage developing of creative skills and independent critical thinking of
schoolchildren. They do not contribute forming positive attitudes in their
environmental district. These harmonization elements or disharmony of didactic
and methodical apparatus with objectives and expected standards of achievement
for this school subject we will elaborate in this paper.
Part of this approach will be the consequences of disharmony in up to date
organization and interactive teaching and creating gaps and educational oscillations
which are hard repaired in life after school.

The purpose and objectives of the study

The purpose of this study is to ascertain the degree of harmonization of didactic
and  methodical  apparatus in the textbook Man and Nature 4 with objectives and
expected standards of achievement for this subject. While specific targets of this
research are : - To present graphically through tables and graphs the discrepancies
between didactic apparatus of the textbook Man and Nature 4 with curriculum
objectives for this school subject. – To analyze and emphasis the consequences of
this disharmony in the teaching quality and the quality of environmental education
of schoolchildren

Research questions and paper’s methodology

Research questions of this paper are : - Is it harmonized sufficiently with didactic
and methodical apparatus of the textbook Man and Nature 4 with objectives and
expected standards of achievement of this subject. – Which are some of the
consequences of the disharmony of illustrations, questions of teaching assignments
with curriculum objectives and expectations for this subject. For research of this
paper we analyzed the objectives of the curriculum for the teaching subject Man
and Nature 4. We classified them by Benjamin Bloom’s taxonomy and we compared
their harmonization with objectives of didactic and methodical apparatus of the
textbook that we have research and analysis object.  For more complete research
and analysis of this paper, we took the schoolchildren’s opinions through the survey
who learned from this textbook, the teachers of this subject and the parents whose
children learned from this textbook that we are analyzing. The opinion of these
interviewed subjects for functioning of these didactic apparatus, will be presented
in the paper through percentages, tables and different graphs.

Analysis, data interpretation

The textbook of the subject Man and Nature 4 contains rich methodical apparatus.
It consists of drawings, photographs, notes about missing words and exercises to
write taught new words and finally questions for schoolchildren. While the text of
photographs and illustrations that explain their meanings in the text has rather
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nominal and cognitive character. But we think for successful teaching, higher quality
education and to harmonize with the curriculum’s objectives to 40% of these
drawings, photographs and illustrations should be made questions tasks or topics
of discussion. “ If the textbook does not make questions to the schoolchildren, does
not put them in front of tasks and different problems, the solution of which requires
certain mental effort, the schoolchildren lose interest in textbook, independent
learning on certain book.” (Abdyl Ramaj, 2001, p.69). This form of presentation
would be on a higher degree of learning objectives and schoolchildren’s engagement
in active and conscious learning. Despite this, illustrations and other pictures of
the textbook with nominal and cognitive character narrow the schoolchildren’s
paths of thinking and possibility of a successful discussion. An important part of
the didactic and methodical apparatus of the textbook Man and Nature 4 are the
questions and tasks of repetition and creative character, where schoolchildren should
write new learned words and fill in blanks the sentences from the textbook. These
activities are in the end of the units after doing them. While within the textual
portion of the textbook practical work proofs and simple experiments which should
be developed during interactive teaching are very few. Therefore the textbook has
enough information, photos and creative illustrations but it has little learning
opportunities through activities and independent work of the schoolchildren.
Consequently the expected results cannot be high, because in the textbook dominates
theoretical teaching, without possibility to study and discuss teaching facts. This
deficiency of the activity, practical and experimental work in the textbook perhaps
the authors justify with the workbook as a part of the textbook. However from
teaching experience and our research we found that workbook as a practical part of
the textbook mostly is left as homework to the schoolchildren. Therefore it is mostly
done without teacher’s presence and instructions and so fulfillment is more just for
the sake of appearance. Questions and assignments set in the end of units also for
the level of learning objectives do not match neither the curriculum objectives nor
the expected standards of achievement. Below about this we present the results of
research. About the role of question and assignments in the textbook Man and
Nature 4 we surveyed the schoolchildren of the fourth grade and their opinions
were as follows :
Table 1

Opinions of the schoolchildren in the fourth grade presented in the above table
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about questions and assignments in the textbook Man and Nature 4 are
presented by the graph below :

Graph 1

So, the opinions of schoolchildren from the table above show and support the view
that the questions and assignments in this textbook have rather repeat and learning
the matter character than doing any activity to practice the knowledge and draw
no critic or creative conclusion. Questions, assignments and other illustrations as
didactic and methodical apparatus of this textbook are not harmonized entirely
with curriculum objectives nor expected standards. On the questions raised to the
schoolchildren of the fourth grade at what level do they think can gain knowledge
from this textbook, their opinions were as follows:

Table 2

Opinions of the fourth grade schoolchildren given in the above table about the
level of knowledge acquisition are presented by the graph below :



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

174

Graph 2

These opinions of the fourth grade of schoolchildren about the level of acquired
knowledge differ from those of the third and fifth grades for  the same question. So
the percentage who said they will acquire knowledge at a high level, to the
schoolchildren of this grade is lower by 12% compared to schoolchildren of the
third and fifth grade. This is probably explained by the fact that didactic and
methodical apparatus of the textbook Man and Nature 4 does not engage sufficiently
schoolchildren in the independent and creative teaching work. But these
schoolchildren’s opinions differ even more from the teachers and parents’ opinions
for the same question. Teachers and parents’ opinions in this question are as in the
following table :

Table 3
Teachers and parents’ opinions given in the above table about acquired teaching
contents in the textbook Man and Nature 4 by schoolchildren through the graph
looks like the following :
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Graph 3

Teachers and parents’ opinions about the level of gained teaching matter from the
textbook Man and Nature 4, differ enormously from those of the schoolchildren.
Apparently teachers and parents’ opinions are more realistic and less subjective as
these of surveyed subjects did not give evaluation as the schoolchildren did. They
take into consideration the quality of the textbook from where the schoolchildren
will acquire the knowledge, conditions under which the teaching is carried out
and other factors and circumstances of learning. These data listed above are the
evidence that this textbook is  not fully complied with the curriculum objectives or
expected standards of achievement. At the end of this study we present the differences
between the teaching objectives of the subject’s curriculum and the textbook Man
and Nature 4, extracted from the questions of this textbook and classified according
to the level of Bloom’s hierarchy.
Table 4

Differences between subject curriculum objectives and the textbook Man and
Nature 4 according to the levels of Bloom’s hierarchy from the table above in the

graph below looks :
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Graph 4

The above data that the percentage differences between levels of curriculum objectives
with  those of the textbook Man and Nature 4 issued by the apparatus of this
textbook. On the above graph it is seen that the curriculum objectives by level of
classification ore more balanced. A part from recognition and understanding as the
first two levels intend to apply analysis of the teaching contents which they learn.
On the other hand as it can be seen apparatus objectives  of the textbook remain
mostly at the level of recognition and understanding of the teaching matter. As
they are not harmonized with expected results for acquisition of this teaching content
by the schoolchildren.

The consequences of didactic and methodical apparatus disharmony and the
textbook

Man and Nature 4 with objectives and expected standards of achievement

The findings of this paper indicate that the didactic and methodical apparatus of
the textbook Man and Nature 4 do not fulfill the objectives and curricular standards
of this school subject. Illustrations and assignments of this apparatus fail to engage
the creative potential of schoolchildren. This discrepancy of the didactic apparatus
with the objectives and expected standards of achievement creates negative impact
consequences on teaching and environmental education of the schoolchildren. The
lack of teaching objectives of high levels in didactic and methodical apparatus and
teaching matter itself that is processed in the textbook Man and Nature 4, creates
prerequisites for organizing mechanical and traditional teaching. In our studying
case didactic apparatus of remembrance and repetition character treats the
schoolchildren as passive listener and receiver of information. When the
schoolchildren are not active and a researcher, they can not develop their potential
and intellectual needs, affective as psycho-motor. This didactic and methodical
apparatus that we analyzed influences the teachers and other education factors
traditional and outdate approach of education of young generation. This traditional
approach which is already outdate in the education theory aims at memorizing
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facts and achieving formal knowledge by schoolchildren.
Despite this, now the theoretical tendency and advanced pedagogical practice
requires from the textbook and teachers to encourage the schoolchildren to do
independent learning, have initiative for critical and creative thinking. This can be
achieved by knowing and respecting didactic and pedagogical development
characteristics of schoolchildren taking in their learning new philosophical approach
and using new teaching strategies and techniques. Exactly this approach and up to
date strategy lacks the didactic and methodical apparatus of the textbook Man and
Nature 4. Although there is a considerable number of illustrations and other
teaching assignments in the textbook that is object of research and analysis, they
do not invite schoolchildren to share their position for or against our health and
environment reality. They do not confront the schoolchildren with life reality and
they do not give them the opportunity to respond and to prove their thoughts and
experiences in the topic that is processed, this is the disadvantage of didactic and
methodical apparatus. Most of the questions that this apparatus raises are questions,
answers of which can be found in the textbook without research, analysis judgment
or solve problems. Didactic apparatus of the textbook which we analyzed as we
above mentioned several times have mainly remained in the first two low levels of
the teaching objectives. As far as on the other hand, curriculum objectives as we
saw on the table 4 have foreseen analysis, applying and evaluating the processed
knowledge through this school subject.
Disharmony of didactic and methodical apparatus that we analyzed with expected
results objectives, certainly have affected information and environmental education
of schoolchildren of this age. Teaching matter that is processed in the subject Man
and Nature 4 deals with interesting topics, current and interesting for the
schoolchildren’s age. Let’s remember the didactic and methodical apparatus that are
analyzed in the textbook Man and Nature 4 itself is learned by a ten-year old
schoolchild. If this didactic apparatus would be harmonized with curriculum
objectives and expected standards of achievement, this subject would be more
influential and more contributory to the education and cultural attitudes towards
their environment. Active treatment and teaching strategies based on up- to-date
topics as smoking, alcohol, drugs and environmental pollution is an vanguard for
the healthy growth of children. A skillful pedagogical confrontation of schoolchildren
with these current and real topics for youth will contribute to creating the right
attitude and the schoolchildren’s willingness for activities and positive change in
their social environment. The lack of questions and requests for active group work
of didactic and methodical apparatus of textbook Man and Nature 4 has negative
consequences in socialization of schoolchildren and creating original personalities
active and cooperative. “Let’s remember that teaching contents of Nature and Society
Knowledge is valued as a very healthy base to educate the positive qualities of will
and character, to form positive attitudes of behavior and action.”( Islam Krasniqi &
A.Veseli, 2000, p. 19). It is confirmed the socio-pedagogical importance of group
work and interactive learning and other teaching activities. When schoolchildren
share their thoughts, experiences and assignment with others, they are more tolerant,
more open-minded and critical in their later life.
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Conclusions and recommendations

As conclusions of this paper we find:
Ø Didactic and methodical apparatus of the textbook Man and Nature 4 are not

sufficiently harmonized with curriculum objectives and expected standards of
achievement for this subject.

Ø Didactic and methodical apparatus and the teaching content of the textbook
itself, that we analyzed are mainly concentrated in the first two levels and
lower educational objectives and therefore have lower standards of achievement.

Ø As consequences of this disharmony results traditional teaching partly learning
and other lacking in health and environmental education of the schoolchildren.

While as recommendations  of this paper we find:
Ø Ministry of Education through experts of education to cooperate closely with

the authors of textbook, teachers and other relevant factors to unify the teaching
objectives and expected standards of achievement for the school subject, profiles
and special cycles of education.

Ø The authors of the textbook should harmonize the didactic and methodical
apparatus with the expected standards of objectives and up-to-date educational
approach.

Ø Teachers in their pedagogical experience should skillfully balance teaching
objectives and expected standards of achievement of subject’s curriculum of the
textbook, family and society for formation of active and creative generations in
their environment.
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The process of enforcement of court decisions as integral part of
fundamental human rights

Emine Zendeli

Abstract

The idea of this paper is to bring the attention of the challenges for developing of efficient
normative framework for enforcement of court decisions within the legal system of
Republic of Macedonia (RM). The RM’s orientation to become full member of the European
Union, brought up the need for harmonization of the legislation with the regulation of
the European Union. This effort derives as response to the request foreseen with the
European Convention on human rights and fundamental freedoms, according to article
6, RM as member is obliged to guarantee the right of conducting the citizen’s rights and
obligations in “reasonable term”. In this context, the European Court practice has
confirmed that including the process of enforcement of court decisions, consists integral
part of fundamental human rights. This would mean that this principle doesn’t include
solely the period of adoption of court decisions, but, includes the procedure of enforcement
too.

Keywords: enforcement, enforcement procedure, enforcement agent, court decision.

Introduction

The process of enforcement of court and administrative decisions, so as the
enforcement upon ships and aircrafts in Former Socialistic Republic of Macedonia,
that have been realized in accordance with the provisions of the Law on enforcement
procedure of Former Socialistic and Federative Republic of Yugoslavia (Law on
enforcement procedure, (,, Official Gazette of SFYR”, no. 20/78, 6/82, 74, 87, 57/89,
27/90, 35/91)-LEP). In 1997, indeed six years after declaration of independence of
Republic of Macedonia was adopted new republican Law on enforcement procedure
(LEP 53/97). Beside few minimal technical changes, with the adoption of this law,
the Republic of Macedonia, in fact only confirmed that has accepted the federal Law
of Former Socialistic and Federative Yugoslav Republic, what part has been it itself.
So, with this law were not changed the basic principles and the concept of the
procedure of enforcement and as consequence the conduction of the obligation
foreseen with this law testified for unefficiency in enforcement of court decisions in
the civil field, in few segments. Major deficiencies are occurred on the large dependency
of the procedure from the enforcement judges, that managed, controlled the court
procedure in general and brought decisions, while other officials had limited
authorizations (Article 6, paragraph.1, LEP). This fact shows the court overburdens
with enforcement files that consequently cause huge delay of enforcement
procedures. The deficiencies in the field of enforcement were dealt also with: sending
of paperwork; bigger opportunity for objections and stopping of the procedure
from debtor’s side and third parties; the miss of public books and reliable registers;
insufficient information of creditors; transactions for the deception of creditors;
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privileged position of the debtors; the problems with the valuation and public selling
of the real estate that resulted with frequent interruption of enforcement procedure
etc.
Proof for the existing of systematic, structural and conceptual problems with the
law, are the alarming figures with the number of unsolved court cases. Thus, in
1997 from the total number of the cases consisting 263.070, were resolved only
163.124, and remained unsolved 99.946 cases from miscellaneous field. The trend
was increasing, thus in 2000 the total number of unsolved cases was 201.421 and in
2003 were 210.588 unsolved cases. The enforcement of court decisions often lasted
in years, here counting the time of adoption of the decisions on the contentious or
administrative procedures lasted even decades.
The generated situation, respectively dragging to infinity the enforcement procedure
complicated and further deepened the problem of realizing the rights of citizens. It
was clear that this law as such cannot fulfill the conditions required by market
economy, in which way was oriented the Republic of Macedonia, and furthermore
cannot represent a secure basis for attracting foreign capital. So it was more than
evident the need for creating a new legal framework that would ensure the efficient
enforcement of court decisions.
The orientation of the Republic of Macedonia to become a full member of the European
Union imposed the need for reform of the judicial system and harmonization of
legislation in general, and in this context, the Law on enforcement with the relevant
regulation of the European Union.
Since 1997 the Republic of Macedonia is a member of the European Convention on
human rights and fundamental freedoms (European Convention on protecting of
fundamental human rights and freedoms is adopted by the Europen Council in
1950, mean time the Convention and its Protocols 1,4,6, and 7 are ratified from the
Parliament of RM on 10.04.1997,) and as result, and as a result, among other things,
according to Article 6, Section 1 of the Convention is obliged to guarantee the right
of realization of the rights and obligations of citizens in “understandable term”.
The European court practice has proved that the process of execution of court
decisions is an integral part of fundamental human rights, for “trial within a
reasonable time”. It means that the principle of  “trial within a reasonable time”
includes not only the period of judicial decisions, with what are proved the rights
of citizens but also the procedure of enforcement (vicious enforcement-realization).
Hence, the area of enforcement of judicial decisions is protected by the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Pursuant to Article 6, section 1 of this Convention, the citizens of the Republic of
Macedonia who are dissatisfied with the respecting by the courts of the country of
the principle “trial within a reasonable time”, have the right to turn to European
Court of human Rights in Strasbourg.
As a result of the above referred factual situation and in order to increase the efficiency
of the enforcement procedure, on 18.05.2005 was adopted the Law on enforcement,
that was implemented one year after the entry into force (Law on enforcement
(,,Official Gazette of R. of Macedonia”), no.35/05-LE).  By adoption of the new law
were foreseen conceptual changes to the former Law on enforcement procedure,
intended to enable fast and secure enforcement, consistent with current social needs.
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With the adoption of the new law our legal system has acquired a modern and
efficient regulation in line with current social problems and needs.
As per the naming, the Law on enforcement (2005), didn’t preserve continuity with
its predecessor (the Law on enforcement procedure (1997)), but is named considering
the need to redefine the notion, “enforcement proceeding”, this, because the
enforcement according to the new law doesn’t represent judicial procedure. With
this changed terminology, also is acknowledged the general public about this
important and substantial change. In fact, it is desired to raise the attention that
the enforcement would not be court procedure, but simply only act of enforcement
of decisions adopted by the court.
The new law on enforcement represents reformist law which has brought some
new solutions: to the system of enforcement; shortening of deadlines; postponement
of enforcement (postponement now can be done only with the proposal of the
creditor); inability to appeal against the decision of the court president; exemption
from enforcement of assets in cash (subject to execution are also cash assets acquired
on decorations medals, war memorials, etc.); drastically increase of monetary penalty
for debtors that do not perform the actions, which can be carried up only by them,
etc.
Given that under the rules of the Law on enforcement, the enforcement act in several
types of enforcement such: effective enforcement of a judicial decision that has to do
with the fulfillment of the obligation, effective enforcement of the decision to bring
the administrative procedure that has to do with the performance of the obligation
in cash as well as enforcement on ships and aircrafts (Article 1, paragraph1, 2, 3-
LE). In continuation we will focus on a few moments and institutes on the
enforcement of civil court decisions, for which we think they have given a stamp to
the Law on enforcement.
The law on enforcement has promoted several new solutions regarding: the system
of enforcement; shortening the time; postponement of enforcement (now the
postponement can be done only with the proposal of the creditor); inability to
appeal against the decision of the court president (this article was abolished by the
Constitutional Court): enforcement on the monetary means (already subject to
enforcement are the monetary means acquired on the basis of decorations medals,
war memorials, etc.); drastic increase of the monetary penalty for debtors who do
not perform the actions, which can be carried up only by them, etc.

2. The notion of enforcement (compulsory enforcement)

Execution means entirely related actions of the parties (and other participants) and
executors, respectively officials, that undergo in order to situations which do not
correspond to the positive law, which is verified by a final court or other decision
execution , to respond to a legal order given.
Unlike the litigation procedure the enforcement does not have the aim for meritorious
resolution of the issue. The enforcement as a rule applies after the litigation has
been resolved definitely and the debtor to be obliged to a certain prestation.
Characteristic of the enforcement is the direct or indirect use of forcible act towards
the debtor who does not act in accordance with the final decision. In the
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contemporary legal systems the enforcement realizes on the wealth and not on the
personality of the debtor.
The enforcement as method of factual implementation of the individual legal provision
in the lives reality, using the states force, should secure that the implementation of
the right in the vital factual relations to be legal, effective and economic. This is the
final phase that links with the realization of the right and refers to the cases when
the confirmed right confirmed with final decision, is been contested (Vasili, 2005,
262).
The reason and the aim of the enforcement is that the decisions of the state organs
that are suitable for enforcement (enforcement document), to be enforced within
shorter term and with less expenses.
The base for enforcement is the enforcement document (titulus executionis) (Article 2,
para.1-LE) (court enforcement decision or settlement; administrative enforcement
decision or settlement; notary enforcement document and other document which
enforcement is foreseen with law).
The enforcement document is document which consists the legal act with which is
confirmed the existence of the request (credit) (Brestovci,1997, 38). With the
enforcement document the creditors receive the subjective right towards the other
party (debtor) to request the fulfillment of certain request (Ristic, 2000, 57).
With court decision means the verdict, decision or payment order that are adopted
by the court, by the selected court and by the arbitrary court in litigation procedure
or extra contentious procedure that instructs in fulfilling of one request in money,
not in money or to render an action, not to act, patience or suffering.
The court decision is enforceable if it has full legal power, i.e. the time for voluntary
fulfillment of the obligation of the debtor has passed (Article 14, parag.1-LE).
The decision brought in administrative procedure is enforceable if it is definitive
and if the time for voluntary fulfillment of the obligation of the debtor has passed
(Article 14, parag. 2, LE).
The enforcement document is suitable for enforcement if in it are written the creditor
and the debtor, the object, the kind, the volume and the time of fulfillment of the
obligation (Article 17, paragraph 1-LE.
The enforcement starts with the request of the creditor (Article 2, paragraph. 2-LE),
directed towards the enforcement agent which acts within the territory of the court
that has adopted the enforcement document. The enforcement agent is obliged to
act upon the request of the creditor (Article 27, paragraph. 1, 2-LE), other than the
cases when there exist the reasons for excluding it or the same enforcement document
is implemented by another enforcement agent (Article 3, paragraph. 2-LE).

3. System of Bailiffs

The enforcement of the court decisions, in accordance with the new legal solutions
is not anymore obligation of the court, but it is realized through the system of
bailiffs (This system has functioned some time already in many European states
and since 1998 it functions in Slovenia). The bailiffs are persons that practice public
authorizations verified by law. They are appointed in accordance with the law and
within the boundaries of their authorizations they decide directly for the
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implementation of the enforcement decisions and for the enforcement actions that
should be undertaken with the aim of its implementation (Article 11, paragraph 6-
LE).
The bailiffs are appointed by contest (Article 33, paragraph 1-LE) for the territory
of the primary court and enforce enforceable documents of the court of organs
which headquarter is in the territory where he is appointed (Article 31, paragraph
2-LE). But it happens often that for the implementation of the enforcement to be
undertaken enforcement actions in all the territory of Republic of Macedonia.
The number of bailiffs for the territory of one court is determined by the minister of
justice on basis of the preliminary opinion of the president of the primary court for
the number of the decisions that are final and enforceable of the primary court,
while from the Government of the Republic of Macedonia secures information’s for
the definitive administrative decisions that have to do with requests in money and
that can be object of enforcement (Article 31, paragraph 4-LE).
In order for one person to be appointed as enforcement agent it is requested for him
to fulfill couple of conditions:
-to be citizen of Republic of Macedonia,
-capacity to work and general health ability
-to have Law Faculty
-to have at least five years working experience in legal works or three years in
enforcement works,
-to have passed the exam for enforcement agent according to the program appointed
by the minister of justice
-to be speak Macedonian language actively
-to not have been convicted for criminal act nor to be initiated criminal procedure
against him
-to have the necessary equipment and space for the performance of the enforcement
actions
-to give statement for his wealth state before notary, with all the consequences of
false statement (Article 32, paragraph, 1,2,3,4,5,6,7,8,9-LE).
The bailiffs enforce the greater mass of court decisions approved by the court. Only
small part of enforcement actions still remain within the court. With these
organizational changes it has been made full discharge of the courts. The judge
now is not obliged to undertake enforcement actions, thing that presented one
serious problem till the adoption of the Law on Enforcement (Article 31-40). The
mentioned organizational changes, had impact on reducing of the ability for
statement of objection and appeals by the debtors. Since the majority of the
enforcement actions which until the adoption of the new Law on Enforcement
where undertaken by the judges have passed in the competence of the bailiffs, and
there is no chance of appeal to the same.
For the realization of the enforcement, the enforcement agent undertakes the
following actions:
-accepts oral and written requests for enforcement;
-makes court submissions;
-makes submission of ordinances, minutes, conclusions and other documents that
derive from his scope of work;
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-does legitimate of the parties and the participants in the enforcement;
-gathers information’s related to the wealth state of the debtor for the effect of the
enforcement;
-adopts decrees and conclusions, forms minutes, requests and official records, in
accordance with this law;
-makes registration, evaluation, sequestration, and selling of movable objects, of
the rights and real estates, accepts funds from the debtor gives the funds in possession
and divides them;
-makes displacement and other enforcement actions needed for the implementation
of the enforcement with law and by laws;
-makes notifications in the media and other actions assigned with law (Article 40,
parag.1-LE);
Procedural actions can be done in personal by the enforcement agent or with his
authorization by his deputy or assistant of the enforcement agent (Article 42, parag.1
-LE)
The enforcement agent his deputy and his assistant can not undertake enforcement
actions on the concrete object for the same reasons for which is excluded the judge
from the concrete judging case (Article 64, Law on litigation procedure ,(,,Official
gazette of R. of Macedonia” no. 79/2005-LO).
The function of the enforcement agent ceases:
Ï% With death;
Ï% With fulfilment of the criteria for pension;
Ï% With written resignation;
Ï% If he is convicted for criminal act;
Ï% If without reasonable grounds does not start with work in time of three
months from the publication of his name in the “Official Gazette of Republic of
Macedonia”
Ï% With dismissal.

4. Principles on which the enforcement is grounded

A great number of rules of the Law on enforcement secure the implementation of
important principles on basis of which the enforcement is realized, such as: the
principle of legality, equality, objectivity, urgency and economy, effectiveness and
impartiality.
- The principle of legality. Means that the enforcement agent is bound to the act that
presents enforcement document (titulus executionis). He has not the right to discuss
the content of the document and the material legality of it.
- The principle of equality. The enforcement has the aim the fulfillment of the request of
the creditor and not the disappearance of the material existence or incapacitation of
the debtor. That why the enforcement agent is obliged that during undertaking the
enforcement actions, to secure the equality of the parties. In favor of the equality of
the parties goes the principle of contradictory, however because of the specifics of
the institute of the enforcement there has been several limitations. Thus, the debtor
understands that against him there is ongoing procedure of enforcement the time
when he is informed by the enforcement agent. The reason of this limitation should
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be seen in so to be hindered the debtor to be able to hide the material values.
- The principle of objectivity. The enforcement realizes by the authorized persons with
the law (enforcement agents). In order to avoid their subjective actions, i.e. in order
to secure their objectivity during the act of enforcement, the lawmaker has foreseen
the possibility of exclusion of the enforcement agent from the concrete enforcement
in cases when the condition for his exclusion are met (Article 3, paragraph.2, related
to article 44, paragraph.1, 2,LE).
- The principle of effectiveness. The effectiveness of the enforcement means to be realized
the aim of the norm in practice and the behavior of the subjects in accordance with
the norm. But in order for the norm to be implemented it should be in accordance
with the reality. Other than this the enforcement is one special institute with all its
characteristics that divide it, that why it would be wrong to try to give to it litigation
nature.
-The principle of urgency and economy. Is imperative principle that derives from the
nature of the institute of enforcement and has for aim that the request of the creditor
which is verified with final decision to be realized in most short term and with less
expenses. This principle is characterized with the rules on the reduction of certain
terms ex. Counter enforcement, the term for the submission of the request for counter
enforcement (Article 78, paragraph.2-LE) has been three months now is one month;
as for the publication in the media of the public selling of the movable objects, there
was no term but the publication  the enforcement to be quick.
- The principle of protecting the debtor. The protection of the debtor, with smaller intensity,
but however has saved the place in the system of norms. As the former Law on
enforcement procedure also the Law on Enforcement, in the article 5 contains the
request of the lawmaker, that during the implementation of the enforcement to be
taken in consideration the dignity of the debtor, so the enforcement to bring less
unsatisfactory for him.

5. Objection

In article 77 of the Law on enforcement it is determined the right of objection against
irregularities that are being done during the enforcement (while the former Law on
the enforcement procedure, counted literally the reasons in contrary the Law on
enforcement has included under one joint constituent as “irregularities during the
enforcement”). The party or the participant which considers that during the
implementation of the procedure have being done irregularities, can make objection
for the avoidance of the irregularities directed to the president of the court in the
territory of which the enforcement has been realized or one piece of it.
The reasoned objection, argued and backed up by proofs, is submitted within 3
days from the day when it is understood for the irregularities, but not more than
15 days from the implementation of the enforcement (Article 77 –LE).
Related to the objection the president of the court will decide in time of 72 hours
after its receipt. In case of need the president of the court can decide to hear the
parties participants and the enforcement agent (the principle of contradictory) The
objection is given to the participating parties and the enforcement agent, in order
for the to give response to the objection) Thus, the president of the court will bring
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decision within the assigned time frame of 72 hours, regardless weather the counter
party has given response to the objection or has declared that he has no objection
to the same (Article 77, paragraph.1,2,3,4,5,6). In paragraph 7 of article 77 it was
stated that: against the decision of the president of the court it is not allowed appeal,
with this provision was attempted to avoid the delays that the debtors would make
if this right was recognized to them. But, this provision has caused great un-
satisfaction amongst the debtors that felt discriminated, respectively missed the
rights that where recognized by the Law on enforcement procedure (Article 20-
LE). For this reason during 2006, before the Constitutional Court of Republic of
Macedonia was initiated procedure for the evaluation of the constitutionality of
paragraph 7, article 77 of the Law for enforcement (not having the right of appeal
against the decisions of the president of the Court). In the court procedure held on
17.01.2007, the Constitutional Court with decision disclaimed paragraph 7 article
77 of the Law on Enforcement.

6. Postponement of enforcement

The Law on enforcement has reduced the possibility of submission of request to
postpone the enforcement in regards of the subject that had this right. In article 77,
paragraph 7, of this Law it is stated that postponement of enforcement can not
request the debtor, rather the postponement of the enforcement ca be made with
the request of the creditor (Article 81, paragraph.1-LE). With the request of the
creditor, the president of the court will postpone the implementation of the
enforcement, but this in accordance with the facts in the file will condition it with
deposition of guarantee (Article 81, paragraph 5 –LE). The creditor has the right to
request the postponement of the enforcement for a certain period of time but not
more than 30 days (Article 81, paragraph 2-LE). This opportunity the creditor can
use not more than two times. If the creditor request for postponement of the
enforcement more than twice, the enforcement agent will stop the enforcement
(Article 83-LE). The creditor should be aware that for the time that has requested
the postponement loses the priority for enforcement of the request that has won in
the time when has submitted the request for enforcement. After the elapse of the
time for which he has requested for postponement of the enforcement, the creditor
wins new Order for enforcement of the request (Article 83, paragraph 2).

6. Counter enforcement (Counter execution)

Counter enforcement is defined as legal measure for the protection of the debtor.
After the enforcement is being realized, the debtor has the opportunity that in
front of the court or other organ that has adopted the enforcement document to
initiate proposal for counter enforcement (Even though in the provisions of the
Law it is not defined, the counter enforcement will be realized in litigation procedure,
see article 21, Law on change and amendment of the law on enforcement  (,,Official
Gazette of R. Of Macedonia”), no.8/08). With this the debtor requests from the creditor
to return back the thing that he has obtained with the enforcement (Article 78,
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paragraph 1).
The proposal for counter enforcement can be submitted if there exit reasonable
grounds. As grounds that justify the counter enforcement are: 1/ if the enforcement
document is abrogated with full legal power decision, 2/ is changed, 3/ is annulled
or 4/ is put out of legal power.
The proposal for counter enforcement can be initiated in time frame of 1 month
from the moment when the debtor has understood for the reasons for the counter
enforcement and no latter than 1 year after the enforcement has been implemented
(newness regarding the Law on enforcement procedure, which has foreseen the
subjective time frame of 3 months).

7. Setting the personal enforcement for actions which can be performed only
by the debtor

At the obligation of the debtor that consist in acting, non-acting and endure, which
can realize only he personally, the Law on enforcement has brought newness. In
fact in a very strict manner and under very certain rigorous conditions is established
the punishment with imprisonment.
In the provisions of the article 222 it is stated: if according to the enforcement
document the debtor is obliged to perform a certain action, that can not be done by
another person, the enforcement agent with order for enforcement can assign to
the debtor needed time frame for the fulfillment of the obligation. With the decree
for enforcement the debtor in same time is informed that if in the given time frame
does not fulfill the obligation, the court in time frame of 48 hours, with decision
will assign punishment in money. During the measurement of the height in money
the court will bear in mind for the importance of the action that had to be done by
the debtor as well as for the other circumstances. The court will assign punishment
from 20.000 till 80.000 den for physical persons, and punishment from 100.000 denars
till 30.000.000,00 denars for legal persons. With amount of 20.000 till 80.000 denars
will be punished the responsible person in the legal person ( Article 222, paragraph.1,
2-LE). If the debtor within this time frame does not fulfill the obligation, the
enforcement agent will implement the decision for punishment with money. In this
case, the enforcement agent same time adopts new decree with which is determined
new time frame for the fulfillment of the obligation by the debtor and is informed
that if within the determined time frame does not fulfill the obligation the court in
time frame of 48 hours with decision will adopt new punishment in money, in
bigger amount than the first punishment Article 222, paragraph 3, 4-LE). Towards
the debtor who in contrary to the punishment does not fulfill the obligation, the
court will act in the foreseen manner in paragraph 2, 3 and 4, of the article 222, up
until the sum of punishment in money from the previous decisions does not reach
the ten time the sum of the first punishment in money (Article 222, paragraph 5-
LE). If the enforcement agent does not have possibility to enforce the punishment
in money towards the physical person, for this he will inform the court, which
based on the information by the enforcement agent will replace it with punishment
with imprisonment according to the rules that are applicable in the penal law.
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8. Sending of papers

The issue of submission of court papers that derive from the work of the enforcement
agent was regulated with article 40 paragraph 1 item 2 of the Law on Enforcement.
But these provisions where not regulated in precise manner, that why the parties
did not meet to use as it should the services of the bailiffs. With the changes and
amendments of the Law on enforcement (Law on change and amendment of the
Law on enforcement (,,Official Gazette of R. of Macedonia”, no.8/08,) the issue of
sending of letters is regulated in different manner. According to the provisions of
article 46-a, the submission of the documents will be done according to the rules of
the Law for litigation procedure on the personal submission of the documents. The
submission of all the letters that derive from the work of the enforcement agent,
foreseen with the article 40 of the Law on enforcement, it is done with personal
submission of the documents and by postal office. The enforcement agent is obliged
to write in the official record every unsuccessful attempt for the submission of the
document. If the submission of the documents is made impossible, than it will be
considered that the document is submitted the moment when it is stated on the
court billboard (Article 46-a, paragraph. 1, 2,3, 4, Law on change and amendment
of the Law on enforcement (,,Official Gazette of R. of Macedonia”, no.8/08). In this
manner it is secured the timely information of the debtor for the act of enforcement
that it is ongoing against him, and it is made space that he can prepare for the
defense of his rights.

Conclusions

The Law on enforcement has been adopted in 2005, i.e. it started to be implemented
since 2006, as one reforming law, with aspirations of reforming the judicial system
and the creation of one effective judicial system. The law on enforcement should
have been corrected the deficiency that has shown its predecessor, the Law on
enforcement procedure (1997) as for the non-effectiveness and duration to eternity
of the enforcement procedure and to create on court system, capable of responseing
the challenge that the trade economy brings with itself. This also linked with the
aspiration of the Republic of Macedonia for accession in the European Union, that
for consequence has the necessity of the harmonization of the positive legislation
with the given regulation of the European Union, in function of creating a modern
and effective regulative adapted with the problems and the contemporary needs of
the society, in the field of enforcement and court decisions.
The Law on enforcement has promoted several new solutions concerning: the system
of the bailiffs; the shortening of the time frames; delay of the enforcement (now the
delay can be done only with the proposal of the creditor); the inability for appeal
against the decision of the president of the court (this article was abrogated by the
constitutional court); the enforcement on the money (now the object of enforcement
are the money that are obtained based on decorations medals, military monuments
etc.); the drastically increase of the punishment in money for the debtors who will
not act, that can implement only them, etc.
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Kontributi i Ismail Qemalit në formësimin e mendimit politik të Rilindjës
Kombëtare në vitet e para të shekullit 20

Prof. asoc. dr. Fahredin Shabani
Prof. dr. Ibrahim Gashi

Abstrakt

Pas shuarjes së aktivitetit ushtarak të Lidhjës së Prizrenit, aktiviteti politik i Lëvizjes
Kombëtare u përqendrua në qendrat e diasporës shqiptare, si në Stamboll, Bukuresht e
Sofje ku vepronin kolonitë më të mëdha shqiptare. Mirëpo dokumente primare të kohës
flasin se, fal një aktiviteti të dendur politik të ideologëve të levizjës shqiptare, në kapercyell
të shekullit 20, mendimi politik i Levizjës Kombëtare kishte avancuar. Ideja e çlirimit
dhe e mëvetësisë po bëhej ide dominuese jo vetem e elitës politike shqiptare. Rjedhimisht,
në shumë krahina të vilajeteve shqiptare po rikthehej lëvizja e rezistencës së armatosur.
Dokumentët e prezantuara në këtë punim flasin për një kontribut të shquar kombëtar të
Ismail Qemalit në formësimin e mendimit politik shqiptar drejtë bashkimit të vilajeteve
shqiptare  në një shtet të mëvetësishëm

Zhvillimet politike në vilajetet shqiptare dhe aktiviteti i kolonive në
forcimin e mendimit politik të Rilindjës Kombëtare 1899-1908

Gjatë verës së vitit 1899, situata politike në viset e banuara me shqiptarë deri diku ishte
e qetë, por në vjeshtë ajo u acarua përsëri. Kështu, në Dibër, ku Qeveria bullgare
mendonte të hapte peshkopatën e vet, popullsia shqiptare ngritet kundër peshkopit
ekzarkist, duke e dëbuar, me çka u dha të kuptohet se nuk do të lejojë që në këtë zonë të
banuar me popullatë shumicë të saj të përhapej propaganda bullgare. Po ashtu, popullsia
shqiptare e Dibrës refuzoi ta pranonte gjyqin osman, duke kërkuar largimin e Mytesarifit.
Dukuri të ngjashme pati edhe në Pejë, ku sërish u shfaq rezistenca antiosmane e
shqiptarëve. E pakënaqur me pushtetin e korruptuar, ata po kërkonin uljen e taksave,
reforma administrative dhe hapjen e shkollave në shqipet. Në mbarë Vilajetin e Kosovës,
ndërkaq, si në Prizren, në Prishtinë, në Shkup, e gjetiu, shqiptarët do të ngriten kundër
autoriteteve lokale osmane. Gjithashtu, ata insistonin për largimin e valiut të Kosovës,
Hafiz Pashës dhe nëpunësve të tjerë të tij, si dhe zëvendësimin e tyre me funksionarë
lokalë shqiptarë. Këta të fundit, nga Shkupi, do të dërgojnë në Stamboll një komision
për t’i paraqitur dëshirat dhe kërkesat e popullit para Sulltanit dhe Portës së
Lartë.(Historia e Shqipërisë II, 255)  Por, në vend që t’i shqyrtojë këto kërkesa, Porta iu
kërcënua po këtij komisioni se do të dërgojë forca ushtarake, për ta shtypur çdo përpjekje
të drejtuar kundër pushtetit perandorak me qendër në Stamboll.
Është koha kur Qeveria osmane tanimë qe liruar nga problemi i reformave në Maqedoni,
kurse në anën tjetër ajo kishte fituar përkrahjen e Fuqive të Mëdha për të vënë rregullin
dhe qetësinë tek shqiptarët. Ajo, po ashtu, i kishte përvetësuar disa krerë feudalë shqiptarë,
duke u dhënë shpërblime dhe ofiqe. Në anën tjetër, Sulltani do të dërgojë një komision
nëpër qendrat e mëdha të banuara me shqiptarë, për të hyrë në bisedime me krerët
shqiptarë, vetëm e vetëm për të përfituar në kohë derisa të mblidhte forca të mëdha
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ushtarake. Autoritetet qeveritare osmane njëkohësisht insistonin që me anë të bisedimeve
dhe mitos ta dobësonin Lëvizjen shqiptare për autonomi.
Nga gjysma e gushtit 1899, sipas raportit të konsullit austro-hungarez nga Manastiri,
arriti një proklamatë e Komitetit shqiptar të Bukureshtit, me titull: “Kërkesat shqiptare”,
me shumë ekzemplarë në gjuhën shqipe dhe osmane, duke synuar shpërndarjen në
mesin e shqiptarëve. Bëhej fjalë aty për të kaluarën historike të popullit shqiptar, duke
u nisur nga Pirroja, Leka i Madh e Skënderbeu, mandej për politikën jo të drejtë të
Qeverisë osmane ndaj shqiptarëve dhe tolerimin e propagandës bullgare dhe serbe,
“duke vënë në dukje se shqiptarëve edhe ato dy shkolla përpiqet t’ua mbyll”. (HHStA
Wien, PA XXXVIII, Konsulat Monastir, K. 390) Proklamata vënte në pah se kërkesat e
tyre kishin marë formën e prerë këtu e 20 vjet më parë, pra që gjatë kohës së Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit. Raporti bënte të ditur se “të njëjtat kërkesa Lidhja Shqiptare po
i shtron edhe tani, por duke përsiatur se të gjithë shqiptarët duhet sot ta kuptojnë se
liria e tyre mund të fitohet vetëm me luftë”. (AD SPJ SP, Raport i Konsullit serb nga
Manastiri, më 29 dhjetor (12 dhjetor) 1899.) Për këtë arsye, po kjo lëvizje apelonte tek
të gjithë shqiptarët që të bashkohen në një Lidhje unike.
Rrjedhimisht, Porta, që në nëntor të vitit 1899, dërgoi Hasan dhe Talat Pashën në
Dibër, me qëllim që të ndikonte në qetësimin e situatës, por që misioni i tyre nuk pati
ndonjë sukses. Bile, këta dy misionarë u detyruan, nën presionin e banorëve të atjeshëm,
të largohen nga Dibra para kohe. Prej andej ata shkuan në Prizren, me qëllim që edhe
atje t’i bëjnë të njëjtat përpjekje. (AD SPJ SP, Raport i Konsullit serb nga Manastiri,
më 29 dhjetor (12 dhjetor) 1899). Konsulli rus nga Manastiri shkruante në raportin e
tij atyre ditëve, rreth trazirave që e përfshinë Dibrën, se: “Shqiptarët po kërkonin me
ngulm largimin e Mytesarifit dhe nëpunësve të tjerë osmanë’’. (Dokumente të zgjedhura
- Raport i konsullit rus nga Manastiri, në dhjetor 1899).  Po në ditët e fundit të vitit
kalendarik 1899, Sulltanit i arritën lutje të shumta nga rajonet e ndryshme të banuara
me shqiptarë, si dhe nga komitetet e tyre, që kërkonin bashkimin kombëtar, hapjen e
shkollave në shqipet. Por, këto lutje Porta nuk i mori parasysh, gjë që shkaktoi revoltë
të madhe në mesin e shqiptarëve.
Në muajt e parë të vitit 1900, në shumë vise shqiptare u shtruan sërish kërkesat për
largimin e autoriteteve osmane, duke insistuar me çdo kusht në zëvendësimin e tyre me
nëpunës të vendit. Qendra të këtyre ngjarjeve ishin përsëri Prizreni, Peja, Dibra dhe
Shkupi. Në raportin e tij nga Shkupi, konsulli austriak lajmëron se në muajin shkurt
u vendos të mbyllej çarshia në shenjë të manifestimit të pakënaqësisë me pushtetin
otoman, e sidomos me valiun e Kosovës. Kjo pakënaqësi u shndërrua në demonstrata
kundër Hafiz Pashës dhe Sali Begut, kryetarit të Bashkisë së Shkupit, (Dokumente të
zgjedhura - Raport i konsullit rus nga Manastiri, në dhjetor 1899) ndërsa valiu me
ndihmën e garnizoneve ushtarake arriti t’i neutralizonte tendencat e tilla. Lidhur me
këtë, konsulli austriak shënon se:”Për këtë lëvizje meriton të thuhet diçka më tepër nga
se edhe kjo ka synime të njëjta dhe është identike me ngjarjet e para disa ditëve, në
Dibër. (Dokumente të zgjedhura - Raport i konsullit rus nga Manastiri, në dhjetor
1899)
Edhe konsulli i Francës nga Sofja, në raportin dërguar eprorëve të tij në Paris, shkruante
për trazirat, që kishin përfshirë Shkupin me rrethinë. Ai po informonte se shqiptarët e
armatosur e morën qytetin dhe prej ndërtesës së postës i dërguan telegram Sulltanit,
duke shprehur pakënaqësinë e tyre me autoritetet politiko - administrative të Vilajetit.
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Për t’i qetësuar, Padishahu u premtoi atyre se do të dërgonte një komision, që do të
shqyrtonte shkaqet e pakënaqësisë dhe revoltës së tyre (Les Archives des Affaires
Etrangeres-Turqui. Raport i konsullit francez nga Sofja, më 26 shkurt 1900). Konsulli
francez nga Shkupi, po ashtu, raportonte se ngjarjet e Shkupit, duke u mbështetur
paraprakisht nga informacionet që kishte pasur nga takimi me një komision bukur
mirë të informuar për këto ngjarje, prodhuan konflikt, pas zënkës ndërmjet Hafiz Pashës
dhe një shqiptari të njohur me emrin Idriz Efendi, njeri ky me influencë të madhe në
Shkup dhe në Stamboll (AAE Turquie, Raport i konsullit francez nga Selaniku, më
9 mars 1900).
Sipas mendimit të këtij konsulli, që me siguri ishte nën ndikimin e versionit të rrëfimit
të pushtetit osman lidhur me këto ngjarje, Idriz Efendiu paska pretenduar të bëhej
drejtor i arsimit në Vilajetin e Kosovës, mirëpo valiu e paska refuzuar lutjen e tij. Porta
ishte detyruar kështu të dërgonte një komision, që do të ndërmjetësonte në pajtimin e
shqiptarëve me valiun e Kosovës, por edhe këto përpjekje nuk patën sukses. Prandaj
valiu u detyrua të largohej nga Shkupi (AAE Turquie, Raport i konsullit francez nga
Selaniku, më 15 mars 1900).
Gazeta shqipe, “Albania e Vogël”, në këtë kontekst shkruante: “Hafiz Pasha u mposht.
Ai ishte në Kosovë shërbëtori më i flaktë i përparimit të Serbisë, e që shqiptarët me kohë
ishin në armiqësi të madhe me të. Mposhtja e tij është një çlirim për Shqipërinë” (“Albania
e Vogël”  Nr. 10, më 20 mars 1900). Një supozim i tillë, se Hafiz Pasha ishte vënë në
shërbim të Serbisë, gjendet edhe në disa dokumente të tjera, por largimi i tij nuk ishte
çlirim për shqiptarët. Më në fund, Sulltani me telegram lajmëroi se e ka amnistuar Idriz
Efendiun bashkë me djalin e vet, dhe se ata shpejt do të kthehen në Shkup (AAE
Turquie, Raport i konsullit francez nga Selaniku, më 24 mars 1900). Kjo ishte metoda
e njohur e qeverisë osmane dhe e Sulltanit, që kur ishte në rrezik bënte lëshime të vogla,
e ndoshta sakrifikonte edhe ndonjë nëpunës të vetin, me qëllim qetësimi shpirtërash
dhe zgjatjeje kohore të sundimit perandorak në këto anë. Kësaj radhe, Sulltani sakrifikoi
Hafiz Pashën dhe disa mytesarifë, duke i larguar nga pozitat e tyre dhe në vend të tyre
emëroi njerëz të vet me origjinë shqiptare, me qëllim që t’u hedh pluhur syve atyre,
duke u thënë:  “Ja, njerëzit tuaj janë në pushtet. U plotësua pra dëshira e juaj”.
Për fat të mirë, Lëvizja Kombëtare Shqiptare ishte në dijeni se ato janë manovra të
Sulltanit. Ajo, po ashtu, kërkonte të merrte pushtetin në të gjitha viset e banuara me
popullatë të veten, që ishte një nga kërkesat më të standardizuara të programeve politike.
Ishte kohë kur gjithnjë e më tepër aktualizohej edhe çështja e hapjes së shkollave shqipe.
Pra, këto dy kërkesa përbënin komponentet kryesore të autonomisë. Megjithatë, në
tërë këtë lëvizje ende mungonte një qendër politike, e cila do t’i koordinonte veprimtaritë
e veçuara të qarqeve të ndryshme shqiptare.
Ky problem tashmë po i mundonte të gjitha qarqet përparimtare të shqiptarëve, dhe ato
po kërkonin mënyrën e formimit të një qendre kombëtare. Nga raporti konfidencial
austriak, ndërkaq, vihej re se shqiptarët e rrethit të Prishtinës, të Shkupit, të Mitrovicës
etj., kishin biseduar për mbajtjen e një tubimi të përgjithshëm, si ai i para një viti në
Pejë. Ç’është e drejta, me iniciativën e Haxhi Zekës ishin shpërndarë ftesat për një Kuvend
të tillë, porse valiu i ri i Kosovës, Reshid Pasha, kishte ndaluar çdo tubim të shqiptarëve,
duke e bërë kështu të pamundur mbajtjen e këtij tubimi të planifikuar.
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Kontributi i Ismail Qemalit në formësimin e mendimit politik të Rilindjës
Kombëtare

Pikërisht në ato ditë kur në Vilajetin e Kosovës bëheshin përpjekje për një tubim të
përgjithshëm shqiptar, nga Stambolli u arratis patrioti dhe diplomati i dalluar, Ismail
Qemali. Si nëpunës i lartë i administratës osmane, ai hyri herët në lidhje me grupet
perandorake të pakënaqura me politikën absolute të Sulltanit, prandaj edhe ishte vijimisht
në përcjellje të njerëzve të tij. Ismail Qemali kishte kuptuar qëmoti se sistemi i egër i
shtypjes nacionale që mbretëronte në Perandorinë Osmane, kishte hyrë në rrugë të
pakrye. Protestat e tij kundër ndjekjes së lëvizjeve armene, greke dhe shqiptare ishin
shprehje e indinjatës kundër një politike të tillë (S. Luarasi, 1962, 31). Ismail Qemali,
prandaj, me kohë vuri kontakte me patriotët shqiptarë të vendosur në Stamboll dhe
aktivisht u inkuadrua në përpjekjet e Lëvizjes Kombëtare, që e bëri edhe më tepër të
urrehet nga qarqet sunduese dhe nga vetë Sulltani. Duke e njohur mirë situatën
ekonomike dhe politike të Perandorisë, ai kërkonte nga qeveria që në dobi të shtetit
osman të bënte reforma decentralizuese, të cilat do të ishin edhe dobiprurëse për kombësitë
që jetonin në kuadër të kësaj Perandorie (Historia e Shqipërisë II, 256). Lidhur me
këtë, edhe në memorandumin drejtuar Sulltanit, ai bënte me dije se fjala nuk është për
reforma të cunguara që Fuqitë e Mëdha ia impononin Portës, por për reforma rrënjësore,
të cilat do ta çonin Perandorinë Osmane në rrugën e zhvillimit dhe të përparimit.
Me kërkesat për decentralizimin e pushtetit qendror otoman, ai kishte parasysh, në
radhë të parë, popujt e pjesës evropiane të Perandorisë, ku si tërësi etnike bënin pjesë
shqiptarët dhe maqedonasit. Pra, me decentralizimin e pushtetit, ai mendonte që pushteti
lokal të kalonte në duart e vendasve, e kjo ishte një shkallë drejt realizimit të autonomisë
së plotë, respektivisht të pavarësisë. Duhet theksuar se ai nuk ishte ende i pajtimit që
shqiptarët t’i realizonin këto kërkesa me anë të kryengritjes së përgjithshme, sepse
frikësohej nga ndërhyrjet e jashtme. “Një kryengritje e armatosur’’,- siç do ta thoshte
Ismail Qemali-, “do ta shfrytëzonin Fuqitë e Jashtme për t’i copëtuar tokat shqiptare,
duke menduar se forma më fatlume e kalimit të pushtetit në duar të vendasve ishte
rruga e reformave decentralizuese’’ (S. Luarasi,  32.)
Me këto propozime, Ismail Qemali ishte bërë i dyshimtë te Sulltani, e sidomos për bisedat
e tij me atdhetarët shqiptarë. Mu për këtë arsye, ai dëshironte ta largonte nga Stambolli,
e njëkohësisht edhe nga kontaktet me bashkëvendësit e tij dhe me qarqet borgjeze të
osmanëve të rinj. Për ta larguar atë, Sulltani e emëroi qeveritar në Tripoli, ndoshta edhe
me qëllim që atje ta zhdukte me anë të ndonjë atentati (Historia e Shqipërisë II, 257),
siç bënte edhe me shumë kundërshtarë të vet. Që në fillet e veprimtarisë së vet politike e
deri në Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë, Ismail Qemali u lidh me qarqet më
përparimtare të Perandorisë Osmane. Njohës i thellë i gjendjes së brendshme të saj në
qendër dhe vilajete, si dhe njohës i hollë i rrethanave ndërkombëtare e i zhvillimit të së
ashtuquajturës “Çështje Lindore’’, ai përpunoi në mendjen e tij rrugën për kapërcimin
e situatës, duke u nisur nga interesat e popujve të Perandorisë dhe duke u shqetësuar
për fatin e tyre të ardhshëm.
Personaliteti i Ismail Qemalit, ashtu sikurse e mbarë Lëvizja Kombëtare Shqiptare dhe
Lëvizja xhonturke, nuk mund të mos takoheshin në rrugët e tyre, pavarësisht se të dy
palët niseshin nga pozita të ndryshme, për të mos thënë, në fund të fundit, edhe të
kundërta. Gjithsesi, fjala ishte për bashkudhëtarë të përkohshëm. Ky bashkëudhëtim
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ishte për të dy palët sa i pashmangshëm aq edhe i nevojshëm dhe i dobishëm, dhe që të
dy palët kërkonin të përfitonin nga njëra-tjetra, e, pse jo, edhe ta shfrytëzonin njëra -
tjetrën.
Lëvizja e xhonturqve, e drejtuar kundër pushtetit absolut të Sulltan Abdyl Hamidit II,
kishte si synim kryesor, siç dihet, rivendosjen e Kushtetutës së vitit 1876 dhe kryerjen e
disa reformave, me qëllim të ruajtjes së Perandorisë nga ndërhyrjet dhe nga presionet e
Fuqive të Mëdha atëherë, po edhe nga lëvizjet çlirimtare të popujve të shtypur. Për këtë
shkak, qëndrimi i tyre ndaj popujve të nënshtruar, ndër ta edhe ndaj popullit shqiptar,
ishte dhe mbeti kontradiktor, për të përfunduar, sapo ata erdhën në pushtet, në armiqësi
të hapur. Këtë qëndrim e kishin parasysh rilindësit më largpamës, që ndër ta dallonte,
Ismail Qemali. Ai pati pjesëmarrje aktive në Kongresin e osmanëve të rinj në Paris më
1902, si dhe luajti rol të rëndësishëm në përgatitjen e një grusht shteti si rrugë për
rivendosjen e Kushtetutës së Mit’hat Pashës. Marrëdhëniet e tij me borgjezinë e re
osmane, ndërkaq, pas shpalljes së pavarësisë mbetën, pavarësisht nga çfarë është shkruar
deri më tani, tema me interes për studimet kushtuar kësaj figure madhore të historisë
kombëtare. Gjithsesi, qëndrimi i Ismail Qemalit ndaj osmanëve të rinj dhe anasjelltas
nuk ka qenë i njëtrajtshëm. Ai varej nga rrymat e ndryshme që ekzistonin në Komitetin,
“Bashkim dhe Përparim”, nga rrjedha e ngjarjeve politike, ushtarake dhe diplomatike
në Perandori dhe jashtë saj.
Veprimtarët e Komitetit, “Bashkim dhe Përparim”, në ndërkohë kërkuan nga krerët e
tyre që shtypi xhonturk në Evropë dhe gjetkë të mbështeste projektet e guximshme të
reformave, që Ismail Qemali ia kishte paraqitur Sulltanit. Dr. Abdullah Xhevdetit i
shkruanin prej Kajros më 15 mars 1897 se, pas jehonës që gjeti në shtypin qendror
evropian akti i mençur dhe kurajoz i këtij shqiptari të madh, shtypi i osmanëve të rinj
nuk mund të heshtte më.
Gazeta, “Meºveret” (Debat), e drejtuar nga Ahmed Rizaj, duke iu referuar komenteve
shumë pozitive që gazeta parisiene, “Temps”, i kishte bërë programit të reformave të
Ismail Qemalit pas botimit tekstual të tij, shpejton të bindë opinionin publik francez
përballë keqkuptimeve dhe keqinterpretimeve në të cilat kishte ndeshur programi
xhonturk, i shpallur në Londër më 1895, se aspiratat e xhonturqve ishin të njëjta me
ato të Ismail Qemalit. Në të theksohet se ai ishte një “Turk i ri” i orëve të para, siç
shprehej autori i këtij artikulli, bashkëpunëtori i Mustafa Fazli Pashës dhe sekretari i
Mid’hat Pashës, “atit të Kushtetutës sonë”, citon autori në fjalë (Ismail Qemali
(Përmbledhje dokumentesh) 1888 – 1912).  Shtypi xhonturk, siç shihet, kërkon të
përfitojë nga autoriteti, prestigji dhe kapitali politik i Ismail Qemalit dhe e paraqet atë si
njeriun e vet.
Një pritje entuziaste projekti i Ismail Qemalit pati, çka është e natyrshme, tek shqiptarët,
si Dervish Hima. Në letërkëmbimin me dr. Ibrahim Temon, ai i shkruante atij më 1
korrik të vitit 1897: Promemoria e Ismail Qemalit është shumë e bukur…”Nuk dua ta
besoj fare që ai, Dervish Hima, të shkruante (kaq hapur). S’besoj që mund të shkruante
kështu, sepse është një gjë e shkëlqyer”. Më tej, Dervish Hima kërkonte të sigurohen
mjetet financiare për botimin e saj (AQSH, F. 19, D. 31, fl. 189), ndërsa Ahmed Saib
beu doli kundër botimit të promemories së Ismail Qemalit (AQSH, F. 19, D. 106/3),
qëndrim nuk mund të shpjegohej ndryshe, veçse me pozicionin e tij ngushtësisht
nacionalist.
Duke dyshuar se mund të ndodhë diçka e papritur, kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë,
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në mënyrë mjeshtërore, pasi u takua me Sulltanin para nisjes, më 28 prill 1900, së
bashku me djemtë e vet, në vend që të ngarkohej në jahtën osmane për në Tripoli,
kërkoi mbrojtjen e ambasadës angleze dhe më 1 maj e lë Stambollin, e shkon në Athinë
(Rizaj,”Buletini...,1995, 216-220). Në kryeqytetin e Greqisë, ai pati takime me burrat
shtetëror grekë, me të cilët zhvilloi bisedime të rëndësishme lidhur me bashkëpunimin
e Lëvizjes shqiptare me shtetin fqinj. Ai, në Athinë njëkohësisht u takua edhe me
shqiptarët e Greqisë, si dhe me disa patriotë shqiptarë që vepruan aty. Arratisja e Ismail
Qemalit nga Stambolli u prit, me sa duket, me mjaft rezervë nga drejtuesit e rretheve
politike xhonturke, madje edhe nga personalitete si dr. Ibrahim Temo.
Po të vështrohet me kujdes letërkëmbimi ndërmjet veprimtarëve xhonturq në mërgim,
do të kuptohet menjëherë se qëndrimi tepër i distancuar nga shumë përfaqësues të tyre
rridhte nga fakti se Ismail Qemali, krahas programit të tij për reformimin e Perandorisë
Osmane dhe për rivendosjen e Kushtetutës së rishikuar të Mid’hat Pashës, kishte
shpalosur, në radhë të parë, programin e luftës për interesat kombëtare të popullit dhe
të vendit të vet, interesa të cilat ai mendonte se, edhe për një kohë, ishin të përbashkëta
me ato të qarqeve më përparimtare të Perandorisë Osmane atëherë.
Programin e vet kombëtar Ismail Qemali e shpalli, përveç dokumenteve të tjera, në një
thirrje që u drejtoi shqiptarëve më 15 tetor 1900. Ai, iu drejtua bashkatdhetarëve të vet,
të cilët gjithherë kishin qenë të gatshëm të derdhin gjakun për të mirën e përgjithshme
të botës, me bindjen se bota do të bashkohet me ata për të realizuar programin kombëtar
të autonomisë së Shqipërisë. Arritjen e këtij bashkimi ai nuk e quante një punë të lehtë
për shqiptarët. Megjithatë, ai ishte i sigurt se do t’i kishte aty pranë bashkatdhetarët e
vet. Prandaj, ai u drejtohej me besim atyre, “se në këtë luftë mendimesh politike keni për
të ecur bashkë me mua e do të më bëheni shokë me besë, punë që është më e vështirë se
e derdhura gjak e më e fuqishme për atdhe”( I. Qemali, 61).
Kërkesa bazë e Ismail Qemalit ishte zbatimi i nenit 23 i Traktatit të Berlinit, që bënte fjalë
për shqiptarët dhe popujt e tjerë të shtypur të Perandorisë. Porse, ky nen nuk mund të
zbatohej, sipas formulimit të hartuar njëzet e ca vjet e më parë, por vetëm “me disa
ndryshime që lypte”,- siç theksonte Ismail Qemali– “koha dhe vendi”.
Ai shprehte besimin se shqiptarët, si kombi më i vjetër i Evropës, do të gëzonin
përkrahjen e botës së qytetëruar, me ndihmën e së cilës ai do të mund të kapërcente
prapambetjen e trashëguar(Albania e Vogël”, Bruksel, viti II,  nr. 19, 15 .10. 1900). Në
këtë frymë, Ismail Qemali porosiste shqiptarët të rronin në paqe me fqinjët, me kusht që
këta të fundit të mos mohonin e kundërshtonin të drejtat kombëtare të
shqiptarëve(Albania e Vogël”, Bruksel, viti II,  nr. 19, 15 .10. 1900).  Mbi këtë bazë, ai
kërkonte t’i ndërtonte marrëdhëniet dhe me xhonturqit të kombësisë moderne turke.
Ismail Qemali, siç deklaronte, e kishte vënë veten në shërbim e në shpëtim, jo vetëm të
shoqërisë muhamedane, por edhe të të gjithë popujve dhe kombeve të mbretërisë osmane
(I.Qemali, 60)
Ismail Qemali provoi me vepra, siç deklaronte në thirrjen drejtuar bashkatdhetarëve,
kur u arratis nga Stambolli, (“Albania e Vogël”, Bruksel, 15 tetor 1900, nr. 19, v. II.),
se “ishte shqiptar, bir shqiptari, me një zemër të vërtetë shqiptare, në dejtë e të cilit
rridhte gjak shqiptari”. Programi politik i Ismail Qemalit, për autonominë e Shqipërisë
në dimensionet e federalizmit të Perandorisë Osmane, mbështetej në bindjen e tij të
drejtë se ende nuk kishte ardhur koha për ndarjen e Perandorisë. Në mbështetje të
fushatës së të dërguarve të Stambollit kundër tij në Shqipëri, u angazhua me të tëra
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forcat e veta edhe Esad pashë Toptani, aso kohe komandant i xhandarmërisë në vilajetin
e Janinës. Ai kërcënoi ata që nuk jepnin me shkrim deklarata për dënimin e qëndrimeve
politike të Ismail Qemalit. (HHStA PA, rep. nr. 49/Rez. Petroviè -Golubovskit, Vlorë,
26 .08. 1901).
Përkundrejt vlerësimeve të tilla plot tolerancë dhe objektivitet, në radhët e xhonturqve
nuk mungonin elementë me pikëpamje nacionaliste tepër të ngushta, të cilët mendonin,
se përderisa Ismail Qemali do të punonte vetëm për Shqipërinë,organizata e tyre nuk
do të kishte ndonjë të mirë prej tij (AQSH, 19, D. 106/8, fl. 2138 – 2144).
Me gjithë ekzistencën e këtyre pikëpamjeve tepër të ngushta, bashkëpunimi ndërmjet
Ismail Qemalit dhe elementeve xhonturke më të përparuara nuk mungoi të vendosej
dhe të vihej edhe në veprim. Nga dora e Syqutiut mësohet se, në fillim të marsit të vitit
1901, ai së bashku me Ismail Qemalin dhe Dervish Himën përgatitën në Romë një
përkujtesë në emër të shqiptarëve për t’ua dërguar Fuqive të Mëdha (AQSH, fl. 2110,
Kartpostale drejtuar Syqutiut në Romë nga Parisi, 10. 05. 1900). Pra, elemente si
Is’hak Syqutiu, dashur pa dashur, pranonin se çështja shqiptare ishte pjesë përbërëse e
reformimit dhe e emancipimit të Perandorisë Osmane, që nuk mund të injorohej, madje
në asnjë mënyrë. Ky bashkëpunim u bë i mundur pas sqarimeve që bëri Ismail Qemali
në intervistat dhënë gazetave egjiptiane, “Moayyad” dhe “Mokkatan”, se ai nuk kërkonte
aspak pavarësinë e plotë të Shqipërisë, por një autonomi sa më të gjerë të saj, në zbatim
të nenit 23 të Traktatit të Berlinit (AQSH, D. 32/5, fl. 61, drejtuar Dr.  I. Temos,  Romë
13 .03. 1901).
Nga pohimet e vet veprimtarëve dhe krerëve të lëvizjes xhonturke, del qartë se Ismail
Qemali ishte për një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet popullit shqiptar dhe atij turk,
në luftën e përbashkët për ta futur Perandorinë Osmane në rrugën e një rendi kushtetues,
ku të gjithë popujt e saj të gëzonin të drejtat e tyre kombëtare në shkallën e një autonomie,
që ua kishte njohur dhe Kongresi i Berlinit.
Në këtë kuptim, ai ishte gati të bashkëpunonte (dhe bëri edhe hapa konkretë në këtë
drejtim, si jashtë vendit ashtu edhe brenda tij,) me Lëvizjen Xhonturke për vendosjen e
Kushtetutës në Perandorinë Osmane dhe zhvillimin e reformave në të. Ky ishte një
qëndrim që ndryshonte nga ai që mbanin mjaft veprimtarë të Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare. Shumë prej tyre patën, jo pa të drejtë, jo pak dyshime dhe qëndrim oportunist
ndaj xhonturqve. Ndryshe nga këta, Ismail Qemali kishte shpresë se, në këtë mënyrë,
do të hapej rruga edhe për sendërtimin e të drejtave kombëtare të popullit të vet dhe
popujve të tjerë, nën atë perandori. Porse qëndrimi i tij ndryshonte, gjithashtu, dhe
nga qëndrimi që mbajtën mjaft shqiptarë, të cilët morën pjesë aktivisht, pa asnjë rezervë,
në këtë lëvizje dhe, madje, u shquan që në hapat e parë të saj, duke dhënë një kontribut
të veçantë në fitoren e Revolucionit të korrikut të vitit 1908. Ismail Qemali luftoi që
Lëvizja Kombëtare Shqiptare gjatë bashkëpunimit me turqit e rinj të ruante pavarësinë
dhe identitetin e saj, që të mos identifikohej plotësisht me të parën dhe të ruante kështu
mundësinë të vazhdonte tutje luftën për realizimin e të drejtave dhe të interesave të
veçanta, siç shprehej edhe ai në propozimet drejtuar krerëve xhonturq për bashkëpunim
konkret.
Në këtë kontekst, besohet se Ismail Qemali i përket asaj rryme të Lëvizjes Shqiptare ose
atij grupi politik, që mbajti një qëndrim më realist dhe jo të ngurtë, ndaj zhvillimeve
politike në Perandorinë Osmane në fillim të shekullit XIX, si dhe një qëndrim më largpamës
dhe të matur njëkohësisht ndaj aleancave të nevojshme dhe të mundshme, për t’i hapur
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rrugën emancipimit politik e kombëtar të popullit shqiptar, krahas popujve të tjerë të
Perandorisë.
Derisa qëndroi në Athinë, Ismail Qemali shkroi disa proklamata, të cilat ua drejtoi të
gjitha qendrave në Shqipëri, duke u shpjeguar bashkatdhetarëve të tij së pari shkaqet
që e shtrënguan ta braktisë postin e tij në Perandorinë Osmane (S. Luarasi, 35). Pas
një qëndrimi disa javësh në Greqi, shkoi në Napoli dhe atje, me anën e gazetës italiane
të Romës, “Tribuna”, e shpalli për herë të parë publikisht programin e tij politik lidhur
me Lëvizjen Kombëtare Shqiptare (Historia e Shqipërisë II, 257). Këtu më poshtë sjell
me pika të shkurtra proklamatën e Ismail Qemalit mbi autonominë e Shqipërisë (HHSHA
PA Albanien, Raport i konsullit austro - hungarez nga Brukseli më 6 qershor 1901).
Duhet theksuar se Ismail Qemali në programin e tij politik ishte shumë më i matur se
autorët e programeve të tjera dhe se ai i caktoi shumë mirë vetëm ato vise që ishin të
banuara nga shqiptarët, duke i përjashtuar ato vise, të cilat kishin popullsi kompakte
joshqiptare. Ismail Qemali nisej nga ajo se edhe popujt e tjerë fqinjë ndiejnë po të njëjtën
nevojë për t’u liruar nga zgjedha osmane dhe për të fituar lirinë e tyre.
Në artikullin që e botoi në gazetën, “Albania e Vogël”, në Bruksel, Ismail Qemali jep
shpjegime rreth ardhmërisë së shqiptarëve dhe me autonominë e Shqipërisë, ku
shkruante: “Shqiptarët që rrojnë në Kosovë, në Shkodër, në Manastir, në Janinë si edhe
në viset tjera të Turqisë evropiane, duhet ta shikojnë veten si një trup dhe një popull të
vetëm, pa dallim feje dhe fisi, duhet të jenë të gjithë si vëllezër” (Albania e Vogël”,
Bruksel, nr. 19, më 15 tetor 1900). Po ashtu, Ismail Qemali i porosiste shqiptarët “të
jetojnë në paqe me fqinjët e tyre dhe t’i njohin të drejtat e tyre, por as fqinjët,- thoshte ai
-, nuk duhet të ushqejnë qëllime të liga kundër popullit tonë”( Albania e Vogël”, Bruksel,
nr. 19, më 15 tetor 1900). Duke u nisur nga ky parim, ai mbante marrëdhënie të mira
me grekët. Qëkur ishte në Stamboll, ai bëri përpjekje, jo pa sukses, për bashkimin me
udhëheqësit e elementit grek në Perandorinë Osmane. Ky qëndrim i Ismail Qemalit, i
shtyri edhe disa rilindës që me anë të shtypit ta sulmojnë si agjent të Greqisë, por koha
e zgjidhi këtë çështje. Ai ishte kundër çdo federate shqiptaro - greke, për çka e paditnin,
por u përpoq ta bind qeverinë greke për një bashkëpunim me shqiptarët në baza të
barazisë së plotë të dy palëve, duke arritur një marrëveshje për bashkëpunim, sidomos
kundër rrezikut të zgjerimit të shtetit bullgar në Maqedoni dhe në disa vise të banuara
me shqiptarë.
Ndërsa rreth realizimit të autonomisë së Shqipërisë, Ismail Qemali i porosiste shqiptarët
t’i drejtohen Sulltanit dhe Fuqive të Mëdha, duke kërkuar për Shqipërinë një administratë
të aftë. Shqiptarët, thoshte ai, duhet treguar se qëllimet e tyre nuk janë kundër integritetit
territorial të Perandorisë Osmane dhe kundër paqes në Evropën Juglindore, por synojnë
vetëm ta ruajnë kombësinë e vet dhe të tregojnë se ekziston populli shqiptar si i tillë, i
cili ndryshon nga popujt e tjerë fqinjë(S. Luarasi, 39).
Ai ishte i bindur se politika e ruajtjes së status qosë është diç e përkohshme, por rivaliteti
ndërmjet Rusisë dhe Austro - Hungarisë do ta rrezikonte Gadishullin Ballkanik. Nga
kombet që më së shumti rrezikoheshin ishin kombet jo sllave: shqiptarët, grekët dhe
turqit. Prandaj, sipas mendimit të tij, ishte në interes të shqiptarëve, të grekëve dhe të
turqve që të ruhej status quoja në Ballkan. Për këtë arsye, Ismail Qemali shkruante:
“Për sa u përket shqiptarëve, çdo lëvizje e hapët, revolucionare nuk do të sjellë gjë tjetër,
veçse do t’i bënte të ligjshme ndërhyrjet e huaja, të cilat do ta keqësonin gjendjen”
(Historia e Shqipërisë II, 257). Është koha e aktivizimit të politikës ekspansioniste
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italiane në Shqipëri, ndërsa Vjena shfaqi haptas pakënaqësinë e saj kundër lëvizjes së
politikës italiane dhe përhapjes së ndikimit të saj në Shqipëri. Për t’i vënë në harmoni
interesat e tyre kontradiktore në Shqipëri, Vjena dhe Roma konfirmuan marrëveshjen
e Manzës nga fundi i vitit 1900, duke u deklaruar për ruajtjen e status quos në këto vise
(Z. Prela, 1962,114-115). Këto përzierje të hapta të Fuqive të Mëdha në çështjet e Ballkanit,
e shtynë Ismail Qemalin të mbante një qëndrim të tillë, aq më tepër pasi ai e njihte
shumë mirë lojën diplomatike të shteteve të mëdha. Në kushtet kur Fuqitë e Mëdha nuk
lejonin shkëputjen e kombësive jo osmane nga Stambolli zyrtar asokohe, Ismail Qemali
vazhdonte të shihte rrugëdaljen e vetme për zgjidhjen e çështjes së Shqipërisë në
decentralizimin e pushtetit qendror, nga i cili do të përfitonin në mënyrë të barabartë të
gjitha kombësitë e Perandorisë Osmane (Historia e Shqipërisë II,  257).
Ai e shihte të arsyeshme që, në radhë të parë, shqiptarët duhet kërkuar shkolla dhe
bashkimin e tyre. Lidhur më këtë, ai shkruante: “Duhet të hapim shkolla në të gjithë
Shqipërinë, në mënyrë që gjuha shqipe të përhapet edhe të lexohet anekënd vendit” (S.
Luarasi, 40). Njeriu duhet të jetë fare i verbër, shkruante ai, që të mos e shoh nevojën
e shkollës kombëtare, “duhet të jetë tradhtar që të dëshirojë lënien pas dore të arsimit në
gjuhën shqipe”. (S. Luarasi, 40).
“Ismail Qemali,- shkruan konsulli austrio-hungarez -, mendon se nën regjimin e Abdyl
Hamidit nuk ka shpresë të bëhet ndërhyrje pranë një fuqie të madhe evropiane, që me
anë të shkollave të zgjohet vetëdija kombëtare e shqiptarëve, të lëvrohet gjuha, të forcohet
ideja e autonomisë dhe gradualisht të sillen të gjitha këto deri në atë shkallë, sa, në rast
shthurjeje eventuale të Perandorisë Osmane, Shqipëria të ketë mundësi të qëndrojë në
këmbë si shtet i pavarur” (HHSTA PA Albanien XIV, Raport i konsullit austriak nga
Brukseli, më 6 qershor 1900). Ai mendonte se Porta duhet vetë ta shoh nevojën e
shqiptarëve dhe t’u ndihmojë, sepse ata i ka mbështetje të sigurt për ekzistencën e saj,
duke vënë në dukje, se “Po, meqë Turqia nuk i di detyrat e veta, ne shqiptarët, që i dijmë
tonat, do të punojmë dhe do të përparojmë pa ndihmën e saj” (S. Luarasi, 41). Nga kjo
mund të konstatohet se Ismail Qemali nuk ishte për atë që shqiptarët të presin derisa
Porta ta shihte të nevojshme t’u japë shqiptarëve shkolla dhe përparim, por porosiste
që ata vetë t’i realizojnë këto kërkesa, edhe pa ndihmën e Stambollit. “Koha nuk pret,
bota ec përpara dhe mjerë ne, po të lëmë popujt tjerë të na kalojnë në rrugën e qytetërimit”,
(S. Luarasi, 41) - shkruante Ismail Qemali për bashkatdhetarët e vet, duke kërkuar prej
tyre kështu të hynin në rrugën e qytetërimit.
Aktiviteti politik i Ismail Qemalit gjatë kësaj kohe reflektohej në të gjitha viset e banuara
me shqiptarë. Nga raportet konsullore, mund të përfundohet se qarqet shqiptare, në
viset e banuara me ta, ishin të informuara, e po ashtu edhe shoqëritë dhe komitetet
jashtë vendit. Aktiviteti i tij i kishte shqetësuar disa qarqe diplomatike evropiane dhe
ballkanike, sidomos me memorandumin e tij lidhur me autonominë e Shqipërisë
(HHSTA, Wien, PA XXXVIII, K. 390  Bericht, N. 52, Konsulli austro-hungarez nga
Manastiri, më 29 korrik 1900).

Konkluzione

Galeria e mendimtarëve politik të Rilindjes, si dhe e projektuesve më pretenciozë të
Rilindjes, megjithatë do të rrumbullakohet më së miri me daljen e shkëlqyer në skenën
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politike të figurës madhore të Ismail Qemalit. Ishte antologjike për atë kohë lëvizja
politike e tij cep më cep Evropës, për të siguruar atë pak grimcë ndihme nga kancelaritë
e Fuqive të Mëdha të “Kontinentit të Vjetër”. Në këtë kontekst veprimi, lideri tashmë i
pamohuar i Rilindjes Kombëtare Shqiptare në çdo hap e në çdo kohë u bënte me dije
bashkatdhetarëve të vet se realizimin e kërkesave për pavarësi ata duhet ta bëjnë edhe
pa ndihmën e Portës. Ai, me fjalë të tjera, rrugën e qytetërimit të tyre drejt civilizimit
evropian e shihte në punën e pandërprerë dhe ecjen para, pavarësisht nga vështirësitë.
Me aktivitetin e tij të njohur, Ismail Qemali reflekton ndikimin gati se vendimtar politik
tek shqiptarët, ndërsa shqetësim për qarqet diplomatike ballkanike e të caktuara evropiane
që kishte të bënte rreth memorandumit të tij, mbi të ardhmen e Shqipërisë.
Mendimet e qarta politike të Ismail Qemalit tani i vënë në lëvizje edhe më të madhe
kolonitë shqiptare të mërgimit në Rumani e Bullgari, të cilat tehun e aktivitetit të dendur
të tyre përmes shtypit në Bukuresht e në Sofje e drejtojnë në funksion kryekëput të
jetësimit praktik të alfabetit shqip me shkronja latine, të ndihmës për të hapur sa më
shumë shkolla kombëtare dhe madje të formimit edhe të një Kishe ortodokse kombëtare
shqiptare. Në një ambient hibrid, ato koloni me militantë të spikatur të Rilindjes, çfarë
ishin: Asdreni, Kristo Dako, Kristo Luarasi, Nikolla Naço, Shahin Kolonja dhe shumë
të tjerë, punojnë në ngritjen e ndërgjegjes kombëtare, si dhe në organizimin e luftës
antiosmane dhe kundër monarkive shoviniste ballkanike. Në këtë vijimësi të aktivitetit
lypset parë botimin e gazetës “Drita” në Sofje, si një organ i përhapjes të mendimit
politik kombëtar e të mesazheve atdhedashurie për të gjithë shqiptarët, kudo që janë.
Por, Rilindja Kombëtare njeh edhe personalitete tjera në planin e luftës së ndërlikuar të
ekzistencës së shqiptarëve. Lagjes së saj deri në vitin 1912 e tutje i përket edhe Faik
Konica, një mendimtar ky i dalluar i mendimit politik të saj, publicist dhe, me fjalë të
tjera, burrë i rrallë i botës mendore shqiptare. Duke i takuar brezit të fundit të Rilindjes,
ai pati parimin e shenjtë se krijimi i pavarësisë duhet të rezultonte me përfundimin e
procesit të një shteti shqiptar të modelit evropian dhe me ligje evropiane. Në historinë
e Rilindjes Kombëtare, ai mbeti i pavdekshëm me botimin e revistës monumentale
“Albania”, që ishte kumtari më i zhurmshëm për të zbatuar një kulturë të përbashkët
kombëtare në frymën e interpretimit civilizues të vlerave të njëmendëta e të përbashkëta
me parimet më demokratike të kultivuara që nga lashtësitë e deri atëherë.
I formësuar në një ambient të përzier, mendimi politik i Rilindjes Kombëtare merr një
fizionomi edhe më të përsosur veprimi në dhe të huaj me intensifikimin e aktivitetit
politiko-kulturor, duke organizuar tubime me karakter kombëtar dhe duke botuar
organe të reja shtypi në funksion të sensibilizimit të çështjes shqiptare, si dhe të përhapjes
të të vërtetës mbi të kaluarën historike të shqiptarëve në përgjithësi. Shqiptarët nuk
ngurojnë të botojnë madje edhe në Beograd gazetën “Albania”, me Jashar Erebarën si
botues, për të neutralizuar sadopak ofensivën diplomatike kundër tyre, ndërsa në planin
më të gjerë, që pas vitit 1904 hidhen në kryengritje kundër pushtuesit osman. Edhe këtë
herë, puna konkrete në terren cytet nga mendimtarë të dalluar politikë të Rilindjes
Kombëtare, në Bukuresht, në Sofje, në Paris e në Londër, tërthorazi madje edhe nga
qarqet më revolucionare të arbëreshëve të Italisë. Produkt i një aktiviteti të gjithëmbarshëm
janë edhe komitetet e formuara në Vilajetin e Manastirit, të Kosovës e të Janinës pas vitit
1905 dhe aksionet e armatosura të vëllezërve Bajo e Çerqiz Topulli në Gjirokastër, në
Manastir e gjetkë. Shumë shpejt, madje më shpejtë se sa që ishte menduar, formohet
“Komiteti për lirinë e Shqipërisë”, i cili fillimisht kërkonte njohjen zyrtare të shqipes në
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shkolla dhe në administratë. Me qendër veprimi në Bukuresht, ky Komitet mblodhi
rreth vetes penat më të ndritura të shtypit shqiptar. Vetëm një vit para “Hyrjetit”, poeti
i dalluar demokrat i Rilindjes, Mihal Grameno, kishte shkruar se “nga të gjithë shqiptarët
po ndihet një zë i përbashkët dhe se në malet tona shpejt do të valojë flamuri kombëtar”.
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Princ Vidi dhe stabiliteti i brendshëm i Shqipërisë

Av. Aida ZAKA
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

Abstrakti

Ky punim trajton stabilitetin e brendshme te Shqipërisë ne kohen e qeverisjes se Princ
Vidit. Ai fokusohet ne trazirat qe ndodhen ne Shqipërinë e Jugut dhe atë te Mesme gjate
periudhës prill –gusht 1914. Punimi përshkruan situatën e brendshme dhe mjetet qe
përdori qeveria për te stabilizuar atë. Ai fokusohet ne politiken qe ndoqi qeveria e Durrësit
për te ti dhëne fund rebelimeve ne Jug dhe ne Shqipërinë e Mesme dhe arsyet e dështimit
te saj për te arritur një sukses te tille. Punimi është mbështetur kryesisht tek autoret qe
kanë shkruar për periudhën e qeverisjes se Vidit. Nëpërmjet përshkrimit analitik  hidhet
drite ne aspektet e kësaj problematike te gjere dhe te shumanshme.

Fjale kyçe:  Princ Vidi, trazirat greke ne Jug te Shqipërisë, rebelimi i Shqipërisë se Mesme.

1- Zgjedhja e Vidit si Princ i Shqipërisë

Fuqitë e Mëdha e lanë çështjen e zgjedhjes së princit në duart e dy fuqive të Adriatikut.
U diskutuan disa kandidatura nga dy fuqitë e Adriatikut dhe konsensusi arriti tek
princi gjerman Vidi. Më 23 tetor 1913, Vidi pranoi të marrë fronin e Shqipërisë,
por me disa kushte.  Mbasi artikulli i protokollit të Londrës në lidhje me organizimin
e Shqipërisë parashikonte se, princi do të emërohej prej gjashtë Fuqive të Mëdha,
duhej me parë të merrej pëlqimi i tyre për kandidaturën e tij, sepse ishte e nevojshme
që ai te sigurohej se nuk do të haste në pengesa nga ana e disa kabineteve. Kështu
Vidi kërkoj.
1- Aprovimin e kombit shqiptar, nëpërmjet organit të qeverisë provizore.
2- Garancinë që Esat Pasha do të njohë vullnetin e Fuqive të Mëdha dhe t’i

nënshtrohet vullnetit të qeverisë së përkohshme, në lidhje me zgjedhjen.
3- Fuqitë e Mëdha, ose një pjesë e tyre, të garantojnë një hua prej 75 milion

frangash, e cila mund të paguhet me këste. Princi të marrë 20 mijë franga, që do
të paguhen prej huas.

4- Premtimin se zgjatja e KNK mund të shkurtohet,  në rast se administrimi i
Shqipërisë do të jepte garanci të mjaftueshme në këtë drejtim.

5- Projekt-organizmi i Shqipërisë do të aprovohet nga princi dhe sistemi
parlamentar nuk mund të pranohet.

6- Shtëpia mbretërore është e përjashtuar prej taksave.
7- Kufiri i Shqipërisë së Jugut në pikat kryesore duhet të jetë caktuar, kështu që të

përjashtohet çdo kontestim.
Ndërkohë, Princ Vidi ende ngurronte të shkonte në Shqipëri, për shkak se donte
garanci për huan që do t’i akordohej shtetit shqiptar. Austro-Hungaria dhe Italia
ranë dakord që do të ishin gati që garancinë ta marrin përsipër vetëm dhe kështu
huaja shqiptare prej 75 milion frangash, mund të konsiderohej si e siguruar.
Gjatë gjithë muajit shkurt ai shkoi në kryeqytetet kryesore të Evropës për të marrë
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mbështetjen e tyre. Pas këtij udhëtimi ashtu siç kërkoi princ Vidi, një delegacion
shqiptar u përgatit dhe shkoi e t’i jepte kurorën e Shqipërisë. Në 21 shkurt 1914,
Esat Pasha kryesonte një përfaqësi të fisnikëve shqiptarë në Newvid për t’i ofruar
Vidit fronin.( Miranda Vickers, The Albanians, A modern history, New York 2008, f.
83). Pasi u kurorëzua, Berchtold ministri i jashtëm i Austro-Hungarisë, sugjeronte
që Vidi të evitonte çdo lloj vonese në planin e tij të nisjes, për të arritur sa më parë në
Shqipëri dhe për të marrë në dorë frenat e qeverisjes. Vidi u nis më 5 mars nga
Trieste, mbi një anije Austro-Hungareze, “Taurus” i shoqëruar nga një skuadër
ndërkombëtare, që përbëhej nga anije të Francës, Anglisë dhe Italisë. Princ Vidi
mbërriti në Shqipëri më 7 mars 1914.
Pasi morri fronin e Shqipërisë sipas rregullave dhe procedurave te tipit perëndimor
formoj kabinetin e ri dhe Statusin Organik te Shqipërisë qe është kushtetuta e pare
e Shqipërisë  se pavarur, një kushtetute qe u përpunuar nga Komisioni i Kontrollit
i përbëre nga te dërguar te gjashte Fuqive te Mëdha qe ishin edhe garantueset qe do
garantonin pavarësisë dhe neutralitetin e Shqipërisë. Kjo kushtetute e shpallte
Shqipërinë një Principate Sovrane dhe te trashëguar. Statusi i jepte një pushtet te
gjere princit dhe limitonte dukshëm pushtetet e tjera por kjo ishte një tradite juridike
ne te gjithë Evropën e kohës ku sovrani mundohej te prevalonte mbi pushtetet e
tjera.
Qeveria kishte si kryeministër Turhan Pashën qe ishte një herësh president i këshillit
dhe ministër i punëve te jashtme. Esat Pasha ishte ministër i Brendshme dhe i Luftës.
Aziz Pashe Vrioni ishte Ministër i Bujqësisë dhe minierave, Myfit bej Libohova
ishte Ministër i Drejtësisë, Hasan bej Prishtina Ministër i Postave dhe Telegrafëve,
Prenk Bibe Doda Ministër i Punëve Publike. Dr. F. Adhamidhi Ministër i Financave,
ndërsa Dr. Turtull Beu ministër i Arsimit Publik dhe Shendetsise. Duke qenë se
Princi ishte i zgjedhur me marrëveshje, ai do të mblidhte rreth vetes këshilltarë të
Fuqive të Mëdha, të cilët do të fillonin garimin ndërmjet tyre se kush do të kishte
ndikimin më të madh tek princi. Në qeverisjen e tij do lindin dy rryma, njëra pro-
italiane dhe tjetra pro-austriake, kështu që të gjithë anëtarët e kabinetit të tij do të
ndaheshin në dy kampe.

2- Vidi dhe Rebelimi ne Jug te Shqipërisë

Pa kaluar as dy muaj nga ardhja në fuqi e Princ Vidit u shfaqën mosmarrëveshjet e
para në qeverisjen e tij. Këto mosmarrëveshje u zhvilluan, midis personaliteteve
politike shqiptare si dhe këshilltarëve të huaj, po ashtu edhe ndërmjet administratës
dhe vetë shtresave të ndryshme të popullsisë që priste ndryshime të shpejta në vend.
( Iliriana Kaceli, Marrëdhëniet Shqiptaro-Turke 1912-1939, UET, Fakulteti i Historisë
dhe Filologjisë, Tirane 2014, f. 31)
Në të gjithë vendin pati shtrirje territoriale të veprimeve politike e luftarake,
veçanërisht ndërhyrja e forcave ushtarake greke në të ashtuquajturin Epir të Veriut,
që solli probleme të rënda për shtetin e sapo krijuar shqiptar. Sfida e qeverisjes së
Princ Vidit, ishte ruajtja e kufijve të vendosur nga Konferenca e Ambasadorëve në
Londër.
Qeveria e re u përball qe ne fillim me një anarki ne Jug te vendit. Greqia ishte zotuar
se do të tërhiqte forcat e saj nga Shqipëria e Jugut, por vazhdonte tratativat me
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ushtrinë dhe politikanët e saj me qëllim që, Shqipërinë e Jugut ta bënte autonome
dhe më pas ta përvetësonte. Kjo padyshim që shkaktoi paqëndrueshmëri dhe anarki
në Shqipërinë e Jugut. Gjate kësaj kohe Shqipëria e Jugut ishte nen kontrollin e
trupave te rregullta greke qe operonin ne terren me maskara dhe kërcënime te
popullsisë shqiptare. Këto trupa dëbuan popullsinë myslimane nga Jugu i Shqipërisë
e cila u mblodh ne ullishtat e Vlorës dhe ndërmorën një numër masakrash mbi te,
ku numri i te vdekurve shkoi ne mijëra vete. (Joseph Swire, Shqipëria ngritja e një
mbretërie, Dituria, Tiranë 2005 f. 189.)
Ne shkurt para mbërritje se Vidit, qeveria greke se bashku me te ashtuquajturit
epirot shpalli pavarësinë e vorio Epirit me kryeministër ish ministrin e jashtëm te
Greqisë Zeografos. Lëvizja Epirote ishte e sajuar nga Greqia dhe kishte më tepër se
mbështetje morale nga qeveria greke. Shumë prej kryengritësve të vrarë ose të kapur
rob ishin të veshur me uniforma greke, pa shenja dalluese. Në shumicën e rasteve
thuhej gjithashtu se edhe armët ua kishte dhënë qeveria greke. (Heaton Armstrong,
Gjashtë muaj mbretëri 1914 (Kujtime), Tiranë, Onufri 2001, f. 62.) Me qëllim që të
hiqnin qafe popullin shqiptar duke pasur ndërmend të ripopullonin Shqipërinë e
Jugut me grekë, Zografi e qeveria e tij urdhëruan bandat e veta të digjnin të gjithë
rajonin nga Tepelena në Korçë. (Swire f. 186).Qeveria e Durrësit nuk ishte ne gjendje
qe te mbronte jetën e qytetarëve te vet ne Jug te vendit dhe nuk mund te ndërhynte
ushtarakisht, pasi qeveria greke kishte kërcënuar që çdo veprim i rregullt ushtarak
nga qeveria shqiptare, do të çonte në një luftë me Greqinë. Ndërhyrjen e Italisë dhe
të Austro-Hungarisë, do të pasonte ndoshta shpërthimin e  një lufte evropiane.
(Swire f. 172).
Në 9 mars, Princi emëroj kolonelin holandez Tomson, për bisedime me epirotet.
Kompetenca e tij ishte të dëgjonte propozimet që do të bëheshin, në emër të qeverisë
së Vidit. Karapano i kërkoi Tomsonit në 15 mars 1914, autonominë. Në statusin e
Vidit, kufijtë e Shqipërisë të përcaktuara nga Fuqitë e Mëdha nuk mund të
ndryshonin.  Tomsoni u shkarkua dhe bisedimet me Zeografon u ndërprenë. (Ledia
Dushku, Kur historia ndau dy popuj fqinj, Shqipëria dhe Greqia 1912-1914, Tiranë
2012, f. 270.)
Ai u akuzua se, kishte tejkaluar kuadrin e mandatit të  akorduar. Kabineti Durrësit
bisedimet e Tomsonit me Greqie i refuzoj me arsyetimin se  fuqitë e plota qe i jepeshin
majorit Thomson nga Princi i referoheshin vetëm mënyrës se marrjes ne dorëzim te
krahinave te Jugut dhe masave qe dihet te merreshin për ruajtjen e rendit publik
dhe te qetisë ne to, pasi ato te ishin marre prej tij dhe nuk i jepnin atij ne asnjë
mënyre pushtetin për negociata me autoritet greke zyrtare dhe jo zyrtare lidhur me
kushtet e një karakteri politik.
Vjena sugjeroj që të nisnin bisedimet me grekët dhe nëse bisedimet nuk do të jepnin
rezultat, Princi dhe qeveria ishin të detyruar, ti jepnin fund asaj nëpërmjet forcës.
(Dushku, f. 274) Duke e pare se një operacion ushtarak ishte i rrezikshme, Berchtold
ministri i jashtëm i Austro-Hungarisë  i kërkoi konsullit në Durrës që ti sugjeronte
kryeministrit shqiptar, që karshi ndjekjes se linjës se bisedimeve të drejtpërdrejta, ti
kërkonte KNK rolin e ndërmjetësuesit dhe ti jepte atij autorizimin për pajtim. (Dushku
f. 277) Filluan bisedimet midis qeverise shqiptare dhe epirotëve nen asistencën dhe
ndërmjetimin e KNK. Ne 17 maj te viti 1914, u arrit një marrëveshje, e cila cenonte
sovranitetin  Shqipërisë por edhe vendimet qe u morën ne Londër, pasi iu jepte
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autonomi substanciale disa krahina te Jugut te Shqipërisë qe banoheshin nga
shqiptar. Kjo marrëveshje që të hynte ne fuqi duhej që të miratohej ad referendum.
Ajo do të hynte në fuqi vetëm pas pranimit nga njëra anë nga qeveria shqiptare dhe
qeveritë e Fuqive të Mëdha dhe nga ana tjetër, nga Asambleja e Epirit. (Dushku f.
313) Në 17 maj 1914, u nënshkrua Protokolli i Korfuzit. Dispozitat e këtij protokolli
juridikisht lejonin krijimin e një zone autonome në jug të vendit të cilat sipas shtetit
grek banoheshin nga minoritarë Shqipëria nuk e ratifikoi menjëherë Protokollin e
Korfuzit me shpresën se situata në Shqipërinë e Jugut do të përmirësohej. Ratifikimi
i tij u bë më 23 qershor 1923, ky veprim i nxitur edhe nga presioni i Komisionit
Ndërkombëtar të Kontrollit, e detyroi qeverinë shqiptare të bënte lëshime. ( Kaçeli,
f. 32)
Më 1 korrik 1914,  qeveria greke mori notën e Fuqive të Mëdha, me anën e së cilës,
ajo vihej në dijeni se, qeveritë e Gjermanisë, Austro-Hungarisë, Francës, Britanisë
se Madhe, Italisë dhe Rusisë kishin miratuar marrëveshjen e arritur në Korfuz nga
ana e KNK dhe delegatëve te Epirit, për sa i takon statusit të ardhshme të Epirit
(Dushku, f. 335). Nga ana e epirotëve u kërkuan garanci konstitucionale dhe
ndërkombëtare, për zbatimin e angazhimeve eventuale, të marra përsipër nga Fuqitë
e Mëdha. (Dushku, f. 336).  Në 7 gusht, epirotet e pranuan Protokollin e Korfuzit.
(Dushku, f. 341).

3- Rebelimi i  Shqipërinë se Mesme

Megjithëse qeveria shqiptare e pranoj marrëveshjen e Korfuzit me pas ajo nuk ishte
dakord dhe kërkoi qe ta shtypte kryengritjen me force. Kolonel Tomson qe
komandonte trupat holandeze ne Shqipëri mendonte se kjo çështje zgjidhej me
bisedime dhe jo me lufte por Esat Pasha e siguroi princin se do e shtypnin kryengritjen
me arme. Esati bëri thirrje për vullnetarë dhe pushkët e blera nga Italia, u
transportuan në brendësi dhe u shpërndanë (Swire, f. 172). Siç dëshmon Armstrong
sekretari i mbretit Vid,  karvan të gjatë me kuaj, lanë Durrësin dhe shkuan në
brendësi të vendit, të ngarkuar me pushkë dhe me sasi të mëdha municionesh.
Armët dhe municionet nuk ishin shpërndarë ende mirë, kur erdhën fjalë se, njerëzit
që ne kishim armatosur, refuzonin unanimisht të marshonin drejt jugut.
(Armstrong,f. 64)
Esadi, shfrytëzoi njohuritë jo të plota që kishte Princ Vidi për vendit tonë, dhe, me
pretekst se po dërgonte trupa për të luftuar kundër Greqisë, shpërndau armë në
krahinën e Durrësit, Elbasanit e të Shqipërisë së Mesme. Esad Pasha me anën e
agjentëve të tij përhapte urrejtjen dhe mërinë në popull kundër princit dhe ndezte
zjarrin për ardhjen e një princi Turk nën të cilin fshihesh ai vetë. ( Kaçeli, f. 33)
Kështu rebelet te armatosur nga armët e shtetit i kthyen armët atij. Në jug
barbarizmat e grekëve po zhvilloheshin me tërbim, në Durrës u zbulua se armët e
shpërndara prej tij nuk kishin qenë për luftën kundër grekëve -sepse ky me Varatasin(
ambasadorin grek ne Durres), ishin marrë vesh për të armatosur përkrahësit e tij
në Shqipërinë e Mesme. Kjo ishte një provë e re që tregonte se ai nuk punonte as për
Shqipërinë dhe as për independencën e saj. Ai kërkonte sipas marrëveshjes sekrete
me serbët–një copë tokë, Shqipërinë e Mesme ku vet ai t’ish Princ e Bej. ( Kaçeli, f.
33)
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Më 17 maj, kur reparti i forcave qeveritare u nis në drejtim të Jugut u sulmua nga
grupe fshatarësh të armatosur, veprim ky që shënoi edhe fillimin e rebelimit në
Shqipërinë e Mesme. Kryengritja filloi në Shijak dhe u shtri më pas në qarkun e
Durrësit e të Elbasanit. Esad Pashë Toptani pavarësisht se mbante poste Ministrore
në kabinetin e Turhan Pashës në fillim të muajit maj filloi të zhvillonte propagandën
e tij. ( Kaçeli, f. 33)  Një grup ushtarak me në krye një kapitenin holandez Saar,
shkoi të merrej vesh me rebelët, por nuk ia arriti dot ti bindte. I alarmuar nga
njerëzit e armatosur ai urdhëroi të hapej zjarr kundër tyre ku pati edhe të vrarë, kjo
e irritoi popullin i cili marshoi drejt Shijakut në ndihmë të rebelëve kundër forcave
qeveritare. Marshimi drejt Shijakut më 17 maj ishte një komedi e akorduar mes
xhonturqve dhe Esat pashës, që ishte në shërbim të Serbisë dhe në kontakt me
Greqinë nëpërmjet kunatit të tij Hamdi beut vegël qorre e mitropolitit të Durrësit.
Realizimi me sukses i këtij grushti shteti do t’i siguronte Serbisë, Greqisë dhe Malit
të Zi përfitime të rëndësishme territoriale, e ndërsa ministrit shqiptar ndihmën e
shteteve fqinje për sundimin e tij në Shqipërinë e Mesme. ( Kaçeli, f. 33)
Dyshimet për kryengritjen, ranë direkt mbi Esat Toptanin, pasi kishte qenë ideja e
tij që të armatosej Shqipëria e Mesme, dhe ishte ai që organizoj këtë armatosje.
Agjentët austro-hungarez kërkonin të bindnin edhe vet princin se, Esat Pasha po
komplotonte kundra tij, dhe se ishte ai që kishte nxitur revoltën. (Gazmend Shpuza,
Kryengritja Fshatare e Shqipërisë së Mesme 1914-1915, Tiranë 1986, f. 103). Duke
parë se princi po lëkundej dhe nuk po bindej për mungesë provash, që të merrte
masa ligjore kundra ministrit të tij të Brendshëm dhe të Luftës, për ta pushuar atë
nga detyra, austriakët shpejtuan të organizonin me ndihmën e princeshës dhe
marshallit të oborrit Fon Trota dhe të oficerit holandez të xhandarmërisë Slujs,
grushtin e mëngjesit të datës 19 maj, kundra Esat Toptanit. (Shpuza, f. 103) Meqë
ky kishte ndërmend të bënte qëndresë, topat e drejtuara nga oficerët austriakë hodhën
mbi shtëpinë e ministrit disa predha dhe e detyruan atë të dorëzohej. (Shpuza, f.
104) Armstrong kujton se, Esati, që siç duket e dinte se çfarë e priste, nuk u habit
aspak, kur i thashë se ishte nën arrest dhe duhet të vinte me ne deri në mol,  ku do
t’i dorëzohej komandantit të anijes austriake. (Armstrong,f. 80). Esati me ndërhyrjen
italiane u largua ne azil pa gjyq. Vidi shkruante tek kujtimet e tija se “me dukej e
padrejtë që ta nxirrja në gjyq, në bazë të thënieve me gojë, e vërteta e të cilave nuk
mund të provohej pa lënë dyshime. Përveç kësaj Esati ra menjëherë në dorë të Italisë,
e cila i premtoi me të shpejt mbrojtjen e saj.” ( Wilhelm Wied, Memorandum përmbi
Shqipërinë, Tiranë 2008, f. 32.)
Rrëzimi i Toptanit jo vetëm keqësoi situatën brenda vendit, por edhe marrëdhëniet
e Austro-Hungarisë me Italinë, pasi kjo e fundit akuzonte Austrinë për incidentin.
Italia mendonte se Wilhelm Vid ishte filo-austriak, prandaj ajo përzgjodhi Esat Pashën
si instrument të politikës së saj,  duke u përpjekur të ngrinte atë, e të ulte princin
Wihelm para popullit shqiptar. (Swire, f. 167). Fundin e palavdishëm të princ Vidit
e dëshironte për llogarit e saj ekspansioniste, qeveria e Romës çka e shtyu atë, të
përkëdhelte ambicien e Esat Pashës për pushtet. ( Muin Çami, Shqipëria në rrjedhat
e historisë 1912-1924, Tiranë Onufri 2007, f. 35).Rivaliteti midis tyre solli përçarjen e
qeverisë në dy blloqe kundërshtare, njëri bllok me princ Vidin u orientua nga Vjena,
me të u bashkuan edhe shumë atdhetar, të cilët shpëtimin e Shqipërisë e shikonin
në ato kushte në forcimin e autoritetit të Vidit. Midis tyre u radhit Dervish Hima,
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Hasan Prishtina, Bajram Curri  e Isa Buletini. Kurse blloku tjetër kryesohej nga
Esat Toptani, që tani llogariste të bëhej sundimtar me ndihmën e Romës.( Kristaq
Prifti, Dervish Hima, Tiranë 1993, f. 238.)
Ndërkohe kryengritësit kërkonin;
1- Rivendosjen e sundimit otoman, ose ne rast se kjo dështonte, emërimi i një

anëtari te familjes perandorake otomane si princ i Shqipërisë.
2-  Nëse do te duhej te përdorej ne çfarëdo niveli gjuha shqipe, atëherë për ta

shkruar atë duhet te përdoreshin vetëm shkronjat arabe, ndërsa përdorimi i
lire i turqishtes  duhej te ishte i lejuar për një periudhe prej 8 vitesh.

3- Kryemyftiu i Shqipërisë duhet te emërohet nga she-ul-Islami dhe kryetaret e
tyre shpirtëror te komuniteteve te tjera fetare nga kryetaret tyre respektiv ne
Kostandinopoje

4- Flamuri shqiptar duhej te mbaj gjysme hënën. (Dokumente Britanike per
Shqiperine dhe Shqiptaret, janar- dhjetor 1914, Pergatiti Valentina Duka, Tirane
Toena 2012, nr. 185, f. 488-489)

Ne Shijak ndërkombëtareve u kërkua.
1- Zgjerimin me te madh te mësimdhënie se fesë.
2- Rivendosja e sundimit otoman.
3- Nëse kjo ishte e pamundur atëherë një reagime evropian.
Ndërsa Kavaja kërkonte qe, Sovrani i Shqipërisë te ngrinte serish mësimdhënien
fetare. Ata ankoheshin qe, personat qe sovrani mbante ne pushtet ishin disa burra
te cilat prej një kohe te gjate kishin persekutuar dhe po persekutonin popullin.
Sipas tyre, qeveria kishte përdorur kundra tyre topa çka ka tronditur rende sigurinë
dhe besimin publik. Si rrjedhojë ata dëshironin sundimin nga ana e Perandorisë
Osmane. Por nëse kjo do te ishte e pamundur për tu arritur ata  kërkonin pushtetin
e  Fuqive te Mëdha. (Dokumente Britanike per Shqiperine dhe Shqiptaret, janar-
dhjetor 1914, Pergatiti Valentina Duka, Tirane Toena 2012, nr. 185, f. 456).
Me qëllim që, të mbahej pozita e Vidit në Durrës, u bë plani që të merreshin luftëtar
nga Veriu i Shqipërisë. Kështu, Bib Doda do të mbërrinte nga Lezha me 5 mijë
burra, Ahmet Zogu me 2000,  Berati,  Elbasani, Vlora me 1500. (Armstrong,f. 106).
Qeveria e Durrësit hodhi shume te mëdha parash qe te ngrinte një ushtri qe do te
shtypte rebelimin e Shqipërisë se Mesme dhe u la jashtë zgjidhjes çështja e jugut te
vendit. Trupat qe u paguan nga princi nuk erdhe nen destinacion mbërritën vetëm
disa mercenar katolik  dhe trupat kosovare te cilat mbrojtën deri diku qytetin. Madje
erdhën edhe vullnetar nga Italia, Austria dhe Rumania qe te mbanin pozitën e princit
ne Durrës. Princi e kërkoi mbërritjen e trupave ndërkombëtare për te cilat ishte
dakord Italia dhe Austria por nuk ishin dakord fuqitë e tjera te mëdha te cilat nuk
donin te investonin ne Shqipëri  ne lidhje me rendin dhe sigurinë. Rusia nuk
dëshironte një stabilitet te Shqipërisë, ndërsa për Anglinë Shqipëria nuk përputhej
me interesat e saj ne Evrope. Franca ishte ne aleancë me Rusinë dhe Italia nuk
dëshironte suksesin e Vidit pasi e shikonte atë si filo-austrik. Kërkesat e Princit për
një trup ndërkombëtare u hodhën poshtë.
Gjate muajit qershor ne Durrës u vra edhe kolonel Tomson qe ishte komandanti i
qytetit dhe pas kësaj vrasje princi ishte me i pasigurt. Gjate muajit korrik u benë
përpjekje  me ndërrimin e kabinetit dhe me udhëtimin e kryeministrit Turhan Pasha
për ne vendet perëndimore por bota ishte ne prag te luftës se pare botërore pasi
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ishte vrare princi trashëgimtar i Austrisë. Më 25 korrik, princi shkoi në Vlorë, ku u
prit shumë mirë.
Shpërthimi i luftës nuk i la Princit asnjë zgjidhje tjetër veçse te largohej nga Shqipëria
pasi ai nuk kishte as mjetet financiare për te qëndruar. Këto mjete do i siguronin
pikërisht fuqitë e mëdha te cilat kishin filluar luftën kundra njëra tjetrës. Më 3
shtator 1914, Vidi nxori një deklaratë ku thuhej: “Shqiptarë, kur delegatët tuaj
erdhën tek unë dhe më ofruan kurorën e Shqipërisë, unë iu përgjigja me besim
thirrjes së një kombi trim dhe fisnik, që më kërkonte ta ndihmoja në veprën për
shpëtimin kombëtar. Unë erdha i frymëzuar nga një dëshirë e flaktë për të ndihmuar
në këtë punë patriotike. Ju më keni parë që të bëj çmos qysh në fillim për organizimin
e vendit tuaj, e të përpiqesha t‘ju jepja një qeveri të mirë. Por lufta që ka shpërthyer
në Evropë e ka shtuar ndërlikimin e pozitës sonë. Në këto rrethana unë gjykova të
mos e lë të pambaruar punën, të cilës unë kisha vendosur t‘i kushtoja gjithë forcën
dhe jetën time, duke punuar për përparimin e vendlindjes suaj fisnike.” (Swire, f.
192)
Princ Vidi u sabotua dhe u sulmua nga të gjithë, si nga shtetet ballkanike por edhe
nga Fuqitë e Mëdha. Sipas kajzerit gjerman, Vidit i mungonte zotësia dhe përvoja,
cilësi këto të domosdoshme për sovranin e një shteti të ri. Dushku ,f. 246) .Armstrong
është shprehur se, Fuqitë e Mëdha asnjëherë nuk e deshën suksesin e Mbretërisë
dhe kam përshtypjen se, disa prej tyre ishin armiqësorë që në fillim, megjithëse nuk
e shprehën këtë. (Armstrong,f. 195).

Konkluzione

Stabiliteti i brendshëm i Shqipërisë gjate qeverisjes se princi Vidit ishte delikat dhe
shume shpejt kaloj ne anarki. Fuqitë e Mëdha nuk gjeten një zgjidhje për problemin
Jugut te Vendit qe u be shkaku i gjithë paqendrushmerise politike ne vend.  Tratativat
e ministrit te brendshme për te fituar terren dhe reputacion ne vend trazuan gjithë
situatën e brishtë duke destabilizuar edhe Shqipërinë e Mesme. Tashme para qeverise
nuk ishte vetëm problemi epirot por edhe problemi i rebelimit te Shqipërisë se Mesme.
Qeveria u përpoqe duke paguar shuma te konsiderueshme feudaleve shqiptar vendas
qe te ngrinin një ushtri për te mbrojtur pozitën e saj por kjo gjë nuk funksionoj.
Princi u braktise nga Fuqitë e Mëdha pasi edhe Austria qe e mbështeste hyri ne
lufte. Vidi nuk pati as mbështetje te brendshme pasi influencat ballkanike mbi elitën
vendase ndikuan edhe mbi destabilitetin e vendit. Elita feudale vendase aspironte
për pushtetin e vet lokal dhe nuk ishte e interesuar qe te forconte pushtetin  qendrore
pasi e dinte se do te dobësohej pushteti i saj mbi popullsinë vendase.  Elita nacionaliste
dhe intelektuale vendase ishte e pafuqishme pasi ajo ishte larg pushteti ekonomik
dhe atij politik. Princ Vidi gjendej përpara një anarki dhe armiqësi te brendshme
nga ana  e klaneve qe drejtonin realisht vendin por edhe nga një armiqësi e Fuqive
Ballkanike ndaj tij, qe drejtohej kundra ekzistencës se Shqipërisë. Fuqitë e Mëdha
veç Austro-Hungarisë nuk ishin sinqerisht te interesuara për stabilitetin e Shqipërisë
pasi ato përkrahnin interesat e aleateve te tyre ne Ballkan. Nga ana tjetër trashëgimia
Osmane ne Shqipëri ishte ende tepër e fuqishme dhe ajo u be pengese për orientimin
Shqipërisë drejt Perëndimit.
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Karakteristikat themelore të veprës penale të vrasjes

PhD (C.) Hazir Lushaj
Zyra për Vlerësim dhe Verifikim Gjyqësor Kosovë

Abstrakt

Mbrojtja e jetës dhe integritetit fizik të njeriut është synuar në të gjitha periudhat e
zhvillimit shoqëror, me dallimet të cilat kanë qenë pasqyrim i vlerësimit të njeriut si
anëtar i bashkësisë së caktuar shoqërore. Sot, në kohë bashkëkohore ekziston mendimi
unik se jeta dhe integriteti fizik i njeriut paraqet vlerë të atillë për ruajtjen e se cilës nuk
ekziston vetëm interes individual por interes  i përgjithshëm i përbashkët i shoqërisë
njerëzore. Prandaj mund të konkludohet se ndaj kriminalitetit, si dukuri shoqërore
negative, nuk ka qenë dhe aktualisht nuk është imune asnjë shoqëri, pa marrë parasysh
rregullimin shoqëror të saj. Në këtë drejtim është e domosdoshme qe shteti të angazhohet
edhe ne aspektin tjetër- aspektin “represiv” të reagimit ndaj kriminalitetit. Duke vepruar
kësisoj efektshëm mund të ndikohet në pengimin e kriminalitetit në një anë, në ketë
mënyrë bëhet ndëshkimi i atyre ndaj të cilëve masat preventive nuk kanë dhënë rezultate
për pengimin e veprave penale. Reagimi i shtetit ndaj kriminalitetit manifestohet në atë
mënyrë qe shteti përcakton rregullat se në çfarë kushtesh mund ta përdorë dhunën ndaj
individëve qe ushtrojnë veprimtari kriminale. Me sjelljet kriminale rrezikohen, cenohen
ose asgjësohen vlerat individuale dhe shoqërore. Shteti – shoqëria funksionin e mbrojtjes
nga kriminaliteti e realizon nëpërmjet organeve të veta me qellim qe të mbroj vlerat e
caktuara përkatësisht të mirat e individit dhe bashkësisë shoqërore.

Fjalë kyçe: jeta e njeriut, vepra penale, vrasja, preventiva, represioni.

Hyrje

Vrasjet paraqesin dukuri negative që i ngufasin përpjekjet e qytetarëve për të siguruar
jetë më të mirë dhe më të sigurt. Nisur nga zhvillimet e ngjarjeve dhe rrjedhave të
përgjithshme si dhe situatës në lidhje me dukuritë e sigurisë në Kosovë, ky punim
mund të konsiderohet edhe si tentativë për të dhënë kontribut në gjetjen e masave
gjegjëse të organeve të ndjekjes, si dhe përpjekjeve dhe vështirësive me të cilat ata
ballafaqohen dhe takohen me kriminalitetin, por me vështrim të veçantë të veprave
penale të vrasjeve. Gjatë shqyrtimit të temës, përpjekjet kanë qenë të orientuara kah
prezantimi i gjendjes reale në luftën kundër këtyre dukurive negative, qasja ndaj
problemit nga ana e organeve të ndjekjes në aspektin kriminalistik dhe penal, por
gjithashtu edhe sipas zhvillimit të ndërgjegjes shoqërore në luftën kundër këtyre
dukurive negative. Duke marrë parasysh qasjen e organeve të ndjekjes luftës kundër
këtyre veprave penale, gatishmërinë e tyre, profesionalizmin, numrin e
pamjaftueshëm të kriminalistëve të cilët në mënyrë profesionale do t’i qaseshin luftës
kundër kësaj të keqeje, më kanë shtyrë që në këtë punim të tentoj të shtroj temën si
nga aspekti profesional dhe përvoja e arritur gjatë këtyre viteve, të jap kontributin
tim, që organet e ndjekjes të kenë qasje sa më të mirë për gjetjen e masave gjegjëse
dhe veprimeve në luftën kundër këtyre dukurive negative, si dhe për arritjen e
rezultateve më të mira në këtë luftë. Bazuar në gjendjen reale në terren dhe fakteve
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të mbledhura gjatë punës në këtë temë shumë sensitive kam ardhur në përfundim se
organet e ndjekjes në Kosovë edhe më tej kanë qasje klasike ndaj këtyre veprave
penale. Duhet theksuar faktin se organet e ndjekjes qasjen e vet e kanë më tepër nga
aspekti penalo-juridik, dhe shumë më pak nga aspekti kriminalistik gjatë mbledhjes
së fakteve dhe ndërmarrjes së veprimeve të tjera në luftë kundër këtyre veprave
penale. Lirisht mund të thuhet, shikuar nga aspekti hipotetik, gjatë përpunimit të
këtyre veprave penale rrallëherë mund të haset qasje kuantitative e mbledhjes së të
dhënave dhe se kjo orienton nxjerrjen e përfundimit: se korniza shkencore e qasjes
ndaj kësaj të keqeje është në shkallë shumë të ulët, apo nuk ekziston fare të subjektet
përgjegjëse në luftë kundër kësaj dukurie negative në shoqëri. Në bazë të asaj që u
tha paraprakisht mund të nxjerrim përfundim se është e nevojshme qasja shkencore
e bazuar në kriminalistikën si shkencë, veçanërisht për shkak të faktit të
pamohueshëm se kriminalistika e ka metodologjinë e vet shkencore, e që me ndihmën
e saj mund të vështrohen normat ekzistuese “de lege lata” i sistematizon dhe i
analizon ato. Kriminalistika i definon dhe i dallon parimet dhe institucionet, si dhe
ndryshimet e propozuara “de lege ferenda”, në harmoni me zhvillimin e pritur të
kriminalitetit modern. Me aplikimin e marrëdhënieve në mes të përmbajtjes së saj
dhe rregullave për zbulim (heuristike), argumentimim (si logjistika) të veprave penale,
kriminalistika si shkencë i shfrytëzon dhe i mbron kushtet që janë zhvilluar në
kuadër të saj, siç janë terminologjia dhe gjuha e profesionit duke kontribuar në atë
mënyrë zhvillimit të rregullave të veta dhe zbatimin e rregullt të tyre në praktikën
e përditshme. Me teoritë kriminalistike merret teoria e shkencës së kriminalistikës, e
cila i shqyrton dhe i hulumton pyetjet e shumta nga shkencat filozofike, veçanërisht
nga gnoseologjia, epistemologjia, psikologjia, logjika, psikologjia juridike, teoria e
sistemeve, organizimi i punës etj. Ajo merret me çështjet teorike dhe shkencore të
veprave penale, bazën teorike të kriminalistikës, me të vërtetën në këtë procedurë,
me mjetet dhe metodat e konstatimit të së vërtetës, me modelimin filozofik, me
prezantimin e vizioneve si hipotez “ad hoc”, me faktet negative (mospranimin), me
strukturën e kriminalistikës si shkencë, me marrëdhëniet në mes të lëmive të ndryshme
të kriminalistikës dhe pyetjeve të ngjashme.Viteve të fundit, krahas zhvillimeve të
mëdha të kriminalistikës si shkencë, është zhvilluar edhe kriminalistika preventive,
rregullat e së cilës shfrytëzohen dhe shërbejnë për lëvizjet “ante delictum” apo për
pengimin e kryerjes së veprave penale. Kjo ka të bëj edhe me metodat dhe mjetet
specifike. Në radhë të parë, (autorizimet themelore policore) qasja ndaj veprës penale
si fenomen real dhe e definon si zbulim të veprës penale dhe kryerësit të saj. Në
procesin e hetuesisë për veprën penale, shkenca e kriminalistikës shërbehet me metoda
të veçanta kriminalistike të cilat janë zhvilluar në këtë shkencë dhe në teoritë e saja.
Detyra themelore e shkencës së kriminalistikës është që të bëj me rekonstruktimin e
ngjarjeve që kanë kaluar, që kanë indice mbi ekzistimin e veprës penale apo veprës
së dënueshme. Detyra tjetër në vazhdim është që të siguroj rrjedhë të papenguar të
procesit të veprimit operativ (jo formal) dhe hetimin penal të ngjarjes apo veprës,
procedurat penale dhe procedurat kriminalistike. Kriminalistika si shkencë, në tërësi
e hulumton veprimtarinë e tërësishme represive dhe preventive të organeve
kompetente nga aspekti i zbulimit, hetimit dhe preventivës së kriminalitetit në kuadër
të lëndës së vet.( Modly., 2007, f. 3.).Me këtë rast, rol të veçantë ka shembulli shkencor
i bazuar në zbulimin dhe argumentimin e veprave penale në kuadër të metodikës
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kriminalistike, ku është si çështje modeli i specializuar i zbulimit dhe i argumentimit
të hetuesisë për disa nga veprat penale nga aspekti i fenomenologjisë mbi
karakteristikat morfologjike të veprave të kushtëzuara me vendin, kohën, me
mënyrën dhe mjetet e kryerjes së veprës, me formën e fajësisë, si dhe rrethanave të
tjera dhe me identifikimin e masave dhe veprimeve.

Kuptimi i veprës penale

Veprat penale janë veprime njerëzore me të cilat lëndohen ose rrezikohen vlerat
themelore individuale apo shoqërore që janë të garantuara me Kushtetutë dhe me të
drejtën ndërkombëtare, të cilat me ligje vendore apo më të drejtën ndërkombëtare
janë definuar si vepra penale, e që janë realizuar në mënyrë të fshehtë dhe
k u n d ë r l i g j o r e . ( h t t p : / / w w w. p r a v s t . h r / d o k u m e n t i / n o v o s t i / b l o g /
blog_dodfile_opæi_pojam_kd_elementi.pdfora). Vepra penale është vepër e
kundërligjshme e cila është e përcaktuar me ligj si vepër penale, tiparet e se cilës janë
të përcaktuara me ligj dhe për të cilën me ligj është parapare sanksioni penal ose
masa e trajtimit të detyrueshëm (Salihu., 2003. f.183).
Mbrojtja e jetës dhe integritetit fizik të njeriut është realizuar në të gjitha periudhat
e zhvillimit shoqëror, me dallimet të cilat kanë qenë pasqyrim i vlerësimit të njeriut
si anëtar i bashkësisë së caktuar shoqërore. Sot, në kohë bashkëkohore ekziston
mendimi unik se jeta dhe integriteti fizik i njeriut paraqet vlerë të atillë për ruajtjen
e se cilës nuk ekziston vetëm interes individual por interes i përgjithshëm i përbashkët
i shoqërisë njerëzore. Në bazë të kësaj edhe ekziston pajtueshmëria e përgjithshme
që çdo sulm ndaj jetës se njeriut dhe integritetit të tij fizik kërkohet reagimi i
shoqërisë, i cili, përveç tjerash realizohet me aplikimin e sanksioneve me të renda.
Veprat penale kundër jetës dhe trupit ndaj objektit të mbrojtur mund të ndahen në:
1). vepra të cilat e mbrojnë jetën;
2). vepra të cilat e mbrojnë integritetin truporë.
Krahas kësaj mund të dallohen edhe: 1). veprat që kanë pasoj rrezikimin dhe 2).
vepra qe cenojnë të mirat e mbrojtura. Dhe më në fund duke pasur parasysh formën
e fajësisë dallojmë: 1). vepra penale të kryera me paramendim, dhe 2). vepra të kryera
pa paramendim. (Korajliæ & Muharremi., 2011.f. 475). Për këto vepra penale janë të
parapara dënimet me burgim me kohëzgjatje të ndryshme derisa për veprën “vrasje
e rënd”, neni 179. 1. KPK, se paku 10 vjet deri në burgim të përjetshëm. (Gazeta
Zyrtare e Republikës së Kosovës /nr.19/13, 2012). Duke pasur parasysh garancitë
kushtetuese për paprekshmërinë e jetës së njeriut del dakordimi apo kërkesa për
privimin nga jeta nuk e përjashton kundërligjshmërinë e sjelljes së atillë. Nga e
drejta për jetë buron edhe e drejta e njeriut për vetëvrasje (tentimi nuk është vepër
penale, që është një prej të arriturave të kohës moderne) sepse “veprat penale kundër
jetës dhe trupit mund të kryhen vetëm ndaj personit tjetër, por jo edhe ndaj vetvetes”.
Vetëvrasja dhe vetëlëndimi nuk sanksionohen si vepër penale. Vetëlëndimi mund të
jetë vepër penale vetëm në rast se bëhet qëllimshëm për ti ikur obligimit ushtarak
apo me qellim të keqpërdorimit të drejtave nga sigurimi social. (Petroviæ & Jovaševiæ.,
2005, f. 153-154).
Për të pas vrasje është e nevojshme që të këtë privim nga jeta në mënyrë kundërligjorë.
Nuk është vepër penale vrasja ku ka ndodh privimi nga jeta në mbrojtje të nevojshme
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apo në nevojën e patjetërsueshme, nuk ka vepër penale gjatë kryerjes së detyrave në
punët e sigurisë publike dhe shtetërore, atëherë kur rregullat e shërbimit e lejojnë
apo e kërkojnë. (Petroviæ & Jovaševiæ., 2005, f. 153-154). Për zbulim të suksesshëm
të veprave penale nga ana e organit të punëve të brendshme, rendësi të veçantë ka
puna për gjetjen, fiksimin dhe analizën e gjërave dhe gjurmëve të gjetura në vendin
e ngjarjes, pastaj njohja e mekanizmave të krimit dhe mënyrës së fshehjes së veprës
penale si dhe puna me faktet tjera negative që tregojnë ose orientojnë se faktet janë
të trilluara. (•arkoviæ., Banoviæ., & Stupar,. 2005-2,f.45-49). Analiza dhe prognoza
kualitative për veprimin kriminalistik e mundësojnë që krimineli të kapet në flagrancë.
Kjo ndodh vetëm në kuadër të veprimeve të përgatitura sistematikisht dhe të
zhvilluara me plan, siç janë: pusia, vështrimi special, përzgjedhja, racia, kontrolli
dhe bastisja e mjeteve të transportit, udhëtarëve dhe bagazhit (•arkoviæ., Banoviæ.,&
Stupar, 2005-2,f.45-49).
Betimi për hetuesin praktike të vrasjes (Gebberth. 1996).
Hetimi  i vrasjes është detyrë shumë komplekse që i besohet zyrtarit policor. Polici
të cilit i është besuar rasti ka për detyrë që ta zhvilloj të kuptuarit e dinamikës dhe
parimet e zhvillimit të hetimit profesional të vrasjes. Hetimi praktik i vrasjes
mbështetët në idenë ose parimin “çdo gjë do të bëhet ashtu siç duhet për herë të
parë” si dhe “dituria është fuqi”, dituria është e bazuar në përvojë, fleksibilitet dhe
logjikë. Hetuesit duhet të jenë në gjendje që ti përdorin dhe ti shfrytëzojnë taktikat,
procedurat dhe teknikat e forenzikës për ta gjurmuar të vërteten, pastaj të përcjellin
rrjedhën e ngjarjeve dhe të fakteve, pa ndërpre deri në fund. Hetimi i ngjarjeve që
kanë pasojë vdekjen, bartin me vete përgjegjësi të madhe dhe për këtë shkak mos i
lejoni askujt që të ju largoi nga e vërteta dhe nga vendosmëria e juaj për ta realizuar
drejtësinë, dhe jo vetëm për shkak të viktimës, por edhe për shkak të familjes së
viktimës. Mbani në mend: »ju punoni, Zoti punon«. (Korajliæ N. 2007,f.1). Hetimi
i vrasjes i takon kategorisë së përpunimit kriminalistik por jo edhe kontrollit operativ.
Me gjithë atë, nëse në mes atyre dy drejtimeve të veprimit kriminalistik nuk ka kufi
të theksuar, informatat që merren me kontrollin operativ mund të jenë shumë të
rëndësishme për zbulimin dhe zbardhjen e vrasjeve të rënda dhe të ndërlikuara, siç
janë vrasjet mizore dhe tinëzare, vrasjet nga sjellja e paarsyeshme e dhunshme, si
dhe vrasjet nga lakmia, vrasjet për të kryer ose për te mbuluar një vepër tjetër penale,
vrasjet nga hakmarrja apo vrasjet për qëllime të ulëta etj. (Korajliæ., 2008, f.115).

1.1. Mënyra e të kuptuarit për veprën  penale

Pas marrjes së informatës për ndodhjen e një vepre të tillë penale (duke marr parasysh
kohën e kaluar prej momentit të kryerjes së veprës deri në momentin e marrjes së
informatës) menjëherë fillohet aksioni i cili përfshin veprimet preventive – represive,
operative-taktike si dhe masat për dëshmim. Megjithatë, në fazën e zhvillimit të
aksionit të rrufeshëm pas shikimit të vendngjarjes gjithsesi duhen shfrytëzuar ato
të dhëna relevante dhe rrethana të konstatuara gjatë shikimit të vendit të ngjarjes
që mund të kontribuojnë për gjetjen dhe arrestimin të kryerësit të veprës. Nga
veprimet hetuesisë më se shpeshti ndërmerren këto: bastisja e personave, bastisja e
objekteve dhe automjeteve si dhe bastisja e hapësirave të ndryshme, konfiskimi i
gjërave, njohja  dhe më e rrallë ekspertiza. Për dallim nga rasti kur kryerësi i veprës
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penale  zbulohet në momentin e kryerjes së veprës penale, në situatën tjetër duhet të
zbatohet metoda “pas njoftimit” se është kryer vepër penale, që imponon informim
në kohë të duhur, shkallë të lartë mobiliteti, krahas zbatimit praktik të parimeve
kriminalistike të shpejtësisë dhe operativitetit. Nëse merren me kohë informatat e
para, me veprime të organizuara dhe sistematike informative-informuese, organet e
punëve të brendshme e realizojnë parakushtin thelbësor për veprim efikas të
subjekteve të tjera të praktikës kundër kriminale.

1.1.2. Lajmërimet nga qytetaret, si burim i të kuptuarit për vepër penale
Njohurit e tyre, mbi veprat penale, qytetaret, mund t’ ua paraqesin punëtorëve të
autorizuar të organit të punëve të brendshme të drejt për së drejti, me telefon, dorëzim
apo si dërgesë në formë të shkruar. Me atë rast qytetaret mund ti japin të dhënat e
veta te sakta, por si paraqitës të rastit mund të jenë edhe qytetaret që nuk dëshirojnë
ta zbulojnë identitetin e vet, dhe për këtë shkak ata dërgojnë letra anonime, respektivisht
lajmërime me pseudonim. Qasja pasive e punëtorëve të organit të punëve të brendshme
ndaj paraqitjeve anonime dhe atyre me pseudonim si dhe hedhja e tyre në mënyrë jo
kritike paraqet veprim jashtëzakonisht të gabuar. Paraqitja e rastit nga ana e të
dëmtuarit apo viktimës, është mënyrë relativisht e besueshme e informimit për veprën
penale, me atë rast dukshëm ndikon tërheqja e vërejtjes mbi përgjegjësinë për paraqitje
të rrejshme, vërejtje të cilën punëtori zyrtar i organit të punëve të brendshme ua jep
qytetarëve para se nga ata të pranoi paraqitjen- njoftimin për veprën penale. Vet
paraqitja e kryerësit të veprës, në masë shumë të madhe mund ta lehtësoi punën e
mëtejme operative, por me atë rast punëtoret e policisë nuk duhet që qorrazi ti besojnë,
marrë parasysh se përveç përmbajtjes së vërtetë ka edhe vet paraqitje të rrejshme dhe
mashtruese. Vet paraqitjet e vërteta zakonisht i bëjnë personat që veprën e kanë kryer
në afekt, nga pakujdesia, në situata provokuese, në gjendje të dehur, respektivisht ata
persona që e kanë kryer veprën penale në bazë të nxitjeve psikike të pa shmangshme
dhe që janë të gatshëm që të vuajnë për atë që e kanë bërë (•arkoviæ., Banoviæ., &
Stupar, 2005-2,f.45-49). Personat juridik, para së gjithash, mund të jenë paraqitës të
veprës kur janë të dëmtuar me veprën penale, apo në situata të tjera. P.sh. gjatë ofrimit
të ndihmës personave apo gjatë konstatimit të shkakut të vdekjes, qendrat shëndetësore
(qendrat të urgjencës, spitalet, shtëpitë e shëndetit, shërbimi i ndihmës së shpejt etj
(•arkoviæ., Banoviæ.,& Stupar, 2005-2,f.45-49).

1.1.3. Thashethemet publike-përgojimet, për veprën penale, si burim i të dhënave
Informatat e para për veprën e kryer penale dhe kryerësin mund të merren përmes
të folurit në publik, respektivisht përgojimit. Disa persona, veprën kriminale nuk e
paraqesin të organet shtetërore, por të dhënat për te ua besojnë personave të tjerë.
Në praktikë ndodhë që përgojimi, i cili ka bazë reale, duke u bartur nga goja ne
gojë, ndryshohet deri në maksimum, me atë rast duke i humbur karakteristikat e së
vërtetës dhe autenticitetit. Edhe për kundër kësaj, përgojimet, përveç nëse janë absurde
nuk guxojnë që pa verifikim të karakterizohen si trillime dhe jo reale. Verifikimi
duhet bërë me shumë kujdes, në mënyrë konspirative. Duhet që të jemi këmbëngulës
në gjurmimin e përgojuesit, veçanërisht duhet të jemi këmbëngulës për ta gjetur
personin nga i cili ato përgojime  burojnë (•arkoviæ., Banoviæ., & Stupar, 2005-
2,f.45-49).
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1.2. Bazat e dyshimit dhe dyshimi i bazuar

Bazat e dyshimit, janë formë e dyshimit që policisë ia imponojnë veprimin e
përpunimit kriminalistik. Ai dyshim nuk është i mjaftueshëm për inicimin e
procedurës penale, sepse për tu filluar procedura penale duhet të jetë dyshimi i
bazuar. Kriminalistët, prakticientët dhe teoricienët, edhe sot e kësaj dite kanë
mospajtime ne aspektin e përmbajtjes së këtyre dyshimeve. Nga aspekti kriminalistik
(por edhe penalo-juridik) dallojmë “dyshimin e përgjithshëm” i cili policisë i shërben
për veprim në kuadër të aktivitetit zbulues - heuristik,  të quajtur kontroll kriminalistik
(Pavišiæ & Modly,1999, f.47). Pastaj, “dyshimi i bazuar” të cilin ligjdhënësi e cek në
nenin 19. Para.19.1. të Kodit të Republikës së Kosovës për Procedurën Penale (‘’G.Z.
RK’’ nr.37/28, Dhjetor 2012). Shihet se shkallet e ndryshme të dyshimit emërohen
në mënyra të ndryshme. Dyshimi është pasqyrim i probabilitetit (së mundshmes)
në vetëdijen e organit të veprimit. Dyshimi është kategori subjektive, ndërsa
probabiliteti është kategori objektive. E mundshmja (probabiliteti) është e lidhur
me mundësitë reale, me të gjitha shkallet e mundshme të shndërrimit të tyre ne
realitet. Përfundimi se për çfarë dyshimi është fjala, zyrtarët policorë, prokurori i
rastit dhe gjyqtarët e nxjerrin përfundimin nga retrospektiva e prognozës prej fondit
të fakteve të disponueshme. Duhet të kemi parasysh që dyshimi mund të shkallëzohet,
të matet (Modly., Petroviæ & Korajliæ, 2003). Për nevoja të këtij punimi “dyshimi i
bazuar” si objekt i interesit të kriminalistikës heuristike e definojmë si formë
themelore të dyshimit për policinë, që detyrimisht ta filloj përpunimin kriminalistik.
Ndërsa, silogjistika kriminalistike (Korajlic & Muharremi, 2011 f. 12), shqyrton
shkallë  më të  lartë të dyshimit, sepse merret me strukturat e procedurës penale.
Hetimet e veta të dyshimit i fillon atje ku dyshimi është i rëndësishëm për procedurën
penale. Dyshimi fillestar karakterizohet me efekte të ulëta diferenciale. Dyshimi
fillestar, shpesh herë vetëm se e mundëson nxjerrjen e diagnozës kriminalistike –
diferenciale preliminare në aspektin e ekzistimit të veprës penale dhe kryerësit të
mundshëm. E quajnë edhe “dyshimi i mjaftueshëm”. “Dyshimin e bazuar” e
quajnë edhe dyshim të kuptueshëm, dyshim të bazuar apo dyshim serioz. Kjo është
shkallë më e lartë e dyshimit që bazohet në të dhënat (argumentet) e mbledhura dhe
se është i përshtatshëm për zgjidhjen e rastit penalo-juridik. Në praktikë parashtrohet
pyetja se cila është ajo sasi dhe kualiteti i nevojshëm i fakteve që të shndërrohet
(metamorfoza) “baza e dyshimit” në “dyshim të bazuar”. Fjala është për çështje
faktike. Numri dhe forca dëshmuese e fakteve relevante, pa marrë parasysh në
kuptimin e procesin e njohurisë, procesin kriminalistik apo në kuptimin e procedimit,
karakteristikat e tyre nuk durojnë shabllone, receptura dhe dogma, sepse për çdo
ngjarje apo vepër penale është rast i veçantë. Policia dhe prokurorit kompetente, me
rastin e nxjerrjes së përfundimit për ekzistimin e bazës së dyshimit duhet të kenë
parasysh ndelikueshmërinë dialektike dhe shumëfish mërinë e fenomeneve jetësore,
që nuk mund të hyn në një kornizë. Me gjithë atë, pa marr parasysh se për cilin lloj
të dyshimit është fjala, i njëjti duhet të bazohet në burimet dhe të dhënat e sigurta
dhe të besueshme (fakte) dhe në atë aspekt duhet bërë verifikime. Prej asaj që u tha,
del se “bazat e dyshimit” janë në një shkallë me e ulët se sa “dyshimi i bazuar” që është
shkallë më e lartë e besueshmërisë për ekzistimin e veprës penale dhe kryerësit të saj,
por që ende nuk është siguri të cilën e jep vetëm tërësia e argumenteve të nevojshme
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të nxjerra, nga të ashtu quajturat argumente unike. Pra, del se “bazat e dyshimit”
janë fakte relevante që tregojnë për mundësinë e ekzistimit të veprës penale dhe
lidhjes së afërt apo të largët në mes të asaj vepre dhe ndonjë personi që paraqitet si
kryerës i mundshëm, relevant apo i sigurt, bashkëkryerës apo bashkë pjesëmarrës.
Ajo bazë e dyshimit, në aspektin primar bazohet në argumentet e indiceve, argumente
të cilat në aspektin procesor janë formuar  dhe rregulluar në zinxhirin e argumenteve
indikativë   në procedurën penale përbëjnë  “argument të komplikuar”. Njerëzit e
praktikës e kanë për dëshirë  të thonë se “bazat e dyshimit” ekzistojnë  kur  mundësia
që i dyshuari ka kryer vepër penale është më e vogël se sa mundësia që nuk e ka
kryer. Me atë rast duhet dalluar dyshimi për ekzistimin e  veprës nga dyshimi për
personin e caktuar si kryerës të asaj vepre. Pra shihet se “bazat e dyshimit” paraqiten
si etapë kalimtare drejt “dyshimit të bazuar”,( Korajliæ, 2003, f. 20,21).  V. Periæ, thekson
se “ dyshimi i bazuar” është shkak për aktivitet të organeve të punëve të brendshme
në procedurën parapenale. Bazat e dyshimit, në praktikë, shpesh herë barazohen
me indikacione. Gjithsesi se më shumë indikacione, logjikisht të lidhura, mund të
ngritën në nivelin e “dyshimit të bazuar “ si shkallë më e lartë e besueshmërisë (Periæ,
1971, f. 27). D Modly. mendon se “në aspektin kriminalistik” është gabim dhe e
rrezikshme që “bazat e dyshimit të barazohen më indikacionet”. Kur në teren gjenden
indikacionet, ekziston mundësia e mosmarrëveshjes në relacionin procesualist –
kriminalist. Sepse për procesualistin nocioni “indikacion” është më i ngushtë, ndërsa
për kriminalistin më i gjerë. Sipas nesh nocionin “bazat e dyshimit” nuk duhet
barazuar me indikacionet, por me atë nocion duhen nënkuptuar argumentet dhe
faktet (dëshmitë) direkt dhe indirekt të cilat tregojnë një shkallë të caktuar të
besueshmërisë se është kryer vepër penale dhe kush është kryerësi potencial
(Modly,1990, f. 46). Çështje tjetër është se çka kryesisht organet e punëve të brendshme,
në procedurën parapenale bëjnë me indikacionet (Korajliæ. 2003, f. 21). Ngritja
“bazave të dyshimit” në “dyshim të bazuar” është kalimi dialektik i kuantitetit në
kualitet të ri. Sipas rregullit “dyshimi i bazuar” krijohet si rezultat i shfrytëzimit të dy
metodave, siç janë metoda e eliminimit dhe metoda e akumulimit (fuzionimit) të
argumenteve iniciues ekzistues, por nganjëherë edhe metodës së difundimit (
difuzionimit).
Procesi hetues kriminalistik në kuptimin e prezantimit, paraqet:
1). inicim në bazë të dyshimit ,
2). qellim për  ti konstatuar faktet e vërteta ,
3). përpjekje qe ti përjashtoj lajthitjet dhe gabimet ,
4). përpjekje për ta zbuluar dhe luftuar rrenën.

1.3. Nocioni i vdekjes

Shkenca qe merret me studimin e procesit të vdekjes dhe dukurive të tjera përcjellëse
quhet tanatologji, fjalë greke thanatos-vdekje dhe logos-shkencë. Pra, shkenca mbi
vdekjen, shpjegimin filozofik shkencor të vdekjes i pari e ka dhënë Engelsi, i cili në
“Dialektiken e natyrës” thotë: “te jetohet do të thotë të vdiset”. Definicionit  te
vdekjes, në kohën e fundit, i epet kujdes i veçantë dhe çdo ditë e më tepër është temë
aktuale në shumë takime shkencore të karakterit ndërkombëtare. Një gjë e tillë nxitet
nga rezultatet shkencore të mjekësisë siç është transplantimi i organeve, huazimi i
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organeve nga trupa e pa jetë. Halley & Harvey,  në tubimin e mjekëve amerikan në
San Francisko, në vitin 1968, e kanë propozuar definicionin e vdekjes sipas të cilit :
vdekja është ndërprerje e plotë e reversibile i funksioneve cerebrale dhe funksionit
spontan të sistemit të frymëmarrjes dhe qarkullimit “(Batalli. 1987, fq. 21). Pastaj e
vepre penale të vrasjeve është vdekja e personit, por është gjithherë çështje aktuale
definicioni i vdekjes. Siç e thekson, M. Milovanoviqi, vdekja është dëmtim i shëndetit,
leasio valetudinis, në përgjithësi, çrregullim i përbërjes apo funksionit, respektivisht
përbërjes dhe funksionit të trupit dhe shpirtit, respektivisht si trupit ashtu dhe
shpirtit. Dëmtimi i shëndetit mund të këtë si përfundim: shërimin e plotë apo të
pjesshëm, apo në shkallen e fundit shkatërrimin e jetës. Ndërprerja e përhershme e
funksioneve të rëndësishme jetësore siç janë qarkullimi i gjakut dhe frymëmarrja,
është shkatërrim i jetës respektivisht vdekje ( mors). (Milovanoviè. 1975, f. 1). Si
rrjedhojë e zhvillimit dhe përparimit të pa ndërprerë të medicinës, në radhë të parë
të përparimit të mundësisë për transplantimit të organeve dhe të indeve si dhe re
animimit, kemi definicione të ndryshme të vdekjes (vdekje klinike, vdekje cerebrale,
vdekje e trurit, vdekje biologjike, vdekje sociale). Nga aspekti juridik vdekja është
ndërprerje e funksioneve të organizmit si tërësi. Dispozitat juridike këtë materie
nuk e zgjedhin në mënyrë të duhur, dhe se konstatimi i vdekjes siç na paraqitet si
problem shumë aktual në mjekësin ligjore dhe klinike dhe gjithashtu edhe në gjyqësi.
Sot, mbisundon mendimi se definomi ligjor i vdekjes nuk është i patjetërsueshëm.
Zgjidhja duhet kërkuar në kuadër të shkencës dhe etikës mjekësore (Modly D.
1998,f.8). Organizata botërore shëndetësore sugjeron që për vdekjen e dhunshme të
pranohet afati prej 30 ditëve, koha më e gjatë që mund të kaloj nga lëndimi deri të
vdekja (Goluboviæ, 1996, f. 77).

1.3.1. Shkaqet e vdekjes
Edhe nëse shkaqet e dëmtimit të shëndetit janë të njëjta (etiologjia), megjithatë mënyra
e dëmtimit (patogjeneza) mund të jetë e ndryshme: e natyrshme dhe e dhunshme.
Dëmtim i dhunshëm i shëndetit laesio valetudinis violenta, ekziston atëherë kur krijohet
qëllimshëm, me qellim të keq apo pa qellim me pjesëmarrjen e njeriut. Në atë rast,
njeriu njëkohësisht është subjekt aktiv dhe pasiv i veprimit të dëmshëm, qoftë për
shkak të veprimit apo të mos veprimit të tij apo të tjerëve, që e kushtëzon përgjegjësin
personale apo përgjegjësin e huaj (Korajliæ N. 2008, f.127). Kriminalistika mjekësore
e njeh edhe vdekjen e parakohshme e cila vjen befas te personat të cilët në dukje të
parë duken të shëndoshë dhe quhet vdekje e befasishme apo pa papandehur dhe vdekje
e dyshimtë  që definohen si vdekje, shkaku nuk mund të zbulohet  pa ekspertizën e
posaçme mjeko ligjore (obduksionin) (Korajliqi N. 2007, fq. 35). Nga aspekti i
mjekësisë kriminalistike profesori i njohur Alija Ramljak,  i jep vërejtjet e veta në
punët e patologëve dhe obducentëve me rastin e obduksionit kur janë në pyetje
shkaqet direkt të vdekjes. Prof. Ramljak thotë: “në mes të vdekjes së natyrshme dhe
të dhunshme nuk ekziston kufi plotësisht i qartë. Nga aspekti i procedurës penale
nuk është e nevojshme që te tërhiqet distinkcioni i ashpër në mes të vdekjes se
natyrshme dhe të dhunshme, por shumë më i rëndësishëm është kriteri nëse vdekja
është shkaktuar si pasojë e veprës penale, apo në lidhje me veprën penale. Për çdo
rast kur ekziston lidhja e shkakut në mes të veprës penale dhe shkaku i vdekjes
duhet që më së për afërmi të diferencohet dhe të konstatohet se cili është shkaku
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kryesor dhe direkt i vdekjes. Kur është në pyetje shkaku direkt i vdekjes nuk guxon
që të shkohet në formulim të pasoja përfundimtare e vdekjes, siç e bëjnë shpesh herë
patologët në mënyrë të ngathët, duke theksuar si shkak të vdekjes ndërprerjen e
punës e zemrës dhe të frymëmarrjes. Me këtë vetëm se vështirësohet puna e organeve
të hetuesisë duke i lajthitur dhe duke u krijuar dilema. Kështu që shkaku direkt i
vdekjes, për çdo rast konkret, duhet saktësish të shënohet (Ramljak, 2007,f.37).
Shkaqet e dëmtimit të dhunshëm të shëndetit respektivisht të shkatërrimit të jetës,
sipas  Milovanoviqit  janë:
· mekanike,
· asfiksimi - gjatë çrregullimit të këmbimit të gazrave ,
· nutritive -  për shkak të çrregullimeve të ushqimit të ngurtë dhe të lëngtë,
· fizike – për shkak të veprimit të temperaturave, nxehtësisë dhe ftohtësisë, pastaj

nga rrezet e diellit, rrezet elektrike, rrezet e rëntgenit dhe te radiumit,
· kimike-dhe veçanërisht nën ndikimin e helmeve-toksinave,
· bakteriale, dhe
· psikike.
Personat e autorizuar në disa situata kur është e qartë se personi është i vdekur, për
shkak të nevojës së shpejtësisë për veprim, munden qe për nevojat e raportit të parë
edhe vet të konstatojnë se personi është i vdekur. Konstatimin jo zyrtar, personi i
autorizuar zyrtar do ta bazojë në shenjat që i ka vërejt e që mund të jenë :
Ø Shenjat jo të sigurta të vdekjes  - ndërprerja e punës së zemrës dhe

frymëmarrjes, ndërprerja e funksioneve motorike si dhe tharja e retinës së syrit;
Ø Shenjat e hershme të vdekjes  – damkat e vdekjes, shtangimi i vdekjes, terja

dhe ftohja e trupit; si dhe
Ø Shenjat e më vonshme apo te sigurta të vdekjes – kalbja dhe dekompozimi i

trupit, mumifikimi, sapunifikimi si dhe të kafshuarat nga kafshët dhe insektet.
Organizimi i konstatimit të shkakut të vdekjes varet nga ngjarjet që i kanë paraprirë
vdekjes dhe vendit ku vdekja ka ndodhur. Nëse personi vdes jashtë institucionit
shëndetësor, ndërsa rrethanat tregojnë për vdekje të dhunshme, shkakun e vdekjes
do ta konstatoj specialisti. Ai do ta konstatoj shkakun e vdekjes, në bazë të kontrollit
të jashtëm të personit, si dhe në bazë të dëshmive të dëshmitarëve dhe historisë se
sëmurjes, dhe nuk do të jep leje për varrim, nëse dyshohet për vdekje të dhunshme,
por edhe kur nuk mundet të konstatohet shkaku i vdekjes. Kur specialisti e konstaton
vdekjen e dyshimtë apo të dhunshme, ka për obligim që ta lajmëroj policinë dhe
pastaj personat e autorizuar zyrtar sipas rregullit veprojnë kur shkaku i vdekjes
është dhuna apo është vdekje e dyshimtë (Brnetiæ, Glušiè & Šuperina, 1998, f. 47).
Mendojmë qe, kur rrethanat e lejojnë hetuesi kriminalistik dhe prokurori duhet ta
përcjellin rrjedhën e obduksionit dhe te jenë pjesëmarrës aktiv, në aspektin e
parashtrimit të pyetjeve obducentit, në mënyrë që në vendin e ngjarjes të eliminohen
shumë dilema. Megjithatë, në  praktikë, në  hapësira tona është situatë shumë e
shpeshtë që gjatë obduksionit në shumicën e rasteve janë prezent, përveç obducentit
mjekoligjor edhe tekniket e kriminalistikes, që e bëjnë foto dokumentacionin dhe që
nuk janë aktiv gjatë vet obduksionit. Ndërsa hetuesi kriminalistik, që e udhëheq
përpunimin kriminalistik dhe prokurori që i udhëheq hetimet, për detajet e
obduksionit informohen pas raportit të teknikut kriminalistik respektivisht
njoftohen përmes procesverbalit të obduksionit. Në atë mënyrë aktivitetet operative
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të personave zyrtar dhe prokurorëve nuk janë në kohën e duhur dhe se të njëjtit
nuk mund ta kenë “fotografinë” e plotë të ngjarjes kriminale. Në bazë të kësaj qe u
tha, ata nuk do të mund ti vërtetojnë versionet e paraqitura dhe nuk mund të
sugjerojnë ose të ndërmarrin veprime dhe masa shtesë gjatë përpunimit kriminalistik
respektivisht gjatë hetimit, që si pasojë mund të jetë intervenimi i vonuar, dhe në
rastin më të keq mos zbulimin e kryerësit të veprës penale (Korajliæ, 2012, f.541).

1.3.2. Mjetet dhe mënyra e kryerjes së veprës penale te vrasjes  “MOS” modus
operandi
Mjetet ë përdorura për kryerjen e veprës penale të vrasjes mund të jenë të llojllojshme,
armët dhe substanca të ndryshme në të gjitha  (gjendjet agregate me të cilat mund
të shkaktohet vdekja) mënyra e kryerjes se vrasjes e definon punën e ekipit të shikimit
në vendin e ngjarjes. Mjetet dhe mënyra e kryerjes së veprës dhe përdorimi i tyre
lënë gjurmë të cilat mund të gjenden në vendin e ngjarjes, në viktimën por edhe në
vet kryesine  vepre penale të vrasjes . Mënyra më e shpeshtë e kryerjes  së vrasjes
janë plagët e shkaktuara nga predhat e ndryshme, eksplozivet, nga plagët e
shkaktuara me therje dhe prerje, me helmim, ngufatje, zënie fryme, mbytje në ujë,
me përdorimin e gjërave të forta jo të mprehta, me shkelje etj. qe do të thotë, mënyrë
e kryerjes së veprës janë të gjitha veprimet që i kanë ndërmarr kryesi për ta shuar
jetën e dikujt. Krahas kësaj, vrasja mund të bëhet edhe me goditje me grusht, goditje
me këmbë, goditje me kokë, me shtyrje apo me hedhje  nga lartësia, me uri dhe etje
me shkaktimin dhembjesh dhe streseve të larta të cilat në situata të ndryshme mund
të shkaktojnë vdekje. Mënyra e kryerjes së veprës penale në terminologjinë
kriminalistike emërohet si  “modus operandi”. Mënyra e kryerjes së veprës penale
është pjesë objektive e veprës penale dhe hyn në lëndën e dëshmimit (thema probandi)
dhe prezanton fakt dëshmues dhe për atë shkak zë vend të rëndësishëm në teorinë
dëshmuese të se drejtës penale procedurale. Mënyra e kryerjes i pasqyron vetitë e
kriminalitetit dhe ndikimit e vetive dhe të aftësive personale të kryerësit. Ajo është
simbioz e objektivitetit dhe subjektivitetit. Njëkohësisht është edhe rezultat i
karakteristikave të përbashkëta të vërejtura të profesionalizimit dhe
organizueshmërisë.
Mënyra e kryerjes së veprës penale e mundëson planifikimin e versioneve, gjë qe
mjaft ndikon në kahen e rrjedhës së procedurës parapenale dhe penale. Studimi i
mënyrës së kryerjes së veprës penale i shërben edhe preventivës ndaj kriminalitetit.
Sot shqyrtimi në kriminalistikë e ka marr rangun e metodës strukturale dhe vlerën
e metodës së veçantë për ta nxjerr të vërteten në lëndën konkrete penale. Mënyra e
kryerjes se veprës, në varësi nga nevojat praktike mund të trajtohet edhe si sistem i
ndërlikueshmërisë dhe nivelit të ndryshëm. Ndaj saj mund të ketë qasje si ndaj
sistemit të pavarur apo edhe si sistem “kryerës –mënyrë e kryerjes” në të cilin modus
operandi është vetëm nënsistem apo edhe si sistem “i veprës penale” në të cilin
mënyra e kryerjes është thuaja nën sistem (Korajliæ, 2003, f. 29-30).

Konkluzione

Lënda e hulumtimit të këtij punimi i përfshin qasjet kriminalistike, penalo-juridike
dhe penalo-procedurale, ndikimin historik dhe qasjen në luftën kundër veprave
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penale të vrasjeve.
Ky punim do të jetë i dobishëm në aktivitetet e përditshme në kuadër të njësive të
caktuara për hetuesi dhe mbrojtje në harmoni me ligjet, duke pasur parasysh
specificitetin e vet. Qëllimi i këtij punimi i bazuar nga aspekti shkencor është të
formulohen dhe të prezantohen karakteristikat më të rëndësishme të përpunimit
kriminalistik, e që ka për qëllim që t’i ndërmerr veprimet dhe masat e nevojshme në
mënyrë që baza e dyshimit të dëshmohet dhe të behët dyshim i bazuar, apo të
eliminohen, në mënyrë që të dëshmohet fajësia, apo pafajësia e personave në lidhje
me ngjarjen e krimit. Gjatë shtjellimit të kësaj teme, përpjekjet e mia kanë qenë të
orientuara në kahjën e prezantimit të gjendjes reale në luftë dhe në përpjekjet e
shoqërisë në tërësi, por edhe organeve të ndjekjes për masat e ndërmarra gjegjëse
kundër kësaj të keqe, siç është vepra penale e vrasjes, vështruar nga qasja etiologjike,
shkencore, por edhe nga qasjet e tjera në tërësi, si dhe çështjeve nga lëmi i filozofisë,
psikologjisë, logjikës, teorisë dhe sistemit dhe organizimit të punës etj. Në këtë temë
“hulumtimi i vrasjeve” nga aspekti penalo-juridik i qasjes kriminalistike, jam
përpjekur që nga aspekti shkencor, por edhe me qasje operative të jap vështrime dhe
mënyra të veprimeve të ndërmarra (metodologjisë së punës) para së gjithash
organeve të ndjekjes në luftën kundër këtyre dukurive negative dhe kriminalistikës,
si shkencë e cila e heton dhe hulumton veprimtarinë e tërësishme preventive -
represive të organeve kompetente nga aspekti i zbulimit, hulumtimit dhe prevenimit
të kriminalitetit në tërësi. Është shtjelluar roli i kriminalistikës nga aspekti shkencor
lidhur me preventivën dhe zbulimin e kryerësve të këtyre veprave penale, por
gjithashtu kam tentuar që ta prezantoj edhe rolin e rëndësinë e organeve të ndjekjes
të kësaj të keqeje në shoqërinë tonë, në radhë të parë rolin e policisë, prokurorisë
dhe gjykatave. Një nga problemet më të mëdha në Kosovë ndoshta është mungesa
e kuadrove profesionale, ekspertëve të profileve të ndryshme (ekspertëve mjeko-
ligjorë, ekspertëve për gjurmët mekanike, për gjurmët biologjike, për gjurmët kimike
dhe për gjurmët balistike etj.) si dhe për profilet e ndryshme të cilët do të jenë më
gjendje që nga aspekti profesional dhe shkencorë të japin kontributin e tyre për
zbardhjen e këtyre veprave penale. Duke marrë parasysh këto të gjetura dhe fakte
që në kuadër të Policisë së Kosovës mungon një lloj i analizës së të dhënave, lidhur
me këto vepra penale, analizë që do luante rol shumë të rëndësishëm në luftën kundër
aktiviteteve të tilla kriminale, propozimet e mia janë: që organet gjegjëse në Kosovë
të ndërmarrin veprime konkrete, që kjo gjendje të tejkalohet në mënyrën më të mirë
të mundshme, që organet gjegjëse në Kosovë të mbikëqyrin resurset e brendshme
njerëzore, ashtu që t’i përgatisin, shkollojnë në aspektin shkencorë dhe teorik që të
jenë në gjendje të arrijnë rezultate më të mira në punën e mëtejme në luftën kundër
aktiviteteve të tilla kriminale. Gjithashtu, do të duhej të mendohet edhe për
mundësinë e angazhimit (punësimit) të resurseve njerëzore nga jashtë - ekspertëve
të profileve të ndryshme të nevojshme.
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Sistemi i bazës së të dhënave MySQL për menaxhimin studentor

Gelina  Maliqi
SHLUJ “Luarasi”, Fakulteti i Ekonomisë

Abstrakt

MySQL është një Sistem Menaxhimi i Bazës së Të Dhënave-DBMS, gjerësisht i përdorur.
MySQL ka një sërë karakteristikash të avancuara të DBMS-së, duke përfshirë këtu
procedurat e ruajtjes, triggers, si dhe ruajtjen e shpërndarjes dhe të transaksioneve.
Procedurat e ruajtjes janë të rëndësishme për përpunimin e të dhënave që rrjedhin në
mënyrë efikase.
MySQL është i lehtë për t’u përdorur dhe përdoruesit madje mund të ndryshojnë edhe
kodin e burimit. Baza e të dhënave MySQL është bazë të dhënash me burim të hapur, më
i përhapuri në botë për shkak të performancës së tij të lartë, besueshmërisë së lartë dhe
lehtësisë në përdorim.
Në këtë punim do të trajtohen koncepti i MySQL-së me versionet e tij, klientët e MySQL-
së, si dhe do të demonstrohet përshtatja në MySQL. Gjithashtu, do të trajtohet sistemi i
bazës së të dhënave MySQL, baza e të dhënave dhe normalizimi i bazës së të dhënave,
balancimi i ngarkesës në serverat e bazës së të dhënave MySQL, instalimi dhe konfigurimi
i Load Balancer-it MySQL, si dhe avantazhet dhe disavantazhet e MySQL-së.

Fjalët kyçe: MySQL, DBMS, SQL, RDBMS, XML.

Koncepti i MySQL-së

MySQL1 është një Bazë Të Dhënash Relacionale e Sistemit të Menaxhimit (RDBMS),
e cila ka më shumë se njëmbëdhjetë milion instalime, dhe është në pronësi të Sun
Microsystems. MySQL është një server bazash të dhënash SQL i shpejtë, i
qëndrueshëm, i fuqishëm, i lehtë për t’u përdorur, si dhe një multi-user dhe multi-
thread i vërtetë.
MySQL2 është një sistem relacional i bazës së të dhënave përdorues-server që i
përshtat nga afër karakteristikat që gjithsecili do të gjejë në produktet e tij
konkurruese, gjë që do të thotë se nuk do të hasim shumë surpriza në qoftë se
familjarizohemi me një produkt tjetër të bazës së të dhënave. Është i mirënjohur
çmimi i tij i përshtatshëm (falas për përdorime të shumta). MySQL është i sigurtë
dhe stabël për shumicën e aplikimeve.
MySQL është download-uar më shumë se njëqind milionë herë në jetën e tij, me më
shumë se pesëdhjetë mijë shkarkime të përditshme. Në listën e këtyre përdoruesve
përfshihen disa nga kompanitë dhe organizatat më të njohura gjerësisht në botë, të
tilla si: Yahoo!, CNET Networks, NASA, Google dhe Cisco Systems (http://
www.mysql.com/customers/).
Më poshtë po theksoj disa nga karakteristikat kryesore që kontribuojnë në
popullaritetin e MySQL-së.

1 “MySQL”: Available at: http://www.mysql.com/?bydis_dis_index=1.
2 “MySQL: Why MySQL?” http://www.mysql.com/why-mysql/ Accessed at: 2012-04-28.
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- Fleksibiliteti
Pa marrë parasysh se çfarë sistemi operativ përdorim, MySQL na mbulon mirë. Në
faqen e internetit të MySQL-së, gjenden binarë të optimizuar të vlefshëm për
katërmbëdhjetë platforma, duke përfshirë Compaq Tru64, DEC OSF, FreeBSD, IBM
AIX, HP-UX, Linux, Mac OS X, Novell NetWare, OpenBSD, QNX, SCO, SGI IRIX,
Solaris (versionet 8 dhe 9) dhe Microsoft Windows. Paketat janë gjithashtu të
vlefshme edhe për Red Hat, SUSE dhe Ubuntu. Për më tepër, MySQL e bën kodin e
burimit të vlefshëm për download-ime nëse binarët nuk janë të vlefshëm për
platformën tonë, ose edhe në rastin kur ne duam t’a kryejmë vetë përpilimin.
MySQL gjithashtu ofron shumë lloje mekanizmash për menaxhimin e të dhënave,
të cilët janë të njohura si motorrët e ruajtjes-storage engines. Rëndësia e të kujdesurit
për të zgjedhur një motorr të veçantë ruajtjeje është analoge me rëndësinë e përdorimit
të një algoritmi të përshtatshëm për një detyrë të veçantë. Ashtu si algoritmet, storage
engines janë veçanërisht të aftë në detyra të caktuara dhe mund të mos përshtaten
për të tjerët. MySQL mbështet gjerësist disa engins të quajtur MyISAM (i parazgjedhur
për të gjitha sistemet operative përveç Windows), MEMORY (i njohur më parë si
HEAP), InnoDB (i parazgjedhur për Windows), dhe MERGE. Versioni 5.0 shtoi
motorrët ARCHIVE, BLACKHOLE, CSV, FEDERATED dhe EXAMPLE. Kohët e
fundit, MySQL ka lëshuar një version alpha të Falcon, një motorr i ruajtjes me
performancë të lartë i destinuar për vendosjet në shkallë të gjerë në sistemet SMP.
Çdo motorr ruajtjeje mbart pikat e tij të forta dhe të dobëta, si dhe duhet të aplikohet
në mënyrë selektive për t’iu përshtatur më së miri qëllimit të përdorimit të të dhënave
tona. Meqenëse një bazë të dhënash mund të përbëhet nga tabela të ndryshme,
secila me qëllimin e saj specifik, MySQL siguron mundësinë për të përdorur motorrë
të ndryshëm në një bazë të dhënash të vetme.
Edhe pse MySQL përdor gjuhën angleze, zhvilluesit e saj e dinë se jo të gjithë
përdoruesit vijnë nga vendet ku flitet anglisht, kështu që MySQL u mundëson
përdoruesve të zgjedhin nga më shumë se tridhjetë e pesë grupe karakteresh. Secili
prej përdoruesve mund të përdorë këto grupe karakteresh për të kontrolluar gjuhën
e përdorur për gabimet dhe statusin e mesazheve, për mënyrën se si MySQL i ndan
të dhënat dhe se si të dhënat ruhen nëpër tabela.
- Fuqia
Prej kohësh zhvilluesit e MySQL-së janë fokusuar në performancën, madje edhe në
koston e një grupi funksionesh të reduktuar. Në ditët e sotme, angazhimi për shpejtësi
të jashtëzakonshme nuk ka ndryshuar, edhe pse me kalimin e kohës aftësitë e
munguara janë përmirësuar për të përballuar shumë prej konkurrentëve komercialë
dhe me burime të hapura.
- Veçoritë e Nivelit SQL
Kritikuesit e MySQL-së janë ankuar gjatë se mungesa e karakteristikave të avancuara
të MySQL-së të tilla si: subqueries, pamjet dhe procedurat e ruajtjes, e kanë penguar
bazën e të dhënave për të qenë i adaptueshëm në nivel ndërmarrjesh. Përgjigjia e
ekipit të zhvilluesve të programit ndaj pretendimeve të tilla ishte një riprezantim i
programit në lidhje me shpejtësinë dhe performancën, duke i përfshirë këto
karakteristika në kohën e duhur. Versioni 5.0 është prova e këtij përkushtimi, me të
gjitha karakteristikat e lartpërmendura tashmë në dispozicion të përdoruesve
(ndërkohë që subqueries u prezantuan në versionin 4.1).
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- Indeksimi full-text dhe kërkimi
Versioni 3.23.23 i MySQL-së shtoi indeksimin full-text (tekst i plotë) dhe kërkimin,
një karakteristikë që e rriti shumë performancën e përpunimit të të dhënave nga
kolonat text-based (të quajtura CHAR, VARCHAR, TINYTEXT, TEXT,
MEDIUMTEXT, dhe LONGTEXT). Kjo karakteristikë na mundëson, gjithashtu, të
prodhojmë rezultate me qëllim lidhjen në përputhje me atë se sa mirë query-ja
përshtatet në kolonat e tekstit të indeksuar në rreshta.
- Query-a e fshehtë (Query caching)
Query caching është një prej përmirësimeve më të mëdha të shpejtësisë së MySQL-së.
E thjeshtë dhe shumë efektive kur aktivizohet, query caching e bën MySQL-në të
ruajë në memorjen e saj query-të SELECT së bashku me rezultatet e tyre përkatëse.
Pasi query-të janë ekzekutuar, MySQL i krahason ato përkundër query caching, dhe
nëse ato përputhen, MySQL i paraprin korrigjimit të kushtueshëm të bazës së të
dhënave dhe thjesht jep rezultatin e query caching. Për të eleminuar rezultatet e
vjetëruara, janë ndërtuar mekanizma për të hequr automatikisht rezultatet e
shfuqizuara të fshehura dhe për t’i rifshehur ato në varësi të kërkesës pasardhëse.
- Përgjigjia
Versioni 3.23.15 i MySQL-së ka shtuar karakteristikën e përgjigjes. Përgjigjia i lejon
një baze të dhënash të vendosur brenda një serveri MySQL që të dyfishohet në një
tjetër server MySQL, i cili ofron një numër të madh avantazhesh. Për shembull,
vetëm të paturit e një baze të dhënash të vetme në vend mund të rrisë shumë
disponueshmërinë, sepse ajo mund ta sjellë menjëherë online në qoftë se udhëzuesi
i bazës së të dhënave ka ndonjë problem. Nëse ne kemi në dispozicion shumë makina,
query-të e klientit mund të përhapen në të gjithë udhëzuesin dhe slaves-at e shumtë,
duke reduktuar shumë ngarkesën që duhet të ketë në një makinë të vetme. Një
tjetër avantazh përfshin backup-et; në vend që të bëjmë offline aplikimin tonë ne
mund të bëjmë backup, pra ne mund të ekzekutojmë backup në një slave duke mos
humbur fare kohë gjatë aplikimit tonë.
- Siguria
MySQL mbështet një rrjet të gjerë të opsioneve të sigurisë dhe të konfigurimit, duke
bërë të mundur që ne të ushtrojmë kontroll total në lidhje me çdo aspekt të
imagjinueshëm të funksionimit të tij. Për shembull, me opsionet e konfigurimit MySQL
ne mund të kontrollojmë gjëra të tilla si më poshtë:
· Kujt i përket “daemon”, gjuhën që nuk përputhet, portën që nuk përputhet,

vendndodhjen e ruajtjes së të dhënave, si dhe karakteristika të tjera kyçe.
· Sasinë e memorjes së alokuar për “threads”, query caching, tabelat e përkohshme,

tabelat që shtohen, si dhe buffers kyçë të indeksit.
· Aspekte të ndryshme të aftësive të rrjeteve MySQL, duke përfshirë edhe

kohëzgjatjen që i duhet për të kryer një lidhje para se të ndërpritet, nëse ajo do
të përpiqet të zgjidhë emrat DNS, madhësinë e paketës maksimale të lejueshme,
dhe shumë e shumë të tjera.

Opsionet e sigurisë MySQL na lejojnë të menaxhojmë gjëra të tilla si:
· Numrin total të query-ve, të update-imeve dhe të lidhjeve të lejuara brenda një

ore.
· Nëse një përdorues duhet të paraqesë një çertifikatë të vlefshme SSL për tu

lidhur me bazën e të dhënave.
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· Cilat veprime janë në dispozicion të një përdoruesi për një bazë të dhënash të
caktuar, për një tabelë apo qoftë edhe për një kolonë të dhënë.

Për shembull, ne mund të lejojmë një përdorues të privilegjuar UPDATE për kolonën
e e-mailit të një tabele të punonjësve të një korporate, por mund të ndalojmë
privilegjin DELETE. Përveç kësaj, MySQL gjurmon një numër të madh metriksash
i lidhur me të gjitha aspektet e ndërveprimit të bazës së të dhënave, të tilla si totalin
e bytes-ve të transferuar hyrës dhe dalës, numëron llojin e çdo query-je të ekzekutuar,
totalin e threads-ave të hapura, të running query, të query caching, si dhe të query-ve të
lidhura. MySQL, gjithashtu, gjurmon numrin e query-ve që kanë kapërcyer një
numër të caktuar ekzekutimesh, numrin total të query-ve të ruajtura në vende të
fshehta, nëse ato janë të aktivizuara, të azhurnuara me kohen (uptime), e shumë e
shumë të tjera. Të dhënat e marra nga sa më sipër provojnë vlerën e paçmuar për
akordim dhe optimizm të vazhdueshëm të serverit tonë gjatë gjithë jetës së tij.
- MySQL - Licensë me Burim të Hapur
MySQL AB ofron një version falas të software-it të tij nën kushtet e GNU General
Public License (GPL) - Licensës Publike të Përgjithshme (LPP). Nëse software-i ynë
është gjithashtu i licensuar nën GPL, ne jemi të lirë të përdorim MySQL-në në
lidhje me aplikimin tonë dhe madje edhe ta modifikojmë e ta rishpërndajmë atë, me
kusht që ne t’i bëjmë të gjitha në përputhje me kushtet e përcaktuara në GPL.
Çdokush që është i interesuar mund të mësojë më shumë në lidhje me kushtet e
GPL-së, në faqen e internetit: “http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.html”.
Duhet pranuar se jo të gjithë përdoruesit dëshirojnë që programet e tyre të lançohen
nën kushtet kufizuese të GPL-së, MySQL AB kohët e fundit i ka vënë produktet e tij
më shumë në dispozicion sipas kushteve të Licensës së Pranimit të Software-it pa
Pagesë me Burim të Hapur (Free/Libre and Open Source Software - FLOSS).
Përjashtimi nga FLOSS është për ata përdorues të cilët dëshirojnë të përdorin
software-in MySQL AB në lidhje me aplikacionet e lançuara nën ndonjërën prej
licensave të aprovuara paraprakisht. Midis të tjerash, licensat përfshijnë: licensën e
Software-it Apache (versionet 1.0, 1.1, dhe 2.0), licensën BSD “22 korrik 1999”,
Licensën Publike më Pak të Përgjithshme GNU (Lesser General Public License-
LGPL), si dhe licencën PHP 3.0.
Më shumë informacion në lidhje me përjashtimin nga FLOSS, duke përfshirë listën
e licensave të pranuara, është në dispozicion në faqen e internetit: “http://
www.mysql.com/company/legal/licensing/floss-exception.html”.
Para se të vijmë në përfundim nëse MySQL është i përshtatshëm për nevojat tona,
duhen shqyrtuar kushtet specifike të përcaktuara në përjashtimin nga FLOSS. Ne
duhet t’i bindemi kushteve të përcaktuara nga GPL si për programin MySQL ashtu
edhe për çdo punë të krijuar si derivat në lidhje me të. Me fjalë të tjera, përjashtimi
nga FLOSS na lejon të përdorim një produkt MySQL në lidhje me aplikimin tonë
për aq kohë sa ne kurrë nuk e kopjojmë, nuk e modifikojmë ose nuk e shpërndajmë
atë.
Edhe pse shumë projekte me burim të hapur gëzojnë një komunitet përdoruesish
aktivë, komuniteti i përdoruesve të MySQL-së mund të përkufizohet shumë mirë si
hiper-aktive. Për fillestarët, kompania përpiqet të lançojë një version të përditësuar
çdo katër deri në gjashtë javë, duke rezultuar në një rrjedhë të vazhdueshme të
zgjerimit të karakteristikave. Përveç kësaj, ka me mijëra projekte me burim të hapur
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në mënyrë të tillë që varen nga MySQL si back end për menaxhimin e një koleksioni
të gjerë informacioni ku përfshihen fotografi, e-mail, file të logimit të serverave,
imazhe, përmbajtje nga web-i, help desk tickets dhe statistika të lojërave. Nëse kemi
nevojë për këshilla apo për mbështetje, ne mund të përdorim motorrin tonë të
preferuar të kërkimit (favorite search engine) për tu konsultuar me një nga qindra
shpjegimet e shkruara në lidhje me çdo aspekt të imagjinueshëm të sofware-it, apo
për të shfletuar manualin gjigant të MySQL-së, ose të bëjmë një pyetje në ndonjë
nga grupet specifike të njoftimit MySQL.
MySQL ka kohë që është lançuar për shpejtësinë e tij dhe është përfolur historikisht
për mungesën e karakteristikave të ashtuquajtura të nevojshme për vendimet e
ndërmarrjeve. Natyrisht, popullariteti i saj provoi se për miliona përdorues këto
karakteristika të avancuara rezultuan të jenë me pak interes për ta. Megjithatë, si
rrjedhojë e këtyre nevojave u rrit performanca duke u bërë gjithnjë e më e sofistikuar,
zhvilluesit e MySQL-së shpejt u njohën me nevojën për të zgjeruar setin e bazës së
të dhënave.

Klientët e MySQL-së

MySQL u vjen me mjaft shërbime klientëve, secili prej të cilëve siguron ndërfaqe për
kryerjen e detyrave të ndryshme përkatëse për administrimin e serverit. Sigurisht,
jo të gjithë përdoruesit janë të interesuar në menaxhimin e bazave të të dhënave
nga linja e komandës, prandaj, si për zhvilluesit e MySQL-së edhe për palët e treta
ka qenë e vështirë të ndërtoheshin GUI-zgjidhjet bazë të menaxhimit.
• Klienti mysql: Klienti mysql është një strukturë (shell) SQL jashtëzakonisht
e dobishme, e aftë për të menaxhuar pothuajse çdo aspekt të mundshëm të një serveri
MySQL, duke përfshirë krijimin, modifikimin, fshirjen e tabelave dhe të bazave të të
dhënave, krijimin dhe menaxhimin e përdoruesve, shikimin dhe modifikimin e
konfigurimit të serverit, si dhe të dhënat e tabelave të query-ve. Klienti mysql mund
të përdoret në mënyrë interaktive ose jo-interaktive. Për të përdorur mysql në mënyrë
interaktive, së pari ne duhet që të hyjmë në ndërfaqe. Pasi të lidhemi nëpërmjet
klientit mysql, ne mund të fillojmë ekzekutimin e komandave SQL.
• Klienti mysqladmin: Klienti mysqladmin përdoret për të kryer një rrjet të
gjerë të detyrave administrative, kryesisht për të krijuar dhe shkatërruar baza të
dhënash, për të monitoruar statusin e serverit, si dhe për të mbyllur daemon-in
MySQL të serverit. Ashtu si MySQL, ne kemi nevojë për të kaluar në kredencialet e
nevojshme të aksesimit për të përdorur mysqladmin. Nëse ne kemi pajisur kredencialet
e vlefshme, atëherë një listë e gjatë e parametrave dhe vlerave korresponduese do të
na shfaqet. Nëse ne duam të shohim faqet përmes rezultateve, ne mund ta marrim
këtë output pak a shumë në qoftë se përdorim Linux, ose edhe më shumë nëse përdorim
Windows.
Sistemi funksionon në mënyrë të tillë që të lidhë aktorin kryesor (administratorin)
me kërkesën/kërkesat e përdoruesve. Pra, tools-at e mbajtjes së të dhënave të
studentëve, tools-at e bazës së të dhënave të notave të studentëve, rinovimin dhe
mirëmbajtjen e informacionit të përdoruesit apo informacion e instrumenteve të
përdorura në ndihmë të sa më sipër, janë veprimet kryesore të administratorit. Të
gjitha procesimet e kërkesave të përdoruesve janë zgjeruar drejt “insert”, “query”,
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“modify” dhe “delete”. Kërkesat statistikore të përdoruesve janë një zgjerim i kërkesave
në formë query-e. Të gjitha rezultatet statistikore mund të ruhen në një fletë Excel-
i, e cila u zbatua duke përdorur zgjerimin JXL.
• Komandat mysqladmin: Ndërsa mysql në thelb është një strukturë e lirë
SQL, duke lejuar çdo query SQL të njihet nga MySQL, qëllimi i mysqladmin është
shumë më i kufizuar, duke pranuar një set komandash të paracaktuara, shumica e
të cilave janë: create databasename, drop databasename, extended status, flush hosts, flush
logs, flush status, flush table, flush threads, flush privileges, kill id[,id2[,idN]], old-password
new-password, password new-password, ping, processlist, reload, refresh, shutdown, status,
start slave, stop slave, variables, version.

Përshtatja në MySQL

Kur lind nevoja për të kërkuar të dhëna në mbledhësit e shumëfishtë të të dhënave,
ekziston rreziku që jo të gjithë datasets janë të të njëjtit lloj, disa mund të jenë në
formatin XML dhe të tjerë mund të përdorin një bazë të dhënash relacionale. Kjo
mund të trembë zhvilluesit nga përdorimi i dy dataset-eve të veçanta për të kërkuar
të dhëna hyrëse, për shkak të faktit se përpilimi i metodave të ndryshme të kërkimit
për datasets të ndryshëm mund të ketë konsumim në kohë.
Kur kërkojmë në MySQL tek bazat e të dhënave që përmbajnë vargje të mëdha,
mund të ketë një problem gjatë ndeshjes së fjalëve ose vargjeve të veçanta.
Tradicionalisht formulimi “LIKE” përdoret për të filtruar rezultatet. Kjo është një
metodë shumë e thjeshtë që ka një sasi të kufizuar të plotfuqishme, si dhe një mënyrë
të kufizuar për të krijuar kombinimet. Shprehjet e rregullta nga ana tjetër kanë një
përdorim më kompleks të wildcards-ave dhe mund të ndërtohen për të krijuar një
kombinim shumë të saktë. Ky kompleksitet, gjithashtu, u jep shprehjeve të rregullta
gatishmërinë që e bën atë të mundur për të ekzekutuar shprehjet që gjithashtu
mund të japin një kombinim të përgjithshëm.
Shprehjet e rregullta janë më të shpejta dhe mund të bëhen për të krijuar terma
kërkimi që mund të përdoren si në query-të e bazës së të dhënave ashtu edhe në
shumicën e gjuhëve të programimit për të kërkuar p.sh. file-t XML, filet tekste dhe
të dhëna të llojeve të tjetra që bazohen në vargje. Duke përdorur shprehje të rregullta
në një engine të bazës së të dhënave për të kryer një kërkim, ajo mund të mundësojë
kërkimin e metodave të të dhënave të shumëfishta të ruajtura, vetëm me një shprehje
të vetme e cila nuk mund të jetë bërë si me porosi për çdo lloj ruajtjeje të të dhënave.
MySQL ka dokumentuar shprehje të rregullta si një mënyrë për të zëvendësuar
tekstin tek rezultatet. Por, ka një mundësi për t’i përdorur ato kur bëhet një SELECT
e query-së. Në këtë rast ato do të jenë një zëvendësim për komandën LIKE për të
filtruar rezultatet, për të siguruar që rezultatet e kthyera përmbajnë ose nuk
përmbajnë një kombinim të veçantë të karaktereve.
LIKE është një formulim SQL që është pothuajse universal në të gjitha dialektet e
SQL-së. Ajo përdoret për të filtruar rezultatet e kërkimit në një SELECT query.
Me MySQL ka dy lloje wildcards. Karakteri i përqindjes (%) që përfaqëson zero ose
më shumë karaktere dhe karakteri i nënvizimit (_) që përfaqëson ekzaktësisht një
karakter. Me këto dy karaktere ne mund të përdorim LIKE për të filtruar edhe pak
më shumë rezultatet.
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Sistemi i Bazës së Të Dhënave MySQL për Menaxhimin Studentor

MySQL është një sistem menaxhimi i bazës së të dhënave. Menaxhimi i këtij sistemi
do të realizohet duke ngritur disa makina virtuale të cilat do të aksesojnë bazën e të
dhënave.
Sikurse kompjuterat mund të mbajnë një sasi të madhe të të dhënave, sistemet e
menaxhimit të bazës së të dhënave luajë një rol qendror në informatikë, si shërbime
të pavarura ose si pjesë e aplikimeve të tjera. Për të shtuar apo për të patur akses, si
dhe për të përpunuar të dhënat e ruajtura në një bazë të dhënash në kompjuter,
lind nevoja për një sistem të menaxhimit të bazës së të dhënave të tilla si Serveri
MySQL. Kam zgjedhur sistemin “baza e të dhënave MySQL”, meqenëse ky sistem
është relacional, fleksibël dhe nuk vjetërohet kurrë duke e bërë atë të qëndrueshëm
për menaxhimin studentor.
Zhvillimin e sistemit të menaxhimit studentor e kam bazuar në katër karakteristika:
• Karakteristika e parë është mirëmbajtja e informacioneve themelore të
studentëve.
• Karakteristika e dytë përbën specifikat e informacioneve themelore të studentëve.
• Karakteristika e tretë është transferimi i informacioneve tek kodi i secilit student

respektivisht sipas kerkesës së tyre, transferimi i informacionit tek pedagogët
përkatës sipas kërkesës së tyre për listën e studentëve që frekuentojnë grupin
ku ata japin mësim, si dhe transferimi i informacionit tek sekretaria apo financa
sipas kërkesës së tyre për çdo të dhënë që kërkojnë lidhur me studentët,
pedagogët apo financën.

• Karakteristika e katërt është për të treguar statistika të ndryshme sipas kërkesës.
Administratorët mund të shtojnë, të modifikojnë dhe të fshijnë informacione
lidhur me studentët, pedagogët, financën dhe sekretarinë, si dhe specifikat e
tyre nëpërmjet faqeve web.

Sistemi i menaxhimit të informacionit3 është në vetvete një sistem i menaxhimit të
instrumentave që ofron një platformë multi-user për të lejuar administratorët të ruajnë
informacionin e përdoruesit dhe informacionin e instrumentave, si dhe ndihmon të
interesuarit për të marrë informacionin që u intereson. Gjithashtu, në të janë zbatuar
funksione të thjeshta statistikore. Sistemi i menaxhimit përmban edhe bibliotekën e
menaxhimit, e cila është një sistem komercial me burim të hapur që ofron karakteristika
të tilla si: hyrje, shtoni kategori, shtoni dhe hiqni të dhëna, kërko dhe kthehu. Gjuha
e përdorur është C# dhe serveri i bazës së të dhënave është MySQL.
Menaxhimi i sistemit të të dhënave bazohet në modelin browser-server. Aksesimi i
përdoruesit specifikohet në faqe web-i përmes një browser-i dhe serveri plotëson
kërkesën në varësi të veprimit të përdoruesit (User-it). Përgjithësisht është e nevojshme
të përshkruhet se si web browser-i komunikon me serverat në largësi, që në termat
e fushës quhet “remote servers”.
Prandaj HTTP (Hypertext Transfer Protocol)4 është protokolli që përdoret në
modelin e komunikimit browser-server për transferimin e të dhënave në web. HTTP
përmban rregullat nëpërmjet të cilave browser-i dhe serveri shkëmbejnë

3 Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, “Database management systems”, McGraw-Hill, 2003.
4 Andrew S. Tanenbaum, “Computer Networks”, Fourth Edition, 2008.
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informacionin. HTTP është një protokoll kërkesë-përgjigje. Faqja e browser-it vepron
si një klient që në rastin tonë quhen thjesht përdorues (studentët, financa, pedagogët
dhe sekretaritë). Pritësit që mbajnë një kërkesë ose disa burime veprojnë si server.
Përdoruesi i inicion serverit një kërkesë dhe pastaj serveri, sipas informacionit të
kërkesës, përgjigjjet me burimet e kërkuara të tilla si: imazh, fotografi, html files, e
kështu me radhë.
Zinxhiri i kërkesës
Zinxhiri i përgjigjes
Krijohet lidhja
Përdorues
Server
Përpara çdolloj komunikimi, vendoset lidhja ndërmjet browser-it dhe serverit,
sikurse ilustrohet në figurën 1.

Figura 1: Komunikimi ndërmjet përdoruesit dhe serverit
Procesi përdorues - server:
1. Përdoruesi proceson: “Kërkesa për lidhje”
2. Serveri proceson: “Dërgimi i pranimit”
3. Përdoruesi proceson: “Kërkesa për të dhënat”
4. Serveri proceson: “Përgjigju”
5. Përdoruesi proceson: “Shkëputje”
6. Serveri proceson: “Shkëputje”
Përdoruesi dërgon një kërkesë për të vendosur një lidhje me serverin. Serveri i dërgon
një njohje dhe pranimin (acknowledgement - ACK). Përdoruesi fillon të komunikojë
me serverin dhe shkëmben të dhëna duke dërguar një kërkesë për të cilën merr një
përgjigje. Hapi tjetër për përdoruesin është shkëputja me serverin. Komunikimi
ndërmjet përdoruesit dhe serverit tashmë është vendosur.
Aplikimet bazuar në strukturën browser-server ofrojnë një mënyrë të përshtatshme
për përdoruesit për tu aksesuar në burimin e serverit. Përdoruesi kërkon vetëm një
browser. Ndërfaqja e përdoruesit paraqitet përmes browser-it. Logjika kryesore e
institucionit që do të përdorë sistemin e menaxhimit, jepet nga serveri.5

Sistemi i menaxhimit të të dhënave është bazuar në formën browser-server. Përdoruesit
dhe administratori nuk kanë nevojë të download-ojnë apo të instalojnë asgjë në
kompjuterin e tyre. Kjo është një zgjidhje e mirë që shpesh çon në një përvojë më të

5 Ward, John and Peppard, Joe, “Strategic Planning for Information Systems”, 3rd edition, Cranfield School of
Management, Cranfield, Bedfordshire, UK, John Wiley & Sons Ltd. 2002.
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mirë për përdoruesin.6

Baza e Të Dhënave dhe Normalizimi i Bazës së Të Dhënave

Një bazë të dhënash është mbledhja në mënyrë të organizuar e të dhënave në mënyrë
që ajo të jetë lehtësisht e aksesueshme dhe e menaxhueshme. Informacioni i mbledhur
mund të jetë në formate të ndryshme si: grafik, audio, tekst, e kështu me radhë.
SQL - Gjuha e Srukturimit të Query-së (Structured Query Language) është një gjuhë
programimi e projektuar për të komunikuar me një bazë të dhënash. SQL përdoret
për të kryer detyra të tilla si përditësimi i një baze të dhënash apo korrigjimi i të
dhënave në një bazë të dhënash.
Funksionalisht, gjuha e programimit SQL mund të ndahet në katër pjesë, ku fjalët
kyçe më të përdorura të SQL-së jepen sipas funksionit të cilit i korrespondon sintaksa
respektive:
• Të dhënat e query-së – të cilit i korrespondon sintaksa e selektimit.
• Përcaktimi i të dhënave – të cilit i korrespondojnë sintaksat e krijimit dhe
copëzimit.
• Manipulimi i të dhënave – të cilit i korrespondojnë sintaksat: fut, përditëso
dhe fshij.
• Kontrolli i të dhënave – të cilit i korrespondon sintaksa e selektimit.
Veprimi më i zakonshëm në gjuhën e programimit SQL është query-a e të dhënave,
veprim i cili kryhet nëpërmjet selektimit.
Normalizimi i bazës së të dhënave7 është procesi i organizimit të të dhënave në atë
bazë të dhënash. Objektivi i normalizimit të bazës së të dhënave është reduktimi i
tepricës dhe i mospërputhjes sipas rregullave. Teprica e bazës së të dhënave mund të
quhet dublikim i bazës së të dhënave, që do të thotë se të dhëna të njëjta janë ruajtur
në vende të ndryshme, pra do të thotë se të dhënat ekzistojnë në më shumë se një
vend në bazën tonë të të dhënave. Teprica e bazës së të dhënave zvogëlon hapësirën
e diskut, pra mundet që të humbasim një ose më shumë vende ku të dhënat e ruajtura
duhet të përditësohen. Gjithashtu, teprica e bazës së të dhënave çon në mospërputhje
të të dhënave. Pra, mospërputhja e të dhënave nuk është e mirë për bazën e të
dhënave. Nëse të dhënat e ruajtura në më shumë se një vend mund të përditësohen,
atëherë të dhënat duhet të përditësohen në të njëjtën mënyrë në të gjitha vendet e
tjera ku janë ruajtur. Nëse të dhënat janë ruajtur vetëm në një tabelë, atëherë është
më e lehtë për të ndryshuar të dhënat në bazën e të dhënave.
Ka disa rregulla për bazën e të dhënave për të reduktuar tepricën dhe mospërputhjen.
Këto rregulla janë quajtur forma normale, të cilat ndahen në tre formulime rregullash:
• Formulimi i rregullave të para normale.

- Një çelës primar ose kryesor (primary key) është një identifikues unik
për çdo rresht në tabelë.

- Reduktimi i grupeve të përsëritura në një tabelë sa më shumë të jetë

6 Stallings, William, “Data and Computer Communications”, 7th edition, Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-
183311-1, 2004.
7 “Description of the database normalization basis”. Available at: http://support.microsoft.com/kb/283878.
Accessed at: 2012-04-29.
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e mundur.
- Krijimi i një tabele për secilin grup të informacionit respektiv.
- Çdo tabelë duhet të ketë një identifikues si primary key.

• Formulimi i rregullave të dyta normale.
- Këto rregulla bazohen në formulimin e rregullave të para normale.
- Një çelës i huaj (foreign key) është një pengesë referenciale midis dy
tabelave.
- Ndërtimi i tabelave të veçanta për një grup informacioni që shfaqen

në shumë rreshta brenda një tabele dhe pastaj shtimi i një primary key për këtë tabelë
dhe lidhja e kësaj tabele me foreign key.
• Formulimi i rregullave të treta normale.

- Këto rregulla bazohen në formulimin e rregullave të dyta normale.
- Bëjmë që çdo fushë të varet nga primary key.
- Reduktojmë fushat që varen nga non-primary key.

Normalizimi sipas këtyre rregullave do të bëjë shmangien e të dhënave në
mospërputhje, të cilat janë të tepërta në bazën tonë të të dhënave. Pra, në përgjithësi
bihet dakord që baza e të dhënave të jetë normalizuar ashtu siç duhet. Shumica e
bazave të të dhënave janë në formën e tretë normale.

Balancimi i Ngarkesës në Serverat e Bazës së Të Dhënave

Për të rritur efikasitetin e punës, uljen e kohës së kapjes së informacionit dhe
shpërndarjen sa më të mirë të ngarkesës së punës së CPU-së, RAM-it, Storage-it dhe
rrjetit në makinat virtuale, është e nevojshme të përdoren algoritme të ndryshme të
Load Balancing (balancimit të ngarkesës).
Në serverat e bazës së të dhënave MySQL, Load Balancer (balancuesi i ngarkesës)
është një aplikacion i konfigurueshëm sipas algoritmeve të caktuara, i cili komunikon
me një ose disa servera MySQL qofshin këta fizikë apo makina virtuale. Nga pikpamja
logjike Load Balancer-i vendoset midis klientëve dhe serverave MySQL. Në këtë
mënyrë në vend që klientët të lidhen drejtpërdrejtë me serverat MySQL, ato lidhen
me Load Balancer-in i cili e ridrejton lidhjen për tek njëri nga serverat MySQL sipas
algoritmit të përcaktuar.
Algoritmi më i thjeshtë i konfigurimit të Load Balancer-it është algoritmi që
mundëson balancim ngarkese vetëm në lexim mbi një numër të caktuar serverash
MySQL. Në algoritëm përcaktohet fillimisht lista e serverave MySQL, të cilët do të
përdoren gjatë shpërndarjes së punës, si dhe numri maksimal i kërkesave për lidhje
nga një klient. Ky numër maksimal shërben si njësi matëse për shpërndarjen
atutomatike dhe balancimin që kryen Load Balancer-i duke shpërndarë lidhjet në
mënyrë të barabartë mes serverave MySQL. Kur nga klientë të ndryshëm vijnë kërkesa
për lidhje, në momentin që arrihet numri maksimal i lidhjeve për klient, këto lidhje
ridrejtohen për në serverat e tjerë që ndodhen në rrjet. Lidhjet e reja ridërgohen
automatikisht drejt një serveri kur numri i lidhjes është më i vogli.8

Një algoritëm më i ndërlikuar i konfigurimit të Load Balancer-it është ai që përdor

8 D. Milojicic, F. Douglis, Y. Paindaveine, R. Wheeler, and S. Zhou, “Process migration: ACM Computing
Surveys”, 32(3):241–299, 2000.



231

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

kombinimin me algoritmin e replikimit. Në këtë konfigurim Load Balancer-i përveç
balancimit të ngarkesës në lexim, monitoron edhe gjendjen e replikimit. Në algoritëm
përcaktohet Master-i (serveri MySQL që kontrollon replikimin) dhe Slaves (serverat
MySQL që përpunojnë kërkesat për lidhje).
Në këtë konfigurim të Load Balancer-it monitorohet gjendja e replikimit e Master-it
dhe Slaves-ave, duke bërë të mundur rrugëzimin e kërkesave për lidhje në serverat
specifikë MySQL:
• Nëse Load Balancer-i identifikon se një Slave nuk sinkronizohet (domethënë
ka vonesa) me Master-in për gjendjen e replikimeve, atëherë ky Slave automatikisht
hiqet nga lista e serverave të përdorshëm. Në këtë mënyrë ngarkesa shpërndahet
për tek serverat e tjerë MySQL në të njëjtin grup replikimi.
• Nëse identifikohet se gjendja e replikimit të një Slave-i nuk është më në
procesim, atëherë ky Slave gjithashtu automatikisht hiqet nga lista e serverave të
përdorshëm.
Nëse gjendja ndryshon, domethënë vonesa e replikimit ulet në një nivel të
pranueshëm ose procesi i replikimit në Slave rinis dhe sinkronizohet me Master-in,
atëherë Slave-i i identifikuar automatikisht rishkruhet në listën e serverave MySQL
të përdorshëm.

Instalimi dhe Konfigurimi i Load Balancer-it MySQL

Krijimi dhe instalimi i Load Balancer-it MySQL bazohet në Proxy-in MySQL dhe
konsiston në dy module të cilat punojnë bashkë për të arritur synimin:
• Proxy në vetvete, që konfigurohet përmes skripteve Lua(*) të cilat përshtaten
për të menaxhuar lidhjet dhe ekzekutimin e Query-ve. Proxy lidhet me disa instanca
back-end MySQL drejt të cilave mund të dërgojë Query-të.
• Monitoruesi konfigurohet në formën e Plugin-it për tu lidhur me çdo back-
end MySQL të cilët janë të njohur nga Proxy. Ai monitoron gjendjen e çdo back-
end duke parë rezultatin e ekzekutimit të Query-ve.
Load Balancer-i MySQL mundësohet si një paketë TAR/Gzipped. Instalimi i tij kryhet
përmes:
$ gzip -cd load-balancer mysql-load-balancer-0.7.0-438-linux-fc4-x86-32bit.tar.gz | tar xf
–
Përmbajtja e paketave standarde është e organizuar në katër direktori:
/bin
/lib
/sbin
/share
Direktoria bin përmban skripte bazë të cilat lidhen në mënyrë dinamike me
informacionet binare që ndodhen në direktorinë sbin. Direktoria lib përmban libraritë
e nevojshme. Direktoria bin përmban informacionet binare. Kurse direktoria share
përmban skripte dhe skedarë suporti të cilët mund të përdoren nga Load Balancer-
i gjatë ekzekutimit.
Ekzekutimi i Load Balancer-it kryhet drejtpërdrejtë nga direktoria ku ekstraktohet,
ose duke kopjuar përmbajtjen në një direktori globale, si /usr/local:
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$ cp -R * /usr/local/
Për konfigurimin e Load Balancer-it MySQL kemi përdorur arkitekturë të përbërë
nga tre Slave që replikojnë me një Master. Slaves të instaluar në makinat virtuale
janë: Slave-1, Slave-2 dhe Slave-3, ndërsa Master-i është Master-1. Çdo server MySQL
komunikon në portën 3306.
Për lidhjen me kompjuterat, tek klientët konfigurohen zakonisht dy topologji:
• Topologjia e parë përdor aplikacione të cilat janë të njohura me faktin se ka
shume klientë. Zgjedhja e server-it MySQL bazohet ose në një zgjedhje rastësore
ose duke zgjedhur Slave-in bazuar në një cilësi të njohur sikurse është ID e
përdoruesit.

Figura 2: Arkitektura e replikimit me klientë që përdorin disa Slave MySQL

Në këtë arkitekturë, mund të ndodhë që një aplikacion klient të zgjedhë një Slave që
është i padisponueshëm, ose në një situatë replikimi të një Slave-i që nuk është i
sinkronizuar me Master-in. Ky mossinkronizim mund të jetë për shkak të vonesës
në procesimin e të dhënave nga Query-të, gjë që do të sillte gabime në kthimin e të
dhënave ose të dhëna jo të përditësuara. Në të gjitha rastet klienti nuk ka mundësi
të detektojë problemin. Në rastin e një serveri të dështuar, lidhja do të shkëputej
dhe një server tjetër mund të zgjidhet, por vonesa është shumë e madhe dhe mund
të shkaktojë probleme me aplikacionin. Në këtë arkitekturë mund të ndodhë që një
server i vetëm MySQL të mbingarkohet me kërkesa. Nëqoftëse aplikacioni përdor
një model vendimmarrje të bazuar në ID e përdoruesit për të zgjedhur serverin
MySQL, mund të ndodhë që një numër i lartë kërkesash për një ID të dhënë të
prodhojë një ngarkesë mjaft të lartë në një server të zgjedhur. Kjo do të ndikonte në
procesin e replikimit dhe do ta nxirrte serverin nga sinkronizimi në krahasim me
Master-in.
• Topologjia e dytë përdor një model ku çdo klient ka një server MySQL të
dedikuar.
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Figura 3: Arkitektura e replikimit me klientë që përdorin Slave MySQL të dedikuar
Në këtë skenar, një problem me serverin MySQL për një klient, mund ta bënte
aplikacionin të papërdorshëm. Nëse serveri MySQL është mbrapa Master-it (në terma
kohe), atëherë mund të merren informacione jo korrekte ose jo të përditësuara.
Nëse serveri MySQL dështon, klienti nuk ka mundësi të aksesojë informacionin.

Figura 4: Arkitektura e replikimit me klientë që përdorin Load Balancer-in MySQL
Duke përdorur Load Balancer-in MySQL, mund të zëvendësohen lidhjet individuale
të klientëve me Slaves-at dhe në vend të tyre të rrugëzohet lidhja përmes Load
Balancer-it MySQL. Kjo do t’i shpërndante kërkesat mes serverave Slave individuale,
duke marrë parasysh ngarkesën si dhe problemet me vonesat dhe replikimin e të
dhënave nga Master-i.
Në këtë arkitekturë duke përdorur Load Balancer-in MySQL, çdo dështim i një
serveri të vetëm MySQL automatikisht e heq atë nga lista e serverave të disponueshëm
dhe i shpërndan automatikisht lidhjet e ardhura nga klientët në një nga serverat e
tjerë të disponueshëm. Problemet me replikimin adresohen në të njëjtën mënyrë,
duke ridrejtuar lidhjen në një server i cili është i sikronizuar (i përditësuar) me
Master-in. Mundësia që një server i vetem MySQL të mbingarkohet, ulet ndjeshëm
sepse ngarkesa e lidhjeve shpërndahet në mënyrë të barabartë tek secili server.
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Avantazhet dhe Disavantazhet e MySQL-së

Më poshtë po përmendim disa nga avantazhet dhe disavantazhet e MySQL-së.9

Avantazhet e MySQL-së:
• MySQL karakterizohet si një bazë të dhënash relacionale me burim të hapur

dhe pa kosto, që domethënë se është e mundur për këdo të përdorë dhe ta
modifikojë software-in. Çdokush mund të download-ojë nga interneti software-
in MySQL dhe ta përdorë atë pa paguar asgjë.

• MySQL, gjithashtu, karakterizohet si një bazë të dhënash e fuqishme, e shpejtë,
e besueshme, e thjeshtë për t’u përdorur dhe me një grup karakteristikash të
mira, kështu që nëse ne e dizenjojmë kodin që të jetë portativ atëherë MySQL
është një zgjedhje shumë e mirë. Strukturat e bazës së të dhënave janë të
organizuara në file-a fizikë të optimizuar për shpejtësi.

• Administrimi dhe siguria janë efektive dhe instalimi i këtyre karakteristikave
dhe i të tjerave nuk është shumë i komplikuar. MySQL është një zgjedhje e
mirë për një bazë të dhënash që mund të ketë kërkesa “në mes të rrugës”.

• Përdoruesit e MySQL-së e pëlqejnë këtë bazë të dhënash për shkak se ajo është
virtualisht në dispozicion të të gjitha kompanive host-uese.

• Mekanizmi i autenticitetit MySQL e fokuson të gjithë modelin e tij të sigurisë
nëpër Listat e Kontrollit të Aksesimit dhe ky mekanizëm mund të jetë më i
sigurtë me vendosjen e disa parametrave shtesë.

• MySQL është më i njohuri në integrimet PHP dhe të internetit.

Disavantazhet e MySQL-së:
• MySQL-së i mungojnë disa sofistikime dhe lehtësira, por ai ka një ekip aktiv të

zhvillimit të programit që sa vjen e përmirësohet duke ia shtuar këtij të fundit
gjithnjë e më shumë aftësitë. Ekipi i MySQL-së ka për qëllim të mbajë motorrët
e bazës së tyre të të dhënave, të shpejtë dhe të besueshëm duke menaxhuar
koordinimin ndërmjet shpejtësisë dhe aftësive.

• Ne mund të ruajmë shumë të dhëna me MySQL-në, por madhësia e të dhënave
do të ngadalësojë server-in. Përveç kësaj, back up-i i bazës së të dhënave në
MySQL merr një kohë më të gjatë në krahasim me sistemet e tjera të menaxhimit
të të dhënave.

• MySQL kërkon shumë memorie. Nëse do të përdorim MySQL-në, duhet të
shtojmë shumë memorien e serverave.

• MySQL nuk suporton gjuhë të tjera duke u ekzekutuar nga brenda sistemit, si
dhe ka mbështetje të kufizuar XML.

Konkluzione

MySQL është një sistem i menaxhimit të bazës së të dhënave (DBMS) SQL
multithreaded dhe multi-user, i cili ka më shumë se njëmbëdhjetë milion instalime.
Programi funksionon si një server multi-user duke siguruar aksesim në një numër

9 Saron Schwartz, Peter Zaitsev, Vadim Tkachenko, Jeremy D.Zawodny, Arjen Lentz, Derek J.Balling,
“Hight Performance MySQL”, O’Reilly 2004.
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të madh bazash të dhënash. MySQL është një sistem i fuqishëm bazash të dhënash,
si dhe është burimi i hapur më i përdorur në botë RDBMS. MySQL është zgjedhja
më popullore për përdorim në aplikacionet Web.
Ndër karakteristikat e sigurisë për MySQL, përmendim: autenticitetin, autorizimin dhe kontrollin
e aksesimit.
• Autenticiteti
MySQL shton një parametër vendndodhjeje kur saktëson një përdorues. Parametri
i vendndodhjes është zakonisht emri i host-imit, adresa e IP-së ose një wildcard.
Kjo i lejon bazës së të dhënave kufizim në aksesim, bazuar në adresën e host-imit
ose në adresën e IP-së. Ai, gjithashtu, lejon fjalëkalime të ndryshme dhe privilegje
në aksesim bazuar në vendndodhjen nga e cila është bërë lidhja.
Ø Autorizimi
MySQL përdor një sistem hierarkik privilegjesh që punon me trashëgimi.
MySQL ka pesë nivele privilegjesh:
- Global
- Me bazë host-imi
- Në nivel baze të dhënash
- Tabela specifike
- Kolona specifike
Privilegji i dhënë në një nivel më të lartë kalon në mënyrë implicite në nivele më të
ulëta. Nivelet e ulëta mund të pranojnë privilegje të përcaktuara nga nivelet më të
larta. P.sh. privilegjet e dhëna në nivele të ulëta marrin përparësi mbi privilegjet e
dhëna në nivele më të larta.
Ka dy lloje të privilegjeve të mbështetura nga MySQL:
- Privilegjet administrative janë privilegjet globale që kanë efekt të gjerë në
server dhe kanë lidhje me funksionimin e MySQL-së.
- Privilegjet Për-Objekt mund të jepen me qëllime të ndryshme. Këto privilegje
kanë lidhje me objekte të bazës së të dhënave, si: tabela, kolona,   indekse dhe
procedura të ruajtura.
Brenda MySQL-së nuk ekziston koncepti i rolit, prandaj të gjithë përdoruesit me të
njëjtin nivel lejeje duhet të kenë lejet e tyre të përcaktuara veç e veç. Kjo mund të jetë
e lodhshme në rast se një bazë të dhënash ka shumë përdorues me leje të njëjta.
• Kontrolli i Aksesimit
MySQL i bazon teknikat e tij kryesore të sigurisë në një Listë Kontrolli të Aksesimit
(ACL). Listat e Kontrollit të Aksesimit punojnë duke u lejuar përdoruesve të
ndryshëm të kenë nivele të ndryshme aksesimi tek bazat e të dhënave dhe tek tabelat,
si dhe aftësinë për të kryer operacione, siç lejohet në profilet individuale të
përdoruesve të tyre. Disa përdoruesve iu lejohen privilegje të plota të cilat mundësojnë
të gjitha operacionet standarde të bazës së të dhënave të tilla si: SELECT, DELETE,
UPDATE dhe INSERT. Një përdorues me privilegje të kufizuara, do të jetë në gjendje
të përdorë vetëm gjysmën e setit të operacioneve të mundshme. Niveli i aksesit
përcaktohet nga DBA dhe nga nevojat e përdoruesit.
Pavarësisht këtyre pak disavantazheve, MySQL është baza e të dhënave më popullore
me teknologji të hapur që aktualisht është e vlefshme për tu përdorur. Ky popullaritet
na jep një disponueshmëri të gjerë të server-ave MySQL. Pothuajse të gjitha ISP-të
ofrojnë host-imin e bazës së të dhënave MySQL brenda planeve host-uese të web-it,
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me një çmim ekonomik. Gjithashtu, MySQL ofron një përshtatshmëri më të mirë.
MySQL ofron lloje të ndryshme të opsioneve lidhëse për të gjitha platformat, si
p.sh. Microsoft Windows, Linux, Perl, PHP dhe Java, gjithashtu nuk ka kufizime
për numrin e host-imeve apo të përdoruesve që do të përdorin bazën e të dhënave.
MySQL është një alternativë e shkëlqyer për shkak të aftësisë së shkallës dhe
përshtatshmërisë së saj.
Serveri MySQL mund të përdoret lehtësisht në një desktop apo laptop, së bashku
me aplikimet e tjera, servera web-i, e kështu me radhë, gjë që kërkon pak ose aspak
vëmendje. Kur përdorim shprehje të rregullta për të kryer kërkime në një bazë të
dhënash MySQL, më me efikaset janë ato të formës së shprehjeve më të optimizuara.
Serveri MySQL sot ofron një set funksionesh të pasur dhe të dobishëm. Lidhja i tij,
shpejtësia dhe siguria e bëjnë Serverin MySQL shumë më të përshtatshëm për të
hyrë në bazat e të dhënave në internet. Modeli logjik i krijuar me objekte të tilla si:
bazat e të dhënave, tabela, pamje, rreshta dhe kolona, ofron një ambjent fleksibël
programimi.
Komuniteti i serverit të programit MySQL është një program server-i i bazës së të
dhënave lehtësisht i shkarkueshëm. Pra, kjo është një zgjedhje e mirë për zhvillimin
e një sistemi për menaxhimin e të dhënave për shkak të disponueshmërisë së lirë të
këtij programi. Për më tepër, për shkak të reduktimit të tepricës dhe mospërputhjeve
në bazën e të dhënave, të gjitha tabelat duhet të përfundojnë në formën e tretë
normale.
Një bazë të dhënash relacionale ruan të dhënat në tabela të veçanta dhe jo duke
vënë të gjitha të dhënat në një vend pa kriter seleksionimi, pra ne mund të vendosim
rregulla që rregullojnë marrëdhëniet midis fushave të të dhënave të ndryshme në
mënyrë që të balancohet ngarkesa.
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Abstrakt

Durrësi është një rast interesant për studimin e efektivitetit të ndihmës ekonomike në
vendin tonë për shkak të specifikave të mësipërme. Për këtë arsye, qëllimi i studimit tonë
ishte studimi i skemës së ndihmës ekonomike për përmbushjen e nevojave bazë të
përfituesve të saj, evidentimi i barrierave potenciale që pengojnë aksesin në këtë shërbim,
dhe eksplorimi i opinioneve të personave në nevojë lidhur me aspektet të ndryshme të
kësaj politike në mënyrë që vlerësohet efektiviteti real i skemës së mbrojtjes sociale për
zbutjen e varfërisë dhe lehtësimin e përjashtimit social si dhe të jepen rekomandimet
përkatëse për politikëbërësit dhe grupet e tjera të interesit.
Studimi është i tipit transversal (kros-seksional). Studimi është kryesisht i tipit
kuantitativ, duke integruar një një kuadër sasior aspektet kuantitative me ato
kualitative.Popullata target e studimit ishin të gjitha familjet e përfshira në skemën
ekonomike në Bashkinë e Durrësit.
Gjetjet vërtet domethënëse tregojnë mungesën e një strategjie të mirfilltë të programeve
të edukimit profesional për të ndihmuar individët në nevojë për të mos qëndruar gjatë
në  skemën ekonomike.Ajo që bën të dukshme dhe të nevojshme ndryshimin e strategjive
të skemës ekonomike është nevoja për një ristrukturim dhe bashkrënditje të reformave
të edukimit profesional krahas qëndrimit në skemën ekonomike, gjë që detyrimisht do
arrijë dhe qëllimin e vet kësaj skeme: jo kohëzgajtjen apo pasivitetin në marrjen e ndihmës
ekonomike por si një formë  mbështëtëse e përkohshme për nxitjen e punësimit dhe
daljen nga gjendja e vështirë ekonomike në të cilën ndodhen individët.

Fjalë Kyçe: ndihmë ekonomike, barriera,  vite edukimi, familje në nevojë, qëndrimi në
skemë ekonomike.

Hyrje

Mbrojtja sociale në Shqipëri realizohet nëpërmjet një sërë komponentësh, strategjish,
aktorësh dhe sektorësh. Shtyllat kryesore të mbrojtjes sociale përfshijnë pagesat
financiare direkte, ofrimin e shërbimeve sociale, masat për përfshirjen sociale të
grupeve vulnerabël, sigurimet shoqërore dhe sigurimet shëndetësore.
Politika e Përfshirjes apo Mbrojtjes Sociale në Shqipëri është një komponent i një
kornize  më të përgjithshme që emërtohet Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe
Integrim (SKZHI) 2007-2013, e cila harmonizon në një dokument të vetëm
përspektivat për zhvillimin ekonomik dhe social të qëndrueshëm në kuadër të
integrimit në BE dhe realizimit të Objektivave të Mijëvejcarit. SKZHI ravijëzon
vizionin e zhvillimit të “një vendi me një nivel të lartë jetese, të integruar në strukturat
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Europiane dhe Euro-Atlantike,  demokratik dhe garant të lirive e të drejtave themelore të njeriut”,
duke synuar përfshirjen e gjerë të shoqërisë civile, komuniteteve vendore, të biznesit
dhe grupet e interesit, strukturat akademike, shkencore e politike të vendit. SKZHI
zëvendëson Strategjinë e mëparshme Kombëtare për Zhvillimin Ekonomik dhe Social,
e cila kishte disa kufizime.
Një nga komponentët e SKZHI është dhe Politika Sociale, e cila synon rritjen e
nivelit të punësimit si një mjet i fuqishëm për mbështetjen e rritjes ekonomike,
kohezionit social dhe uljen e varfërisë, nëpërmjet një shërbimi fleksibël të punësimit,
një sistemi të mbrojtjes sociale që identifikon në mënyrë të përshtatshme personat
në nevojë dhe një sistem efektiv pensionesh, nxitjes së pjesëmarrjes së grave në
tregun e punës, një sistemi shëndetësor fleksibël kundrejt ndryshimeve demografike
dhe një sistemi arsimor që siguron cilësi dhe përfshirjen e të gjithë fëmijëve në të.
Mbrojtja Sociale është gjithashtu një komponent i rëndësishëm i SKZHI-së i trajtuar
hollësisht në këtë dokument. Sipas SKZHI, financimi për aspektin kryesor të mbrojtjes
sociale, ndihma ekonomike (NE) apo asistenca sociale, u reduktua nga 0.8% në
0.4% të PBB-së në periudhën 2000-2005. Përfitimi i ndihmës ekonomike është një
proces me dy faza:
1) Fillimisht, pushteti qendror alokon burimet financiare në bllok për bashkitë
dhe komunat, bazuar në nivelin përkatës të vlerësuar të varfërisë; dhe,
2) Njësitë vendore shpërndarjnë ndihmën ekonomike për familjet në nevojë
bazuar në përmbushjen e kritereve të caktuara.
Problemi kryesor është se niveli i mbulimit dhe i pagesave direkte financiare është
mjaft i ulët (më pak se 15% e kufirit të varfërisë) duke ndikuar fare pak në lehtësimin
e nivelit të varfërisë dhe duke i detyruar përfituesit të kërkojnë burime financiare
shtesë.
Gjithashtu, ofrohet shërbime rezidenciale dhe ditore për grupe të tjera të pambrojtura
si fëmijët jetimë, personat me aftësi të kufizuar, viktimat e trafikimit, personat me
probleme sociale, etj. Në kuadër të decentralizimit të kompetencave dhe përgjegjësive,
po bëhen përpjekje për zhvillimin e shërbimeve në nivel komuniteti për t’i ardhur
më mirë në ndihme personave që jetojnë vetëm.
Strategjia e Mbrojtjes Sociale, sipas SKZHI-së, ka këto përparësi strategjike dhe
politike:
1. Asistenca sociale, si mjeti kryesor për reduktimin e varfërisë. Është e
domosdoshme rritja e eficiencës të menaxhimit të programeve kryesore të pagesave
financiare direkte nëpërmjet:
- përmirësimit të informacionit për identifikimin më të përshtatshëm të familjeve
në nevojë. Kjo do të bëhet në bazë të hartave të varfërisë, Censusit dhe anketave në
familje;
- rritjes së mbulimit të nevojave të familjeve përfituese, duke synuar arritjen e
nivelit të varfërisë për person, por si tavan do jetë pensioni minimal në shkallë
vendi. Pagesa mujore e ndihmës ekonomike do indeksohet në përputhjes me
strukturën e familjes dhe të diferencuar sipas grupeve të ndryshme të anëtarëve të
saj, dhe në varësi të nivelit të varfërisë;
- lehtësimi i procedurave për vlerësimin e familjeve kërkuese;
- shtrirjes së kushtëzimit të përfitimit të ndihmës ekonomike nëpërmjet punës,
në të gjithë vendin, për rritjen e transparencës në shpërndarjen e fondeve, uljen e
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përfituesve abuzivë dhe rritja e të ardhurave për familjet që angazhohen me punë
në komunitet;
- përmirësimit të subvencionit të energjisë.
2. Kujdesi social, për ofrimin e shërbimeve për personat në nevojë në familje
dhe komunitetet e tyre, nëpërmjet:
- decentralizimit të shërbimeve sociale. Pushteti vendor do jetë përgjegjës për
planifikimin dhe ofrimin e shërbimeve kurse rregullat për përfitimin e shërbimeve
do përcaktohen nga Ministria e linjës. Për këtë qëllim, qendrat e shërbimeve
rezidenciale do kalojnë nën administrimin e pushtetit vendor si dhe do ngrihen
shërbime të reja sociale në komunitet sipas nevojave;
- rritja e bashkëpunimit me organizatat jo-qeveritare si ofrues të shërbimeve
sociale dhe institucionalizimi i këtij bashkëpunimi nëpërmjet licensimit të tyre;
- shndërrimi gradual i shërbimeve rezidenciale në shërbime të lëvizshme në
komunitet, duke ofruar alternativa për strehimin, trajtimin, edukimin dhe ri-
aftësimin e personave në nevojë;
- garantimit të cilësisë së shërbimeve sipas standardeve në fuqi.
3. Përfshirja sociale, për t’i mundësuar pjesëmarrje të barabartë në zhvillim
grupeve vulnerabël të tillë si fëmijët, Romët dhe personat me aftësi të kufizuar (PAK).
Zhvillimi i qëndrueshëm do mundësojë që fëmijët të kenë mundësi të mira për të
filluar jetën. Strategjia Ndërsektoriale e Përfshirjes sociale ka përparësi strategjike
rritjen e mundësive të njerëzve për të krijuar të ardhura, lehtësimin e aksesit ndaj
shërbimeve dhe ndihmën ndaj grupeve vulnerabël. Për pikën e tretë ka disa
dokumente strategjike, si vijon:
- Fëmijët – strategjia kombëtare e fëmijëve mbulon të gjithë aspektet e jetës së
fëmijëve, duke i dhënë përparësi aktivitete që lehtësojnë varfërinë. Masat përfshijnë:
- në fushën e drejtësisë: trajtim i vecantë i cështjeve penale të fëmijëve dhe
përmirësimin e procedurave dhe kushteve në burgje për të miturit, përdorimi i gjerë
i punonjësve sociale; ngritja e Institutit të Riedukimit të të Miturve;
- në fushën e shëndetësisë: menaxhimi i integruar i pacientit;
- në fushën e arsimit: ngritja e njësive profesionale në nivelin e pushtetit lokal
për adresimin e pengesave të integrimit dhe zhvillimit të fëmijëve;
- zbatimin e arsimit të detyrueshëm për të parandaluar punën e fëmijëve;
- ngritja e njësive në nivelin e pushtetit lokal për sigurimin e mbrojtjes dhe
respektimit të të drejtave të fëmijëve.
- Romët – synohet rritja e bashkëpunimit dhe zbatimit të politikave që
reduktojnë varfërinë për këtë grup pakice, uljen e diskriminimit dhe përmirësimin e
integrimit, nëpërmjet:
- regjistrimit të tyre për të mundësuar përfitimet nga shërbimet;
- nxitjes për ndjekjen e shkollës fillore nëpërmjet mbështetjes për fëmijët që
mësojnë gjuhën shqipe, ofrimin e mësuesve që flasin gjuhën rome dhe programe
arsimimi për të rriturit;
- ruajtjes së kulturës dhe traditave të tyre dhe fuqizimit të grave dhe vajzave
Rome;
- përmirësimin e aksesit të tyrë në shërbimet sociale dhe ndihmën ekonomike;
- mbulimi i shpënzimeve të kujdesit shëndetësor dhe stimulimi i planifikimit
familjar, imunizimit dhe kujdesit para dhe pas lindjes;
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- mbështetja lidhur me strehimin dhe infrastukturën e bashkësive Rome;
- aksesi i Romëve në strukturat e rendit publik nëpërmjet rekrutimit të tyre.
- Personat me aftësi të kufizuara – synohet intgrimi i politikave dhe masave që
nxisin përfshirjen e PAK në të gjitha fushat e jetës, nëpërmjet:
- lehtësimit të përdorimit të infrastrukturës dhe ndërtesave publike nga PAK;
- zbulimit të hershëm dhe parndalimit të papaftësisë dhe harmonizimin e
shërbimeve shëndetësore, shoqërore dhe programeve e proceseve mësimore;
- lehtësimin e punësimit të PAK, mbrojtjen e tyre në punë dhe përfshirjen e
tyre në trajnimet profesionale;
- forcimin e kapaciteteve shtetërore dhe përmirësimi i legjislacionit në drejtim
të politikave të lidhura me PAK.
4. Sigurimet Shoqërore. Në sistemin e mbrojtjes sociale bëjnë pjesë dhe Sigurimet
Shoqërore, të cilat mbrojnë individët në rast të uljes së të ardhurave të tyre, në
mënyrë që dhe ata të kenë një standard të caktuar të jetesës, përmirësimit të tij dhe
akses ndaj shërbimeve bazë sociale dhe shëndetësore. SKZHI synon ristrukturimin
e sistemit publik të pensioneve dhe nxitjen e zhvillimit të tregut financiare të
sigurimeve shoqërore:
- kalimit nga sistemi njështyllësh në sistemin shumështyllësh të pensioneve
dhe krijimin e kolonës së tretë të pensioneve;
- krijimit të klimës së favorshme për operimin e kompanive private në fushën
e sigurimeve shoqërore;
- rritjes së besimit të publikut tek skemat private të pensioneve dhe nxitja e
tyre për të marrë pjesë në këto skema
- përmirësimit të kontrollit dhe rregullimit të këtyre kompanive dhe
monitorimit të rregullt të gjendjes financiare të tyre në mënyrë që investimet e
publikut në to të jenë të sigurta;
- lidhjes më të mirë midis kontributeve dhe pensioneve dhe balancimit të
skemës së pënsioneve bazuar në kontribute;
- përmirësimit të administrimit të skemës së pensioneve në tërësi, etj.
5. Shëndetësia dhe Sigurimet Shëndetësore. Në sistemin e mbrojtjes sociale bëjnë
pjesë dhe Sigurimet Shëndetësore, të cilat mbrojnë individët në rast të shfaqjes së
sëmundjeve apo ndihmojnë në rehabilitimin e tyre pas shfaqjes së sëmundjes apo
për parandalimin e tyre. Masat që merren në këtë kuadër janë të shumëllojshme
duke përfshirë përcaktimin e kritereve për pjesëmarrjen në skemën e sigurimeve
shëndetësore, ofrimi falas i shërbimeve më të domosdoshme të shëndetit publik,
rimbursimi për koston e medikamenteve, pakësimi  i pengesave financiare, gjeografike
dhe kulturore për aksesin ndaj shërbimeve shëndetësore, barazpeshimi i shpërndarjes
së shërbimeve shëndetësore sipas zonës gjeografike dhe numrit të popullatës, krijimin
e një blerësi të vetëm të shërbimeve shëndetësore publike duke synuar përmirësimin
e financimit të sistemit dhe rritjes së sigurisë së tij, përmirësimi i adminisrimit të
sistemit, etj.
Megjithatë, duhet theksuar se elemente të mbrojtjes sociale gjenden dhe në
kompnentë të tjerë të SKZHI-së, si për shembull në komponentin e barazisë gjinore
dhe parandalimit të dhunës në familje, në komponentin që ka të bëjë me sportet dhe
rininë dhe punësimin të cilat në dokumentin strategjik të SKZHI-së përmblidhen
nën termin “Politika sociale”. Të gjithë këta komponentë synojnë rritjen e mirëqënies



241

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

dhe të përfshirjes sociale të grupeve të caktuara, që janë dëshmi e parimeve të
solidaritetit të shoqërisë.
Ndihma ekonomike (NE), siç e përmendëm, është një nga elementë kryesorë për
reduktimin e varfërisë së grupeve në nevojë. Kriteret për përfitimin e NE dhe masa
e shpërblimit financiar në kuadër të NE është përcaktuar me Vendimin numër 787 të
Këshillit të Ministrave, datë 14.12.2005, për “Përcaktimin e kritereve të procedurave
dhe të masës së ndihmës ekonomike”. Kjo VKM ndjek udhëzimet e nenit 10 të Ligjit
Nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” që përcakton
bazat e funksionimit dhe zhvillimit të mbrojtjes sociale në Shqipëri . Sipas Ligjit Nr.
9355, ndihma ekonomike mund të jetë e plotë ose e pjesshme. Po sipas këtij Ligji,
përfitues të ndihmës ekonomike janë:
- familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme;
- jetimët mbi 25 vjeç, të papunë, të cilët nuk janë në institucione ose nën
kujdestari;
- prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve
në nevojë.
Midis kritereve për përfitmin e ndihmës ekonomike, me rëndësi është pika 10 e cila
përjashton nga përfitimi i NE familjet që kanë në përbërje të tyrë qoftë dhe një
anëtar të vetëm që “....është i punësuar, pronar i çdo lloj kapitali përveç shtëpisë dhe
tokës bujqësore, rastet (përveç arsyeve të studimit ose sëmundjes), që braktis dhe
nuk shfrytëzon pronat apo burimet e tjera të jetës dhe që i shmanget qëllimisht
punësimit”.
VKM nr. 787, datë 14.12.2005, përcakton masën e NE si vijon:
- për kryefamiljarin 2600 lekë në muaj;
- për anëtarët e familjes në moshë pune 2600 lekë në muaj;
- për cdo anëtar tjetër të familjes në moshë pune 600 lekë në muaj;
- për cdo anëtar tjetër të familjes në moshë pune (deri 18 vjec) 700 lekë në
muaj.
- në rast të lindjes së trinjakëve osë më shumë, dhe në rastin e fëmijëve jetim
merret 3000 lekë në muaj për cdo fëmijë.
Pika 19 në këtë VKM thotë që “masa e plotë e ndihmës ekonomike, pavarësisht nga
përbërja e familjes, nuk mund të jetë më e lartë se 7000 lekë në muaj”. Kjo pikë është
me interes pasi ajo thotë që pavarësisht përbërjes së familjes, ka një tavan të NE-së.
Duket se ka një mospërputhje midis masës së NE dhe pikës 19 në këtë VKM. Për
shembull, një familje me 3 trinjakë automatikisht ka të drejtë të marrë 9000 lekë në
muaj, nëse plotësohen kushtet për përfitimin e ndihmës ekonomike, ndërkohë që
pika 19 e kufizon këtë në 7000 lekë në muaj. Kurse ne Strategjinë Sektoriale të
Mbrojtjes Sociale 2007-2013 theksohej që perfitimi i ndihmës ekonomike “bazohet
në strukturën e familjes” ku kryefamiljari, të moshuarit dhe anëtarët me aftësi të
kufizuara marrin 95% të pagesës bazë të papunësisë, anëtarët në moshë pune marrin
95% të pagesës së kryefamiljarit dhe anëtarët në moshë pune marrin 20% të pagesës
së kryefamiljarit.
Një tjetër pikë intersantë në VKM nr. 787 është seksioni 4, i cili përshkruan
kushtëzimin e NE me pune e shërbime në komunitet duke theksuar që bashkitë apo
komunat kanë të drejtë ta kushtëzojnë përfitimin e NE me punë e shërbime në
komunitet, me kohë të plotë apo të pjesshme, për disa ditë në muaj. Natyrisht, nga
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ky detyrim përjashtohen personat me aftësi të kufizuar dhe ata mbi moshë pune.
Në këtë rast, këta persona duhet të paguhen të paktën sa paga minimale në vend.
Nga shqyrtimi i informacionit të paraqitur më sipër mund të konkludojmë që sistemi
rregullator i mbrojtjes sociale në Shqipëri është relativisht i plotë, duke pësuar
ndryshime, amendime dhe përmirësime të vazhdueshme dhe të herë pas hershme
nxitur nga ndryshimet e rrethanave demografike, sociale, ekonomike dhe politike
të vendit dhe në përputhje me rekomandimet dhe eksperiencat ndërkombëtare.
Megjithatë, një nga karakteristikat kryesore të tranzicionit në Shqipëri është fakti
se, megjithës ekzistencën e një legjislacionit relativisht të plotësuar dhe modern,
problem madhor mbetet zbatueshmëria e ligjit.
Në këtë kuadër, ishte me interes të studiohej skema e mbrojtjes sociale Shqipëri,
duke u fokusuar në një nga rajonet e saj dhe më konkretisht në Durrës, si një ndër
rajonet me ndryshimet më të mëdha demografike, sociale dhe ekonomike në vend.
Durrësi është një nga prefekturat kryesore të Shqipërisë, që ka pësuar ndryshime të
mëdha gjatë 25 viteve të fundit si pasojë e fenomeneve të emigrimit dhe të migrimit
të brendshëm që rrjedhimisht kanë ndikuar në modifikimn e shoqërisë dhe
problematikavë të familjeve në këtë rajon, përvec problemeve ekonomike që peshojnë
në çdo familje.
Sipas UNICF, Qarku i Durrësit është një nga qarqet që ka përjetuar lëvizjet më të
mëdha demografike kryesisht në vitet ’90 me hapjen e “eksodit” , gjatë trazirave të
vitit ’97  dhe në vitet në vazhdim. Sipas Open Data Albania, Durrësi dhe Tirana
janë të vetmet qarqe ku popullisa kë pësuar rritje gjatë periudhës 2001-2013, duke u
rritur me afërsisht 8% dhe 26%, përkatësisht, ndërkohë që në rang vendi popullsia
u zvogëlua me 8.2% (186). Durrësi paraqet gjithashtu nivelin më të lartë të
urbanizimit (78%) në vitin 2013, duke tejkaluar ritmet e Tiranës, kurse ritmi i rritjes
së popullatës urbane ishte rreth 50% në periudhën 2001-2013. Familjet e ardhura
nga zonat rurale që gjenden kryesisht në periferi, ndryshimet demografike që ka
pësuar vazhdimisht qyteti, bëjnë që Durrësi të ketë problematika sociale të
shumëllojshme dhe të mprehta të cilat variojnë nga zona në zonë, nga familja në
familje dhe sipas shtresave të caktuara shoqërore që  karakterizojnë familjen
shqiptare.
Censusi i vitit 2011 i paraqet të dhënat në nivel prefekture. Sipas Censusit, qarku i
Durrësit është qarku i 4-t më i madh në vend bazuar në numrin e popullsisë banuese
pas Tiranës, Fierit dhe Elbasanit. Po sipas Censusit, në Shqipëri rreth 6.7%, 5,7%
dhe 2.9% e femrave dhe meshkujve 15 vjec e lart dhe popullsisë 65 vjec e lart,
përkatësisht, kanë të paktën një aftësi të kufizuar dhe shifrat në qarkun e Durrësit
janë të ngjashme me shifrat mesatare të vendit . Në vitin 2011 në Durrës kishte 1767
persona të divorcuar ose 8.7% të të gjithë personave të divorcuar në Shqipëri. Në
qytetin e Durrësit ekzistion vetëm një qendër rezidenciale për fëmijët me aftësi të
kufizuara duke ofruar shërbime vetëm për 3% të 1215 fëmijëve në nevojë në këtë
qytet .
Sipas INSTAT, Durrësi është një ndër qarqet me shkallën më të lartë të varfërisë në
vend. Kështu, në vitin 2008 rreth 16.2% e popullsisë është e varfër krahasuar me
mesataren e vendit prej 14.3% . Po sipas INSTAT-it, kufiri i varfërisë së publikuar në
vitin 2008 ishte 4891 lekë për frymë në muaj. Duke patur parasysh këtë shifër dhe
masat e NE të përcaktuar në VKM nr. 787, atëherë bëhet e qartë se ndihma ekonomike
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mbulon vetëm 36% të nevojave të kufirit të varfërisë për një familje me 4 persona.
Në këtë kontekst, Durrësi është një rast interesant për studimin e efektivitetit të
ndihmës ekonomike në vendin tonë për shkak të specifikave të mësipërme. Për këtë
arsye, qëllimi i studimit tonë ishte studimi i skemës së ndihmës ekonomike për
përmbushjen e nevojave bazë të përfituesve të saj, evidentimi i barrierave potenciale
që pengojnë aksesin në këtë shërbim, dhe eksplorimi i opinioneve të personave në
nevojë lidhur me aspektet të ndryshme të kësaj politike në mënyrë që vlerësohet
efektiviteti real i skemës së mbrojtjes sociale për zbutjen e varfërisë dhe lehtësimin e
përjashtimit social si dhe të jepen rekomandimet përkatëse për politikëbërësit dhe
grupet e tjera të interesit.
-

Tipi i studimit dhe metoda kërkimore e përdorur

Studimi është i tipit transversal (kros-seksional). Studimi është kryesisht i tipit
kuantitativ, duke integruar një një kuadër sasior aspektet kuantitative me ato
kualitative. Aspektet kuantitative të studimit evidentohen në analizat e thelluara
statistikore, paraqitjen e shifrave absolute dhe përqindjet përkatëse, si dhe vlerat e
domethënies statistikore. Ndërsa pjesa kualitative ka të bëjë me përftimin e opinioneve
të pjesëmarrësve lidhur me një sërë aspektesh të tilla si rrethi shoqëror dhe familjare,
pjesëmarrja në jetën politike dhe shkalla e besimit në disa kategori të nëpunësve të
shtetit.

 Popullata në studim dhe kampionimi

Popullata e studimit: Popullata target e studimit ishin të gjitha familjet e përfshira
në skemën ekonomike në Bashkinë e Durrësit në vitin 2014.
Bashkia Durrës ka pesë njësi administrative. Në secilën prej tyre funksionin një
Zyrë e Ndihmës Ekonomike (ZNE). Sipas Bashkisë Durrës, numri i familjeve që
përfitojnë ndihmë ekonomike është rreth 400 familje në vit. Ky numër ndryshon
çdo muaj për shkak se disa familje futën në skemën e ndihmës ekonomike e disa të
tjera dalin prej saj. Për shembull, në muajin Shkurt të vitit 2014, kishte gjithsej 399
familje në skemën e ndihmës ekonomike kurse në Mars 2014 kishte gjithsej 411
familje me 1199 individë në skemën e ndihmës ekonomike.
Kriteret i përfshirjes në studim ishin: përfitimi i ndihmës ekonomike në Bashkinë e
Durrësit, në secilën prej ZNE-ve të kësaj Bashkie, pavarësisht gjinisë apo kohëzgjatjes
së përfitimit të ndihmës ekonomike; personi i përfshirë në studim duhet të ishte 18
vjeç e lart. Pra, çdo person, anëtar i një familje që merr NE, i kësaj moshe që paraqitej
pranë ZNE-ve përkatëse gjatë muajit Qershor 2014, ishte një kandidat potencial për
tu përfshirë në studimin tonë. Ndihma ekonomike merret një herë në muaj, kështu
që gjatë çdo muaji të vitit të gjithë personat  kanë këtë të drejtë dhe detyrim të
paraqiten pranë ZNE-ve përkatëse, për të deklaruar ndonjë  ndryshim në strukturën
familjare, apo për ndonjë ndryshim të statusit “i panu”në në “të  punësuar”. Ndërsa
një herë në tre muaj, personat që marrin NE, duhet të paraqiten pranë zyrave përkatëse
të NE në njësitë bashkiake ku bëjnë pjesë, për të sjellë të rinovuar dokumentin
përkatës që vërteton papunësinë e tyre (“Kartela e Punëkërkuesit”). Po në këtë peridhë
që prezantohen pranë kësaj zyre, personat që marrin NE, plotësojnë  edhe një



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

244

formular ku deklarojnë gjendjen e tyre aktuale ekonomike. Dokument ky, që në një
moment të dytë përdoret nga Administratorët e Njësive bashkiake të NE, për kontrolle
të mundshme në terren, për të vërtetuar vërtetësinë e gjendjes aktuale të familjes në
nevojë. Për këtë arsye, përzgjedhja e muajit Qershor midis muajve të tjerë të vitit
për mbledhjen e të dhënave ishte e qëllimshme, pasi do kishim një prezencë masive
të të gjithë personave/ kryefamiljarëve që marrin NE pranë zyrës së NE në njësinë
bashkiake përkatëse. Natyrisht, përzgjedhja e çdo tremujori tjetër nuk do ndikonte
në informacionin e përftuar, për arsyen e përmendur më lart.
Kriteret përjashtuese nga studimi: nga çdo familje mund të intervistohej vetëm një
person. Në këtë mënyrë, çdo person i paraqitur pranë ZNE-ve përkatëse (përveç
personit të parë të intervistuar) verifikohej nëse bënte pjesë në familje anëtarët e të
cilave ishin intervistuar më parë. Gjithashtu, nga studimi u përjashtuan personat
të cilët aplikonin për herë të parë për të përfituar ndihmë ekonomike. Arsyeja për
këtë ishte se jo të gjithë ata që aplikojnë për të përfituar ndihmë ekonomike,
kualifikohen për këtë të drejtë dhe në këtë mënyrë ishte e pamundur që studimi ynë
të priste për kohën e nevojshme midis fazës së aplikimit dhe fazës së pranimit të
kërkesës për përfitimin e ndihmës ekonomike.
Kampionimi dhe llogaritja e madhësisë së kampionit: Bazuar në të dhënat e
Bashkisë Durrës lidhur me nurmin e individëve në skemën e ndihmës ekonomike
në Mars të vitit 2014, ne llogaritëm madhësinë e përshtatshme të kampionit të
mjaftueshme për evidentimin  e lidhjeve të caktuara statistikore midis variableve.
Për llogaritjen e madhësisë së kampionit u përdor programi WINPEPI (188) duke
përdorur një sërë hipotezash socioekonomike të tilla si niveli i edukimit dhe niveli i
barrierave për përfitimin e ndihmës ekonomike (thjeshtësia e procedurave). Kështu,
u supozua që prevelanca e individëve që mendojnë se procedurat për përfitimin e
skemës ekonomike janë të ndërlikuara (një ndër barrierat për përfitimin e ndihmës
ekonomike) ishte 50%, nivel ky që maksimalizon madhësinë e kampionit. Gjithashtu,
niveli i domethënies statistikore (gabimi alfa ose vlera e P-së) u caktua në 5% (dy-
drejtimore) dhe fuqia e studimit në 80%. Bazuar në këto supozime dhe madhësi
konservative, u llogarit që madhësia minimale e kampionit ishte 260 persona (52
persona në cdo njësi administrative). Duke qënë se ne do intervistonim vetëm një
person nga çdo familje, atëherë me këtë kampion ne përfaqësojme më shumë se 50%
të familjeve në skemën e ndihmës ekonomike në Bashkinë e Durrësit.
Ne nuk dispononim listën paraprake të individëve të përfshirë në skemën e ndihmës
ekonomike në Durrës. Për këtë arsye, në çdo ZNE-e të çdo njësie administrative të
Bashkisë Durrës u intervistuan 52 persona të paraqitur në mënyrë të njëpasnjëshme
në njësitë administrative përkatëse. Në rastin se personi i paraqitur në këtë njësi
refuzontë për të marrë pjesë në studim, atëherë kalohej tek personi i radhës që
paraqitej në ZNE-në e njësisë përkatëse. Në mënyrë që të intervistoheshin dy persona
nga e njëjta familje, subjektet u pyetën paraprakisht lidhur me këtë detaj.
Në këtë mënyrë,  u intervistuan në total 260 persona. Megjithatë, pas shqyrtimit të
pyetësorëve, rezultoi që në 28 prej tyre kishte mangësi në plotësimin e variableve
bazë të studimit. Për këtë arsye, këta individë u hoqën nga database duke lënë 232
individë për analiza të thelluara. Në këtë mënyrë, niveli përfundimtar i pjesmarrjes
në studim ishte 89.2% (232/260).



245

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

Mbledhja e të dhënave

Mbledhja e të dhënave u mundësua nëpërmjet intervistimit ballë-për-ballë të
individëve të përfshirë në studim nga intervistues të trajnuar për mbledhjen e të
dhënave.
Gjithsej u trajnuan 5 intervistues (një intervistues në ZNE-në e cdo njësie
administrative të Bashkisë Durrës).
Për mbledhjen e të dhënave u përdor një pyetësor me pyetje të hapura dhe të mbyllura
(gjysëm i strukturuar) i cili eksploronte një sërë aspektesh që kanë të bëjnë me
ndihmën ekonomike. Përpara aplikimit në shkallë të gjerë të pyetësorit, ai u aplikua
në një numër të vogël subjektesh (20 individë/kryefamiljarë të familjeve që marrin
NE) që përfitonin ndihmë ekonomike gjatë muajit Prill 2014 në mënyrë që të
shqyrtohej paraprakisht vlefshmëria dhe besueshmëria e pyetësorit.  Bazuar në
rezultatet e pre-testit u bënë një numër ndryshimesh në pyetësor, duke përfshirë
lënien e moshës dhe edukimit si variable të hapura numerike; për eksplorimin e
perceptimeve të individëve të përfshirë në studim lidhur me nivelin e sinqeritetit të
zyrtarëve të ndryshëm të shtetit dhe besimit tek ta u vendos të përdorej një shkallë
Likert me 5-kategori në vend të shkallës me 3-kategori; u shtua numri i dimensioneve
të adresuara nga pyetësori si psh, seksioni që ka të bëjë me rrjetin social dhe
mbështjetjen tek miqtë në rast nevoje. Lidhur me 12 pyetjet të cilat ekploronin
barrierat për përfitimin e ndihmës ekonomike, u llogarit koeficienti i qëndrueshmërisë
së brendshme nëpërmjet testit të Cronbach’s alpha. Kjo statistikë rezultoi në nivelin
0.770, duke përfaqësuar një qëndrueshmëri të brendshme të moderuar-mirë.

5.1.5 Përmbledhje e të dhënave lidhur ndihmën ekonomike
Mesatarisht, subjektet në studim kishin 7.8 vjet që përfitonin ndihmën ekonomike,
dhe femrat e përfitonin ndihmën ekonomike prej një kohe në mënyrë domethënëse
më të gjatë krahasuar me meshkujt (8.8 vjet vs. 6.7 vjet, përkatësisht, P=0.006) .
Mosha mesatare e personave rritej paralelisht me rritjen e kohëzgjatjes së përfitimit
të ndihmës ekonomike. Nga ana tjetër, u vu re një lidhje negative, domethënëse nga
ana statistikore, midis nivelit të edukimit dhe kohëzgjatjes së përfitimit të ndihmës
ekonomike. Kështu, proporcioni i personave me nivel të ulët arsimor (0-4 vjet
edukim) midis personave me kohëzgjatje të përfitimit të NE d”5 vjet, 6-10 vjet dhe >
10 vjet ishte 14%, 22.5% dhe 31.1%, përkatësisht, P=0.035). Gjithashtu, u vu re një
lidhje pozitive, statistikisht domethënëse, midis kohëzgjatjes së përfitimit të NE dhe
numrit të personave vulnerabël në familje, lidhje negative me statusin e shëndetit
dhe praninë e sëmundjeve kronike.
Arsyeja kryesore për të aplikuar për përfitimin e ndihmës ekonomike ishte papunësia
me 66.8% të subjekteve që e deklaruan këtë, ndjekur nga gjendja e vështirë ekonomike
(15.1%), invaliditeti (7.8%) dhe divorci (3.9%). Më shumë femra sesa meshkuj
raportuan divorcin si arsye për përfitimin e ndihmës ekonomike (6.6% vs. 0.9%,
prëkatësisht) dhe kjo diferencë kishte domethënie statistikore në kufi (P=0.052). Nga
ana tjetër, dy të tretat e subjekteve në studim (64.7%) kishin kërkuar të punësohen
ndërkohë që merrnin ndihmën ekonomike (57.4% e femrav dhe 72.7% e meshkujve,
P=0.015) . Në vijim të këtyre gjetjeve, më shumë femra (30.3%) sesa meshkuj (15.5%)
janë dakord që të mos punojnë sepse ndjehen mire me ndihmën ekonomike që marrin
(P=0.022) dhe më pak femra sesa meshkuj mendojnë që është e gabuar të vazhdosh
të marrësh NE nëse ke mundësi të punësohesh, edhe pse puna e ofruar mund të
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mos të të pëlqejë shumë. Po në vazhdën e këtyre gjetjeve, më shumë femra sesa meshkuj
mendojnë që qeveria duhet të rrisë nivelin e ndihmës ekonomike (36.1% vs. 30.9%,
përkatësisht) por diferenca është jo domethënëse nga ana statistikore. Ndërkohë, 7.8%
e subjekteve deklaruan se i paguanin siguracionet shoqërore dhe shëndetësore, nga
të cilët 72.2% raportuan se këto ishin pjesë e paketës së NE dhe 27.8% deklaruan se i
paguanin vetë.Kjo gjetje është interesante pasi tregon që personat që marrin NE nuk
janë në dijeni se ata janë të mbuluar nga shteti për këto aspekte.
Të gjithë subjektet në studim mendojnë që NE nuk mjafon për të mbuluar nevojat e
tyre të përditshme, dhe 89.2% e tyre mendojnë që NE mjafton vetëm për një javë kurse
pjesa tjetër prej 10.8% mendon se ajo mjafton për maksimumi dy javë. Masa e ndihmës
ekonomike mujore varionte nga 3989 lekë në 20000 lekë, pa diferenca domethënëse
midis meshkujve dhe femrave. Edhe kjo gjetje është interesante pasi në legjislacion
përcaktohet qartë se masa financiare maksimale e NE mujore është 7000 lekë, pavarësisht
nga përbërja e familjes. Burimi kryesor për sigurimin e të ardhurave kur përfundojnë
paratë e ndihmës ekonomike është marrja e parave hua e raportuar nga 60.3% e
pjesëmarrësve, në mënyrë domethënëse më shumë meshkuj sesa femra (62.7% vs.
58.2%, përkatësisht, P=0.034). Ndërkohë, vetëm 12.1% e subjekteve në studim (17.3%
e meshkujve dhe 7.4% e femrave) i siguronin të ardhurat që u duheshin duke punuar
(kryesisht në të zezë) megjithëse pjesa dërrmuese e tyre dekluaruan se kanë këkruar
punë ndërkohë që janë në ndihmë ekonomike.  Burimi tjetër madhor i sigurimit të të
ardhurave shtesë ishte familja në 11.6% të rasteve (5.5% e meshkujve dhe 17.2% e
femrave). Ndërkohë, vetëm 0.4% e pjesëmarrësve (1 mashkull) deklaroi që ishte
angazhuar me punë sociale në komunitet për gjenerimin e të ardhurave shtesë .
Në përgjithësi, proporcione të ngjashme të meshkujve dhe femrave kishin patur
vështirësi për të paguar qeranë, energjinë elektrike dhe ujin, apo ishin detyruar të
ndërronin vendbanim, nuk mund të paguanin kujdesin shëndetësor për familjarët
e sëmurë apo nuk kishin siguruar dot ushqimin bazë gjatë vitit të fundit për shkak
të mungesës së parave. Të mësipërmet u deklaruan nga 70.7%, 28.4%, 65.1% dhe
89.2% e subjekteve në studim. Vlen për tu përmendur shifra e fundit që tregon se 9
në 10 persona në skemën e ndihmës ekonomike kanë patur raste që nuk kanë siguruar
dot ushqimin bazë gjatë vitit të fundit për shkak të mungesës së parave, indikator i
qartë i vështirësisë së këtyre familjeve dhe pa-mjaftueshmërisë së ndihmës ekonomike.
Grafiku më poshtë :  Shpërndarja e subjekteve në studim sipas gjinisë dhe moshës
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Grafiku 3. Më poshtë :  Shpërndarja e subjekteve në studim sipas gjinisë dhe
nivelit të edukimit

Kurse Tabela  në vijim paraqet shpërndarjen e subjekteve në studim sipas
karakteristikave socio-ekonomike, aktivitetit fizik, gjendjes së shëndetit dhe pranisë
së sëmundjeve kronike.
Tabela 11. Kohëzgjatja e përfitimit të ndimës ekonomike sipas variableve të
përzgjedhur
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* Numri absolut dhe përqindja sipas kolonave (në kllapa).† Vlera mesatare ±
deviacionin standard. ‡ Vlera e domethënies statistikore sipas testit hi katror.  ¶ Vlera
e domethënies statistikore sipas testit t të studentit.

Tabela në vijim paraqet informacionin lidhur me problemet konkrete të hasura nga
pjesëmarrësit për shkak të pamjaftueshmë së mjeteve financiare, sipas nivelit të
edukimit.

Grafiku më poshtë : Numri i barrierave për përfitimin e ndihmës ekonomike
(NE) sipas nivelit të edukimit

Tabela 15. Opinionet e pjesëmarrësve lidhur me efektivitetin e NE për të mbuluar
nevojat e përditshme, sipas nivelit të edukimit
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*

Numri absolut dhe përqindja sipas kolonave (në kllapa).† Vlera e domethënies
statistikore sipas testit hi katror.

- Gjetje dhe diskutime lidhur ndihmën ekonomike
Mesatarisht, subjektet në studim kishin 7.8 vjet që përfitonin ndihmën ekonomike,
dhe femrat e përfitonin ndihmën ekonomike prej një kohe në mënyrë domethënëse
më të gjatë krahasuar me meshkujt (8.8 vjet vs. 6.7 vjet, përkatësisht, P=0.006).
Mosha mesatare e personave rritej paralelisht me rritjen e kohëzgjatjes së përfitimit
të ndihmës ekonomike . Nga ana tjetër, u vu re një lidhje negative, domethënëse
nga ana statistikore, midis nivelit të edukimit dhe kohëzgjatjes së përfitimit të
ndihmës ekonomike. Kështu, proporcioni i personave me nivel të ulët arsimor (0-4
vjet edukim) midis personave me kohëzgjatje të përfitimit të NE d”5 vjet, 6-10 vjet
dhe > 10 vjet ishte 14%, 22.5% dhe 31.1%, përkatësisht, P=0.035). Gjithashtu, u vu
re një lidhje pozitive, statistikisht domethënëse, midis kohëzgjatjes së përfitimit të
NE dhe numrit të personave vulnerabël në familje, lidhje negative me statusin e
shëndetit dhe praninë e sëmundjeve kronike.
Gjetjet vërtet domethënëse tregojnë mungesën e një strategjie të mirfilltë të
programeve të edukimit profesional për të ndihmuar individët në nevojë për të mos
qëndruar gjatë në  skemën ekonomike.
Ajo që bën të dukshme dhe të nevojshme ndryshimin e strategjive të skemës
ekonomike është nevoja për një ristrukturim dhe bashkrënditje të reformave të
edukimit profesional krahas qëndrimit në skemën ekonomike, gjë që detyrimisht do
arrijë dhe qëllimin e vet kësaj skeme: jo kohëzgajtjen apo pasivitetin në marrjen e
ndihmës ekonomike por si një formë  mbështëtëse e përkohshme për nxitjen e
punësimit dhe daljen nga gjendja e vështirë ekonomike në të cilën ndodhen individët.
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Etiologjia kriminale në qytetin e Prishtinës në periudhën 1999-2014

PhD (C.) Fidair Berisha
Ligjërues në Kolegjin Internacional-Prizren

Abstrakt

Krimi si dukuri ka qen dhe mbetet bashkëudhetar dhe  preokupim i të gjitha kohërave
dhe etapave njerëzore.  Etiologjia kriminale  konsiderohet si njëri ndër  sektorët më të
rëndësishem  në studimet dhe kërkimet që kan të bëjnë me  kriminalitetin në përgjithësi.Pra
Etiologjia analizon dhe studion lidhjet kauzale ne mes te rrethanave dhe faktorëve të
ndryshëm të kriminalitetit.Po ashtu etiologjia kriminale studion dhe bënë hulumtimin e
shkaqeve  dhe rrethanave që kan të bëjnë më të gjitha sjelljet kriminale dhe dukurite
tjera negative në shoqëri. Në kryerjen e krimeve ndikojnë disa shkaqe ,të cilat mundë të
jenë të mbrendshme ose te jashtme dhe pikërisht për këtë studimet etiologjike merren
me faktorët objektiv-egzogjen dhe faktorët subjektiv-endogjen te cilet e kushtëzojn
fenomenin e kriminalitit  dhe dukurive tjera antisociale dhe negative në shoqeri.Faktorët
që ndikojn në kriminalitet jan të shumëllojshëm dhe të natyrave të ndryshme ,dhe nuk
veprojnë të shkëputur nga njeri tjetri,por jan te ndërlidhur  me njëri tjetrin.Andaj për të
ardhur deri te një përfundim sa më i sakt lidhur me shkaqet e krimit në përgjithësi
,etiologjia kriminale merret me detajisht me këtë lëmi në mënyrë që të gjinden  faktorët
kryesor të kriminalitetit.

Fjalët kyçe: Krimi, etiologjia kriminale, shoqëria, lidhjet kauzale.

Hyrje

Etiologjia– Çfarë është etiologjia? (nga greqishtja áéôßá, etia = shkak+ ëïãßá, logjia
= shkencë).Etiologjia është studimi i shkakut (shkakësisë) apo fillimin e diçkaje. Ky
term përdoret në rastet kur duam të gjejmë, studjojmë dhe arsyetojmë shkakun pse
gjërat ndodhin dhe është shumë i përdorur në filozofi, mjekësi, teologji, biologji,
gjeografi, psikologji, etj.Me zhvillimin e shoqërisë njerëzore është zhvilluar e përsosur
edhe krimi. Si i tillë, ka tërhequr vëmendjen e studiuesve në mjaft disiplina si:
kriminologji, kriminalistikë, sociologji, psikologji, mjekësi ligjore, e drejtë penale
etj. Në ditët tona, studimi i formave të shfaqjes së kriminalitetit, të shkaqeve dhe të
rrethanave që mundësojnë atë dhe parandalimi i tij marrin rëndësi të veçantë. Që
prej shekullit XX kriminologjia ka bërë objekt studimi të saj lidhjet ndërmjet faktorëve
të ndryshëm të mjedisit fizik, social dhe kriminalitetit.Në kohën e sotme është për
tu brengosur sepse institucionet po bëjn krejt pak për të indentifikuar shkaktarët e
krimit në Republikën e Kosovës.Prandaj arsyeja pse jam përcaktuar të merrem me
këtë hulumtim, është pikërisht mungesa e interesimit të organeve shtetrore dhe më
gjerë për të  hulumtuar se cilët janë faktorët kryesor që ndikojn drejtpersëdrejti në
krim.Pra  problemi etiologjik i krimit në Prishtinë ka qen dhe mbetet problem kryesor
për tu hulumtuar, arsyet jan te shumta ,sipas asaj që vërehet identifikimi i shkaqeve
të krimit kishte me qen mënyra me e duhur  që të jepte  efekt për të parandaluar
rastet kriminale..Gjatë hulumtimit  vijm në përfundim se në qytetin e Prishtinës
,ndër shkaktarët kryesore të organizimit shoqëror që ndikojnë në kriminalitet janë:



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

252

urbanizimi, emigracioni, mobiliteti, luftërat, feja, familja, arsimimi, media, alkooli
dhe droga. Në strukturën e kriminalitetit përfshihen një sërë veprash penale, si
fyerje, dhunime verbale, fizike, psikologjike e seksuale, plagosje e lehtë apo e rëndë,
vjedhje, grabitje, kanosje, marrëdhënie seksuale në gjini, braktisje të foshnjës e deri
vrasje.  Motivet kryesore, që përbëjnë edhe shkaqet kryesore të kriminalitetit, janë:,
dëshira e përfitimit të pa drejtë e të pa ligjshëm, prirja për të jetë parazitare,
bajraktarizmi, patriarkalizmi, egoizmi dhe sedra e sëmurë,ligësia, smira, xhelozia
etj .Në zhvillimin e krimit ne përgjithesi ndikojn  një sërë faktorësh, ata  ideorë e
kulturor-edukativ, konfliktet kulturore,  faktorët ekonomiko shoqërorë: krizat
ekonomike, kushtet e banimit, urbanizimi i pa kontrolluar dhe i pa organizuar,
papunësia,  emigracioni,  faktorët social patologjik: alkoolizmi, narkomania, bixhozi
dhe lojërat e fatit, endacakëria, lypja, prostitucioni etj Për këtë qëllim kërkohen
studime të hollësishme kriminologjike dhe investim të gjithanshëm e sidomos
financiar, shoqëror e shtetëror.

Dimensioni etiologjik i kriminalitetit

Etiologjia e kriminalitetit merret me analizën e shkaqeve të kriminalitetit në një
shoqëri të caktuar lidhur me atë se çka e shkakton sjelljen kriminale në planin
objektiv dhe subjektiv, kurse këto dikotomi janë të njohura në përgjithësi si faktorë
endogjen dhe ekzogjen të kriminalitetit. Shkurt, etiologjia ekriminalitetit analizon
kriminalitetin si pasojë të gjendjeve të caktuara shoqërore dhe personalitetin e kryesit
të veprës penale-vetitë e tij psikologjike dhe psikiatrike, të cilat e kualifikojnë atë si
kriminel. Në bazë të faktorëve ekzogjen-të jashtëm apo shoqëror dhe faktorëve
endogjen-të brendshëm apo psikik, është argumentuar me sukses korrelacioni
ndërmjet tyre . E shohim të arsyeshme me këtë rast të nënvizojmë këtu studimin e
Rudolph Muoos, i cili në një varg hulumtimesh ka argumentuar rëndësinë e rrethit
social në të cilin zhvillohet sjellja e tillë me anë të ndikimit aktual të rasteve rrethanore
në sjelljen dhe përjetimin e rrethit social si të individit ashtu edhe grupit. Gjendja e
grupit apo individit, krahas ndikimit të karakteristikave relativisht të
pandryshueshme psikosociale është plotësuar edhe me analizën e determinantëve
rrethanore të cilat kanë ndikimin më të madh relativ në sjelljen aktuale.Hulumtimet
e zhvilluara në ambientet institucionale në të ashtuquajturat institucione të
përgjithshme siç janë spitale, entet,burgjet, manastiret, vendet me shkallë të lartë
kriminaliteti kanë treguar se parashikimi i sjelljes dukshëm varet nga variablet e
situatave të cilat sociologjia klasike pak i ka marrë në konsiderim. Për këtës shkak
Muoos, konsideron se është e nevojshme që sistematikisht të kualifikohen dhe
vlerësohen aspektet e ndryshme të rrethit social dhe fizik dhe të kombinohen ato
me karakteristikat sociologjike të grupit që të mund të arrihet një predikim preciz i
sjelljes. Marrëdhëniet e situatave rrethanore dhe sjelljes së njeriut janë objekt i shumë
hulumtimeve dhe studimeve sociologjike në botë. Meqenëse bëhet fjalë këtu për
ndikimet e ndërsjella shumë komplekse, është vështirë që të hulumtohen në mënyrë
rigoroze, ndonëse pjesëmarrja e tyre është botërisht e qartë. P.sh. dominimi i luftës
gjatë viteve të 90-ta në Ballkan, si faktorë i përgjithshëm rrethanor ka lindur edhe
një varg fenomenesh tjera shoqërore, prandaj edhe strukturën dhe funksionimine
kriminalitetit në rrethanat e luftës(Rudolf H. Moos, University of California,
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1960).Është shumë me rëndësi të theksohet, sepse në shkollat neobiologjike
kriminologjike përsëri dominon mendimi se krimineli është i lindur, kurse harrohet
fakti që rrethi e formon kriminelin.Natyrisht edhe njëri, edhe faktori tjetër e
kompozojnë këtë dukuri, por ndikimi i rrethit është prevalent. Mirëpo, rrethanat e
cekura nuk duhet kuptuar tekstualisht, sepse ekziston një varg rrethesh
kriminogjene,raste situatash dhe veçori psikologjike të personalitetit të cilat me
veprim të përbashkët mund të prodhojnë krim. Mirëpo nuk është edhe ashtu, sepse
megjithatë shumica e njerëzve nuk janë kriminel.Në rrethin shoqëror të
dezorganizuar, rendi dhe baraspesha lehtë prishën. Dendësia e stimuluesve
dezorganizues (këtu bëjnë pjesë në rrafshin shoqëror sidomos mungesa e vlerave të
përbashkëta dhe solidaritetit), ndikon që vepra kriminale të racionalizohet më lehtë
nga ana e akterit( Zvonareviè.M1968. fq. 280-285).

Faktorët e jashtëm (objektiv) të kriminalitetit

Faktoret ekonomiko-shoqerore,ne këtë drejtim theksohet se zhvillimi I hovshëm
industrial,të arriturat e medha teknike ,zhvillimi I elektroteknikës  dhe nje varg
transormimesh të mëdha që jan bërë në shoqëri ,kan ndikuar edhe në proceset e
formimit të njeriut dhe personalitetit të tij.Këto të arritura dhe transformime të
mëdha ,në një anë kane kontribuar në krijimin e njëmirëqenie dhe starndardi të
lartë, në anen tjetër,me milijona njerëz vuajn nga uria,skamja,papunësia dhe
smundjet e ndryshme.Industrializimi si proces, në botën bashkëkohore, gjithmone
është kuptuar si shans dhe mundësi e madhe e transformimit ekonomiko-
shoqeror,por edhe e prosperitetit të gjithëanshem materjal dhe kulturor të
shoqërise.Kur flitet per industrializimin si faktor kriminogjen,zakonisht mendohet
në disa pasoja të cilat paraqiten gjatë këtij  procesi ,në vende të ndryshme.Procesi I
hovshëm i industrializimit dhe urbanizmi I qendrave të ndryshme në shoqërin
bashkohore ka sjell me vetelëvizjen, migrimin dhe grumbullimin e madh të popullsisë
nëpër disa qendra dhe qytete.Sot vërehet një vërshim i migrimit të të rinjëve dhe
qytetareve,prej vendeve në të cilat nuk ka zhvillim dhe transformim të duhur
ekonomik-materjal dhe vendeve në të cilat paraqiten kundërthenie, konflikte dhe
tronditje të mëdha politike,drejt vendeve industriale më stabile.Ardhacaket,në vendet
industriale  dhe të zhvilluara, shpeshher nuk jan të mireseardhur,ata hasin në
vështiresi dhe pengesa të ndryshme. Shpeshher këta përsona për të ardhur, përveq
problemeve administrative dhe  teknike ,ndeshen edhe më një varg problemesh që
kan të bëjnë me adaptimin dhe përshtatjen e tyre në kushtet e reja te jetesës. Kjo
gjendje ,te këta përsona ,shpeshher nxitë konflikte dhe mosmarrveshje të
ndryshme,trauma shpitërore të cilat pastaj reflektohen edhe në sjelljet dhe qëndrimet
e tyre.Krizat dhe depresionet ekonomike ,gjithashtu trajtohen si faktorë që kan
ndikim të dukshëm në sjelljet kriminale.Siq dihet ,gjatë krizave dhe depresioneve
ekonomike ,vjen deri te ngecja e prodhimit,lëshimi masovik i punëtorve nga puna
,ngritja e qmimeve,shtrejtimi i të mirave materjale,dhe në këtë mënyrë shkaktohen
dukuri të cilat drejtpërsëdrejti vështirsojn ekzistencën e popullsisë. Depresionet dhe
kriza ekonomike,sjellin deri te rritja e inflacionit e me këtë edhe deri te paraqitja e
rrethanave që i ndihmojn kryerjes së veprimeve kriminale.Varfëria dhe kriminalitetit
,gjithashtu konsiderohen si një faktor objektiv i kriminalitetit i cili ndikon në



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

254

paraqitjen e sjelljeve kriminale.Eshtë e vërtetë e madhe dhe e pa kontestueshme se
kushtet materjale,e sidomos skamja, ndikojne fuqishëm në sjelljet  dhe qëndrimet e
individeve dhe grupeve të caktuara.Varfëria dhe skamja mundë të ushtrojnë ndikim
në sjelljet dhe qëndrimet e disa individeve sidomos të disa individe të cilët edhe
ashtu janë zhytur në veprime dhe sjellje kriminale.Papunësia dhe
kriminaliteti,papunësia është e ngjashme me dukurinë e varfërise dhe ka të bëjë me
pamundësin e punësimit dhe kyqjes në punë të njerzëve,e kjo sjell mungesën e mjeteve
për ekzistencë.Papunësia,si dukuri dhe problem social,veqmas vjen në shprehje gjatë
krizave dhe recesioneve ekonomike.Papunësia ndikon në keqësimin e pozitës materjale
të individve dhe familjeve.Gjendja e papunësis ushtron efekte negative ,si në aspektin
social ashtu edhe në ate individual.Për shkak të pamundësis së plotesimit të nevojave
elementare  për jetesë,të anëtareve të familjeve,për shkak të pamundësisë së shkollimit
dhe mbrojtjes shëndetsore,pason braktisja e shkollës  dhe mësimit,paraqitja e
smundjeve dhe e sjelljeve kriminale.Nga ana tjetër,vetë atmosfera e krijuar per shkak
të papunësisë,ndikon në gjendjen psikike  dhe shpirtërore të individve dhe familjeve
të caktuara.Kushtet e vështira të banimit si faktore kriminogjen ,gjithashtu zënë
vend të rëndësishëm në trajtimet dhe kërkimet empirike të etiologjisë
kriminle.Problemi i banimit ,e sidomos mungesa e zgjidhjes së qështjes së banimit
adekuat,është i lidhur me procesin e migrimit të popullsisë,me përqendrimin e sajë
në qendra dhe qytete,me levizjet masovike prej viseve rurale drejt viseve urbane dhe
industrial (Halili.R,2011,fq.241-252).Profesioni dhe mjeshtria ,gjithashtu
konsiderohën si faktor që ndikojn në paraqitjen e kriminalitetit.Kjo spjegohet me
faktin se këtyre përsonave ,vet mjeshtria-profesioni ,ua lehtëson kryerjen e disa
formave të kriminalitetit dhe në atë mënyrë mund të kryejne krimin pa
vështirësi(E.Seeling,Traite de Criminologie,Paris,1956,fq.239-230).

Faktorët e mbrendshëm (subjektiv) të krimialitetit

Sado që faktorëve të jashtëm apo objektive u takon një rol me rëndësi në paraqitjen
e sjelljeve kriminale,dukuria e kriminalitetit dhe shkaqet e saj,nuk mund të spjegohën
drejt deri në fund pa analizën dhe ndriqimin e faktorëve të mbrendshëm subjektiv,të
cilët kan të bëjnë me përsonalitetin e kryesit.Kur flitet për faktorët subjektiv ,zakonisht
mendohet për individin,për përsonalitetin e njeriut,në rastin konkret,të njeriut
delikuent.Në këtë drejtim, theksohet roli dhe rëndësia e jetës së tijë biopsikike dhe
lidhjet e sajë me sjelljet dhe veprimet kriminale(Halili.R,2011,fq.239).
Karakteri,konsiderohet si sistem i tipareve dhe i vetive të përsonalitetit,të cilat
tregojnë si vepron individi ndaj vlerave morale të shoqërisë.Karakteri i një individi
shfaqet në veprimet që ai i kryen,qofshin ato veprime të moralshme ose jo,të ligjshme
ose të pa ligjshme.Temperamenti ,shprehet në mënyrën e reagimit të individit ndaj
ngacmimeve dhe nxitjeve te jashtme.Mënyra e reagimit të personav të ndryshëm
ndaj të njejtit ngacmim nuk është e njejtë.Ekzistojn katër lloje bazë të temperamentit
të personit:Temperamenti sanguine, reagon shpejt ndaj ngacmimit të
jashtëm,emocionet e tij nuk jan te forta dhe nuk zgjasin shumë,per rrjedhoje ,gjendja
e tij kalon shpejt nga një gjendje  në tjetrën,nga gëzimi në hidhërim.Temperamenti
Flagmatik, emocionet e tijë nuk jan të forta dhe shfaqen më vështirësi.Temperamenti
Kolerik,karakterizohet nga emocionet e forta dhe reagon menjëher për gjën më të
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vogël.Temperamenti Melankolik,karakterizohet nga natyra e tërhequr,reagimi me
vones i përsonit ndaj ngacmimeve të jashtme.Përsonat e tille fyhen lehtë ,përjetojnë
humbjet dhe pengesat që hasin në jetë,jan persona të cilët hasin  në vështirësi  në
zgjedhjen e problemeve dhe për rrjedhojë bëhën pessimist (Hysi.V,2010,379-
382).Emocionet jan shprehje e ndryshimeve  e gjendjes dhe e aktivitetit psiqik të
individit.Në jetën e përditshme, njerzit provojn emocione ,si gëzim,frike dhe
trishtim.Hera –herës emocionet jan aq të forta ,sa e shtyjnë atë të kryej veprime që
mund të përbajë elemente të një vepre penale.Shprehite jan veti të individit,të cilat
krijohën,zhvillohen dhe ndryshojnë nën ndikimin e mjedisit shoqëror.Rol të
rëndësishem në formimin e këtyre luajn : familja,edukimi,mjedisi shoqëror,ekonomik
dhe kulturor  në të  cilin rritet përsoni.

Parimet themelore te parandalimit bashkëkohor të kriminalitetit

Duke u nisur nga qëllimi i politikës së kriminalitetit, që është e harmonizuar me
bazën aktuale dhe reale politiko – ekonomike, sociale dhe kulturo – historike, dhe
që është i orientuar në luftimin dhe pengimin sa më të suksesshëm të kriminalitetit,
është plotësisht e sigurt se politika e kriminalitetit është e domosdoshme të definohet
më parë, përkatësisht të shihen edhe parimet e saj themelore. Me këtë, parimet e
parandalimit të kriminalitetit janë në lidhje të ngushtë me parimet themelore të
politikës së kriminalitetit, përkatësisht parimet themelore të parandalimit të
kriminalitetit është e pamundur të kuptohen pavarësisht nga parimet e politikës së
kriminalitetit, pasi që ato në një masë të madhe janë të harmonizuara, përkatësisht
janë të përputhshme. Diferencat natyrisht dalin nga raportet e komponentëve
themelorë të politikës së kriminalitetit: represioni penal –juridik dhe parandalimi
shoqëror i kriminalitetit.Parimet themelore të parandalimit të kriminalitetit
janë:Parimi i ligjshmërisë,parimi i legjitimitetit, parimi i institucionalitetit, parimi i
individualizimit,parimi i interaksionit,parimi i humanitetit.Është plotësisht e sigurt
se të gjitha këto parime, individualisht ose në bashkëveprim,kanë kuptim vetëm
nëse plotësojnë qëllimin themelor kriminalo – politik që konsiston në suksesin e
kundërvënies ndaj kriminalitetit, natyrisht me kusht të veprimit ligjor,
human,legjitim, me ruajtjen e plotë të të drejtave dhe të lirive të
njeriut.(Muratbegoviè.E,2007,16).Në botë janë mjaft të zhvilluara programet e
orientuara ndaj vetë viktimave të veprave penale. Programet e cekura zhvillohen
përmes dy grupeve themelore të”programeve të ndihmës”. I pari ka të bëjë me
programin që nënkupton viktimat potenciale, në mënyrë që të edukohen drejt e të
mos bëhen viktima, kurse lloji i dytë I programeve ka të bëjë me personat që tashmë
janë bërë viktima të veprës penale.Kur flitet për, parandalimin qoftë në fillim të
aplikimit të tij ose në botëkuptimet më të reja, në radhë të parë mendojmë në
strategjinë sociale. Pra, konstanta në shumësinë e variablave që paraqiten në
përpjekjen e përcaktimit jo vetëm të parandalimit, por edhe të vetë politikës së luftimit
të kriminalitetit, që depërton në orientime të shumta, ka qenë pa dyshim i
ashtuquajturi reaksioni shoqëror (social). Sipas këtij orientimi, si koncept i përkrahur
dhe i themeluar social i aktivitetit, parandalimi paraqet padyshim fronti më të gjerë
dhe më human në luftë kundër kriminalitetit në bashkësitë bashkëkohore shtetërore
(Muratbegoviè.E,2007,fq.6).
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Gjithëashtu edhe policia si organizatë tipike shtetërore, ka për obligim që të kryej
punët e sajë policore nëpërmjet të cilave mund të arrihen qëllime të ndryshme që
mund t’i ndajmë në dy grupethemelore. Pra, fjala është për punët me kryerjen e të
cilave pengohen dhe zbulohen deliktet që në qarqet kriminalistike – operative,
profesionale dhe shkencore i quajmë punë operative, pastaj punët që kanë të bëjnë
me aplikimin e drejtpërdrejtë të dispozitave, nxjerrjen e akteve administrative,
ndërmarrjen e masave administrative,kryerjen e veprimeve administrative dhe të
mbikëqyrjes administrative. Interesimi ynë do të përqendrohet në pjesën operative
të punëve të organizatës policore..Pra, trendet bashkëkohore në fushat relevante
shkëncore forenzike, organizative, penale dhe të tjera i kushtojnë vëmendje veprimit
profilaktik të policisë në periudhën parakryerjes së drejtpërdrejtë të veprës penale
(ante delictum).Të kthyerit tradicional të policisë kah interaksioni ndaj kryesve të
veprave penale, viktimave, dëshmitarëve nuk ka ofruar rast për shikimin e mundësisë
për parandalimin e delikteve qysh në fazën më të hershme të përgatitjes së tyre të
përgjithshme, situacionale.Të kthyerit ekskluzivisht kahveprimi reaktiv, vetvetiu
ka caktuar statusin dhe metodologjinë e punës së policisë. Kur themi të policisë,
mendojmë në aparatin e gjithëmbarshëm të përbërjes operative duke filluar prej
policisë së uniformuar, përmes policisë kriminalistike e deri te ajo
forenzike.Inovacionet në parandalimin e kriminalitetit, që aplikohen gjatë disa viteve
të fundit në vendet e zhvilluara të botës, mbështeten në një qasje radikalisht tjetër
fare të kryerjes së punëve policore). Tek policët ekziston tendenca që kryesisht të
kontaktojnë me kriminelët, viktimat ekriminalitetit dhe pjesërisht me viktimat
potenciale, kështu që pjesa më e madhe e popullsisë qëndrojnë anash në mënyrë
pasive (Modly& Korajliq, 2002: fq. 494).

Konkluzion

Krimi si fenomen në qytetin e Prishtinës po thuajse është në rritje e sipër ,andaj
duhet që sa më shpejtë që të jet e mundur të krijohen kushte të paktën për zvoglimin
e kësaj të keqe që po përcjell shoqërin kosovare e veqmas qytetarët e
Prishtinës.Mendoj se duhët që të  mundësohen më shumë kushte për të rinjtë dhe
një përkujdesje më e madhe ndaj tyre sepse ata përvec që shkojnë në shkollë duhet
të marrin pjesë edhe në zhvillimet kulturore, në aktivitete sportive sepse duke u
endur rrugëve ata nuk mund të bëjnë tjetër përveqse të devijojnë dhe shpesh hyjnë
edhe rrugëve të kriminaliteti. Këto  masa dhe përkujdesje më shumë nga familja
duhet të merren me kohë për shkak se efektet janë më të mëdha por kjo më shumë
mvaret nga relacionet midis një bote të re dhe prindërve të tyre. Edhe faktori
ekonomik nuk mund të përjashtohet për shkak se është shumë i rëndësishëm që
ndikon në moshën jo vetem të rinjve të cilët duan të bëjnë një jetë më moderne, më
komode si në vendet perëndimore, por sa është e mundur kjo në vendet që akoma
janë në tranzicion dhe përballen me papunësi, kjo është dicka tjetër. Këto situata,
sipas meje , shpesh për moshat më të reja përfundojnë edhe me pasoja të tjera të
ç’rregullimeve të ndryshme psikologjike që shpesh i shpiejnë ata edhe në vendime
ekstreme dhe në raporte të ç’rregullta familjare.Raportet midis prindërve dhë fëmijëve
të tyre sidomos në dhjetët e fundit kanë shënuar një rrënie drastike dhe mos interesimi
I duhur  nga prindërit që nuk shkojnë as t’i shohin nëpër shkolla dhe më pas në
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kafene të ndryshme ku janë vardisur të rinjtë se cfarë jete ata bëjnë. Për shkaqet
flitet shumë, ka shumë teori, por në rastin tonë shkurt duhen veçuar: Përmbysjet e
mëdha politike sjellin një periudhë tranzicioni. Në Kosovë,ky tranzicion u shoqërua
me shkatërrime,  me trafikim të armëve, me prodhim e trafikim të lëndëve narkotike,
të pasuara me shkatërrimin e objekteve, fabrikave, uzinave, të ekonomisë bujqësore,
pyjore etj. Ky shkatërrim për rrjedhojë krijon strese, pasiguri, varfëri, emigrim ilegal,
dhunë, armiqësi fetare,  politike, etj. - Papunësia masive në Kosovë ka sjellë emigrim
legal dhe ilegal. Emigrimi ka dy anë të medaljes, si anët pozitive dhe negative. Në
kushtet aktuale papunësia si dhe varfëria janë në nivele shqetësuese, për rrjedhojë
elementë të shumtë që nga ata të mitur deri në atë profesionist rrugën e krimit e
shohin edhe si mënyrë jetese. Vështruar profesionalisht, shfaqen edhe faktorë të
tjerë me ndikim objektiv dhe subjektiv që kanë të bëjnë me mangësi të theksuara
profesionale në terrenin e organeve shtetrore.Së pari, përmirësim i situatës
ekonomike, normaliteti i marrëdhënieve në shoqërinë shqiptare duke filluar nga
komunitetet dhe në të gjitha hallkat e strukturat të ekzekutivit, legjislativit, gjë që
kërkon realizimine reformave me karakter të theksuar social dhe që do të sjellin në
një afat kohor më të shpejtë përmirësimin e kushteve jetësore të shoqërisë
kosovare.Vëmendje më e madhe duhet ti kushtohet shtresave të varfra, gjë që kërkon
hapësira për angazhime dhe veprimtari ekonomike, në sferën prodhuese por dhe
atë të shërbimeve, kujdes i veçantë për shkollimin e të miturve gjë që duhet
përmirësimi dhe ngritja cilësore e shkollave te të gjitha kategoritë.
Rekomandim:Së pari, përmirësim i situatës ekonomike, normaliteti i marrëdhënieve
në shoqërinë kosovare duke filluar nga komunitetet dhe në të gjitha hallkat e
strukturat të ekzekutivit, legjislativit, gjë që kërkon realizimin e reformave me karakter
të theksuar social dhe që do të sjellin në një afat kohor më të shpejtë në përmirësimin
e kushteve jetësore të shoqërisë kosovare.
Së dyti, ndryshime të dukshme kërkohen në strukturat e specializuara sidomos në
shërbimet e policisë ku duhet të ndryshojë rrënjësisht metoda e punës për:Afrimin
në komunitet, parandalimin e krimit në rradhë të parë tek të miturit, vëmendje të
miturve që braktisin familjet,etj.Po ashtu edhe aplikimi dhe zbatimi  I ligjit duhet të
bëhët për të gjithë njësoj ,dhe jo në mënyrë selektive.Së treti,bashkësia Islame duhet
të jet më e vëmendshme në aspektin e përhapjes së ideologjive nga individ të caktuar
të cilët me përhapjen e ideologjive destruktive po ndikojn në ngritjen e krimit. Së
katerti, familja si njëri ndër faktorët më kryesor gjithashtu  duhet të këtë rol të
veqantë në kontrollin   dhe  edukimin e fëmijëve si dhe  të anëtarëve të familjes në
përgjithësi.Së pesti,mësimdhënësit në shkolla duhët të japin kontributin maksimal
në edukimin e gjeneratave të tanishme,veqanarisht kisha me vequ mbajtjen dhe
organizimin e takimeve ndërmjet shkollave ,ku tema diskutimi do te ishin krimet
dhe masat për parandalimin e krimeve.
Së gjashti, luftimi I krimit te organizuar ngase pasojat e krimit të organizuara janë
të mëdha dhe paraqesin  kërcënime komplekse për stabilitet ekonomik, politik, social
dhe sigurinë e shoqërisë.
Së  shtati, institucionet e Republikës së Kosovës që të ken hapa më praktikë,
domëthënë të bëhet miratimi i disa ligjeve, siç është ai anti mafia, miratimi i ligjit për
konfiskimin e pasurisë që janë vegla me rëndësi që ndihmojnë në luftimin e krimit
dhe aplikimin e rendit dhe ligjit në Kosovë.
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Dinamika e vijës bregdetare të rrethit të Kavajës

PhD Elvana Xhokaxhiu (Konomi)
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Zona bregdetare e rrethit të Kavajës përfshin territorin nga plazhi i Golemit deri në
grykëderdhjen e lumit Shkumbin, por në studimin tonë do të ndalemi në  zonën
nga grykëderdhja e lumit Shkumbin deri në kepin e Lagjit, duke evidentuar
dinamikën e fuqishme të vijës bregdetare. Gjatësia e këtij territory llogaritet në 16
km. Nga pikëpamja strukturore kjo zonë zë pjesën më veriore të sinklinalit të
Myzeqesë (sinklinali i Kavajës), pra preket edhe nga  pjesa e antiklinalit të Kryevidhit.
Rëndësi  të veçantë paraqesin  shkëmbinjtë molasike të pliocenit, që përfaqësohen
nga suita ranore konglometrike. Në kuaternarin e vonë kjo zonë  doli mbi ujë dhe
u kthye në stere. Të vazhdueshme janë lëvizjet ngritëse, të cilat shprehen në thellësinë
e lumit të Darçit.
Evolucioni i zonës është i lidhur kryesisht me veprimtarinë e lumit Shkumbin dhe
me veprimtarinë detare ku evidentohen formimi i lagunave, i steresë e plazheve deri
në devijimin e tij. Nga analiza e hartave të periudhave të ndryshme dallohet një
dinamizëm i fuqishëm  i vijës bregdetare. Në ditët e sotme dallohet një erozion
intensiv i brigjeve, i lidhur si me ndikimin e shkaqeve globale, ashtu dhe me ndikimin
e shkaqeve lokale. Kjo shprehet si në falezat e kodrave të Kryevidhit, ashtu dhe në
plazhet, duke dëmtuar mjaft ndërtimet turistike të zonës. Ky dinamizëm i
vazhdueshëm kërkon  marrjen  e masave për mbrojtjen  e bregdedit të zonës, disa
prej të cilat janë dhënë edhe në këtë studim.

Fjale kyçe: dinamika, vije bregdetare, Kavaja.

Hyrje

Zona bregdetare e marrë në studim (grykëderdhja e lumit të Shkumbinit-Karpen)
bën pjesë në Ultësirën Perëndimore, duke u vendosur në pjesën qendrore të saj. Ajo
shtrihet midis Vargut kodrinor të Kryevidhit dhe fushës së Kavajës, në lindje e
verilindje, dhe detit Adriatik, në perëndim e veriperëndim. Kufiri verior arrin deri
në gjirin e Durrësit (Karpen), kurse kufiri jugor shënohet nga lumi i Shkumbinit
(nga grykederdhja e tij deri Vila Ballaj (Bashtovë). Gjatësia  e vijës bregdetare arrin
rreth 22 km, ndërsa gjërësia e efektit të gjurmëve detare ndihet në 3-4 km larg vijës
së detit.
Territori në studim ndërtohet nga shkëmbinj terrigjenë molasikë me moshë
pliocenike, suita argjilore e Helmesit dhe suita e Rrogozhinës ku evidentohen
ranoret, argjilat, konglomeratët (të vendosura në sistemin kodrinor pranëbregdetar).
Janë të pranishëm dhe shkëmbinjtë me moshë të kuaternarit, depozitime lumore
aluviale, kënetore, lagunore e bregdetare (nga rëra, surëra, argjilat e suargjilat, të
cilat gjenden në Fushën e Spillesë, në deltën e Shkumbinit, në plazhet e Spillesë, të
Gjeneralit, Carinës etj. Gjatë kuarternarit janë formuar depozitime detare-lagunore-
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deltaike. E gjithë fusha e Spillesë është formuar nga mbushja e sinklinalit me
depozitime të lumit Shkumbin. Gjatë holocenit të hershëm e të vonë kemi depozitime
deluvionesh, koluvionesh, alevrolite, argjila, rëra, zhavorre me trashësi prej 10-30
m. Në rajonin e Karpenit, pjesa e sipërme e aluvioneve përfaqësohet nga argjila,
alevrolite dhe rëra (rreth 25m). Gjatë holocenit të vonë janë formuar depozitime
lagunore, argjilore, alevrolite, rëre, torfe me trashësi 15m.
 Relievi i zonës bregdetare përbëhet nga kodra, të cilat gjenden në lindje të këtij territori,
që  kontaktojnë me detin, vetëm në pjesën veriore të tyre (në Kepin e Lagjit), ndërsa
në drejtim të juglindjes i largohen veprimit të ujit detar, duke i lënë një sipërfaqe
gjithnjë e më të madhe pjesës fushore. Relievi i zonës përputhet me strukturat
gjeologjike, të cilat ruhen pavarësisht nga proçeset gjeomorfologjike, që kanë ndodhur
(nën efektin e moshës së relativisht të re të tyre). Për t’u përmendur janë strukturat e
antiklinalit të Adrenicës, Divjakës dhe Kryevidhit që shprehen në reliev me sistemin
kodrinor të Kryevidhit (gjenden kryesisht në pjesën më lindore të zonës në studim.
Në pjesën perëndimore të kësaj strukture antiklinale Ardenicë-Kryevidh gjendet,
sinklinali i Karavastasë, ndërsa në pjesën lindore të tij gjendet sinklinali i Myzeqesë
dhe sinklinali i Kavajës në pjesën më veriore të tij (gjenden jashtë sonës në studim).
Në këto struktura dallohen thyerje tektonike, si në krahun perëndimorë edhe në
atë lindorë të strukturës antiklinale, të cilat ndahen nga thyerje tektonike  ku kalon
sipas drejtimit lindje-perëndim lumit të Shkumbinit. Tektonika që pret krahun
perëndimor të strukturës së Kryevidhit ka formuar një shpat të pjerrët, në buzë të
tij me dinamikë mjaft aktive të ujërave detare, ku krahu puqet me bregdetin. Pjerrësia
e rritur e tij, përbërja argjilo-ranore dhe abrazioni detar shoqërohen me mjaft shembje
edhe me rrëshqitje që ndalen në buzë të detit.
Në këtë zonë mbizotërojnë lëvizjet ngritëse, të cilat shprehen nëpërmjet sipërfaqeve
tarracore, si në Kepin e Lagjit, ashtu dhe në pjesët kodrinore, më në jug me kodrat
e Kryevidhit, në ekspozimin perëndimor të tij. Fusha e Spillesë përkon me strukturën
sinklinale të Karavastasë dhe shtrihet përgjatë bregdetit të ulët, në formën e një
brezi me gjatësi 8 km dhe gjërësi 3 km. Kjo fushë sedimentare e formuar nga
depozitimet e lumit Shkumbin dhe detit Adriatik, ka formën e një trekëndëshi, i cili
ngushtohet drejt veriut dhe zgjerohet drejt jugut.
Në zonën në studim gjenden mjaft forma gjeomorfologjike të karakterit detar, si në
bregdetin e ulët, ashtu edhe në atë të lartë. Në të dallohen mjaft ekzistencat e plazheve
të shumta, deltave, shpateve, të formuara nga abrazioni detar (faleza dhe platformat
e tyre),dunave etj, të cilat janë objekte që do të trajtohen më poshtë.

2. Evolucioni gjeologjik dhe historik

Krahas faktorëve të mësipërm, që ndikojnë në dinamikën aktuale dhe në format
gjeomorfologjike, një rol me rëndësi kanë luajtur edhe evolucioni gjeologjik dhe
historik e proçeset gjeomorfologjike aktuale. Pavarësisht kohës së gjatë të evolucionit
të territorit, në studim jemi ndalur në periudhën e holocenit (15.000 vjet më parë
për te arritur deri në ditët e sotme). Kjo, për faktin, se vetëm për këtë periudhë mund
të flasim me material të dokumentuar në mënyrë të qartë dhe, se pikërisht, në këtë
periudhë filloi krijimi i territorit bregdetar që vazhdon evolucionin e tij deri në ditët
e sotme.
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Duhet theksuar se, deri në fund të shekullit XIX (1870), informacioni është dhënë
nga përshkrimet e autorëve të ndryshëm, të cilat teknikisht janë të papërshtatshme
për krahasim. Për krahasim mund të përdoren hartat me mbivendosje të viteve
1870, 1918, 1937, 1954, 1982, 1995, 2007,  të cilat nuk i disponojmë për të analizuar
evolucionin sasior të vijës bregdetare të kësaj zone, duke ia lënë studimin e
hollësishëm një periudhe më të vonë.
Për të krijuar një ide të qartë, jemi mbështetur në hartat skicë të periudhave të
15.000 viteve më parë, 5000 viteve dhe të periudhës së sotme të përpiluara nga Ciavola
në vitin 1995. Krahas saj, jemi mbështetur edhe në të dhënat (sasiore), të
dokumentuara nga autorë të antikitetit, mesjetës dhe të periudhave të mëvonshme,
nëpërmjet gjurmëve që ka lënë aktiviteti i shoqërisë njerëzore. Një ndihmesë të
rëndësishme na japin edhe analizat e depozitimeve detare të koreluara me luhatje
klimatike për periudhat, nga holoceni deri në ditët e sotme. Në bazë të analizës së
hartave të Ciavolës nxirren disa konkluzione:
- Sipas hartës së periudhave përpara 15.000 viteve dallohet shtrirje e vijës
bregdetare prej rreth 25-40 km në drejtim të perëndimit. Ngrohja e periudhës së 15000
viteve më parë u reflektua me mësymjen e detit dhe depërtimi i ujërave detare në
drejtim të tokës, duke marrë konfiguracionin e hartës, afër me pozicionin e tanishëm.
Kjo periudhë korrespondon me fundin e periudhave të akullzimit dhe me nivelin më
të ulët të detit (mbasi uji i avulluar nga oqeanet ishte i depozituar në akullnajat
kontinentale). Zgjerimet e ndryshme të pjesës kontinentale 40 km, janë ndoshta të
lidhur me rritjen e depozitimeve të lumit Shkumbin në gjirin e Durrësit, që gjatë kësaj
periudhe derdhej në këtë territor. Kjo dukuri e bën të dallueshëm nga gjërësia, më e
pakët 25 km, që ka territory, më në veri dhe më në jug të grykëderdhjes së tij.
- Gjatë holocenit ka ndodhur një ngrohje e klimës (optimumi i parë klimatik),
e cila kulmon me periudhën 4.000 deri 5.000 vite më parë, që u shoqërua me ngritjen
e nivelit të detit. Ky nivel përcaktohet 3 m, por duhet të ketë qenë më i lartë. Rritja e
nivelit të detit  mbuloi jo vetëm pjesët më të ulëta të territorit , por edhe kepin e
Lagjit, ku dallohet veprimtaria abrasive në formën e një tarrace. Në këtë periudhë
kepat, si ai i Durrësit, Bisht Pallë dhe të Rodonit, nuk janë mbuluar nga ujërat
detare, për shkak të lartësisë më të madhe të tyre.
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             Harta 1. Harta e evolucionit të vijës bregdetare në Shqipëri,(Ciavola.P.1995)
Për periudhat historike dhe për evolucionin e brigjeve dëshmojnë dokumentat e
shkruara nga autorë të antikitetit e të mesjetës. Dëshmitë tregojnë për depozitimet e
ndryshme kënetare, lagunore, shtretërit e lumenjve, depozitimet e lumenjve në
grykëderdhje etj. Po kështu dëshminë e evolucionit të vijës bregdetare e evidentojnë
edhe skicat e hartat e autorëve antike e mesjetare, të cilat japin të dhëna të përgjithshme
dhe pak ndryshime e saktësime sasiore për të bërë krahasim të evolucionit. Të
vlefshme, për saktësinë e ndryshimit të vijës bregdetare, janë hartat e vitit 1870,
1918 (austriake), 1957 (italiane), 1956 (ceke), 1982, 1995, 2007 shqiptare, të cilat
ekzistojnë, por që për punimin tonë nuk i disponojmë.  Një rëndësi të veçantë
paraqesin dëshmitë e depozitimeve të sipërfaqes dhe të shtresave më në thellësi, si
dhe korelacioni me dukuritë klimatike lumore, lagunore, kënetore, detare etj. Kështu,
përshembull, ekzistenca e depozitimeve kënetore të vjetra mund të jetë e lidhur me
“Shekullin e hekurit”, në kushtet e një klime të ftohtë dhe me lagështi, që
mbizotëronte 2900-2300 vjet më parë, e cila është mjaft e shprehur në vendet e
Mesdheut. Po kështu depozitimet kënetore, të shtuara mjaft gjatë mesjetës, mund të
lidhen drejtpërsëdrejti edhe me “akullzimin e vogël” të periudhës së Mesjetës së
vonë, ndërkohë, që me ngrohjen klimatike mbas viteve 1850 ndodhën formime të
veçorive të reja të komponentëve fizike e gjeografike. Këto veçori reflektohen në
dëshmitë e lëna në hidrografi, gjurmët e deltave lumore të shtretërve të  vjetër, laguna,
këneta, në vijën bregdetare e format gjeomorfologjike të bregdetit.
Dëshmi të rëndësishme, në peisazhin e zonës në studim, kanë lënë mjaft objekte dhe
gjurmë nga shoqëria njerëzore, si shfrytëzimi i limaneve bregdetare (që në ditët e
sotme nuk janë më të tilla), psh në jugperëndim të Kepit të Lagjit evidentohen dëshmi
të vendbanimeve. Kështjella e Bashtovës e ngritur në shekullin e XV nga venecianët
dhe më vonë e pushtuar nga turqit shërbente si skelë për shkëmbimin e mallrave me
rrugë detare. Këtë e dëshmojnë çengelat për hapjen e anijeve, megjithëse sot gjenden
3-4 km larg vijës detare dëshmojnë për evolucionin e shpejtë të bregdetit. Nuk besohet
që lumi i Shkumbinit, relativisht i ri, në këtë pozicion të ketë qenë i lundrueshëm
për anijet, megjithëse ka kaluar pranë kësaj kështjelle, madje duke prishur një pjesë
të murit të saj.
Evolucioni historik i bregdetit të zonës në studim, me gjithë dinamikën e tij dhe të
luhatjeve klimatike (optimumi i dytë klimatikë, akullzimit të vogël të mesjetës) ka tentuar
drejt mësymjes së tokës në drejtim të detit duke tentuar këtë nëpërmjet depozitimeve
lumore, tharjes së kënetave etj. Në kushtet e sotme, të ngrohjes klimatike dhe rritjes së
nivelit të detit me 2mm/vit po shihet tendenca e përgjithshme e mësymjes së detit me
drejtim  të tokës, e shprehur kjo në zonën në studim, nëpërmjet rritjes së gërryerjes së
plazheve dhe falezave të bregdetit më të lartë shkëmbor. Duhet theksuar se këto
oshilacione të vijës bregdetare nuk kanë qenë uniform, mbasi faktorë të ndryshëm,
kanë kryer diferenca të ndryshme në raport me faktorët madhore të ndikimit.
Kështu për shembull, pjesët kodrinore të zonës, tarracat detare me lartësi të ndryshme
në kepin  e Lagjit, pjesët kodrinore pranë Spillesë etj, flasin për një ngritje tektonike
të territorit. Po kështu devijimet e lumit Shkumbin kanë influencuar në formimin e
mjaft formave gjeomorfologjike bregdetare, pothuajse në gjithë shtrirjen e bregdetit
të zonës.  Luhajtjet klimatike kanë influencuar në formimin e kënetave bregdetare
të lidhura me “shekullin e hekurit “(rreth 2900-2300 vjet më pare) dhe me “akullzimin
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e vogël” mesjetar, të shoqëruara dhe me vërshimet e lumenjve, që kanë ndikuar në
formimin e kënetave, duke lënë si dëshmi depozitimet e tokave kënetore.
 Si përfundim, nga ndikimi i faktorëve të ndryshëm, në zonën në studim dallohen
efektet e kundërta që kanë ndodhur në pjesët e ndryshme të saj. Nga Karpeni tek
kepi i Lagjit dhe deri te Guri i Lëmuar ndodh dukuria e abrazionit në pjesën e
bregdetit të lartë dhe gërryerja detare në zonën e ulët, kepi i Lagjit-Karpen. Në
pjesën tjetër, pra nga Kepi i Lagjit deri në grykëderdhjen e lumit Shkumbin ndodh
proçesi i akumulimit në brigjet e ulëta.

3. Faktorët që ndikojnë në evolucionin e bregdetit të zonës në periudhën pas
evolucionit historik deri në ditët e sotme

Përveç ndikimit të faktorëve gjeologjik dhe historic, në ditët e sotme, veprojnë një
sërë faktorësh, që luajnë rol si në proceset dinamike të bregdetit,  ashtu edhe në
format gjeomorfologjike të tij.
Të tillë duhen përmendur :
- Konfiguracioni i truallit (veçoritë e truallit bregdetar, veçoritë e platformës
bregdetare dhe përbërjet e tyre).
- Ndryshimet e nivelit të detit dhe dinamika e ujërave detare (valëzimi detar, rrymat,
veprimi fiziko-kimik).
- Ndryshimi i grykëderdhjes së lumenjve dhe i përrenjve.
- Ndikimi antropogjen.
3.1. Konfiguracioni i truallit
Trualli bregdetar përbëhet nga pjesa e lartë e tij, kodra e Kryevidhit, e cila ka një
gjatësi prej 9.8 km dhe pjesës së ulët fushore bregdetare me gjatësi 12,2 km. Bregdeti
shkëmbor i kodrave të Kryevidhit, i formuar në strukturën  antiklinale Ballaj-
Kryevidh, ka dalë mbi ujë në periudhën e pleistocenit. Krahu perëndimor i kësaj
strukture nuk ka pësuar thyerje dhe është zhvendosur nën ujrat detare në thellësi
600 m, duke rënë në mjaft raste me pjerrësi të madhe në det. Përbërja litologjike, prej
alternimeve të shkëmbinjve ranorë –argjilor dhe conglomerate, ka favorizuar proçeset
e abrazionit. Produktet e këtij proçesi kanë formuar platformën e abrazionit,
relativisht të cekët, dhe gjenden në pjesën nënujore (pranë sipërfaqes detare), duke
rrezikuar lundrimin detar. Përveç kësaj, këta shkëmbenj ndikojnë për kalimin e
valëve, nga forma oshilatore, në atë transplative (në formë rryme), dukuri që shfaqet
si në ndikimin e saj eroziv në pjesët kodrinore, ashtu edhe në gërryerjen e plazheve
si psh në plazhin e Karpenit, madje edhe më në veri të tij.
Pjerrësia e shpateve të tij luhatet  5-10 ° në pjesën lindore dhe 20-35 ° në pjesën më
të ngritur të tij.  Abrazioni detar favorizohet jo vetëm nga energjia e valëve e nga
pjerrësia e rritur, por edhe nga përbërja litologjike. Alternimi i argjilave me ranorë
e konglomeratë të ngopura me ujë favorizojnë rrëshqitje dhe rrëzime të shumta.
Pjesa e platformës detare pranë kësaj zone është në përgjithësi e cekët (izobati 5 m
gjendet 300 m larg bregut), kështu që proçesi i vrondullimit bëhet akoma më
intensivë, pra rritet energjia e valës. Dalja e shkëmbinjve nënujorë, kryesisht
konglomeratikë të suitës së Rrogozhinës e rrit mjaft proçesin vrondullimit e të
formimit të rrymave në drejtim të bregut. Në pjesën e ulët nga kepi i Lagjit deri në
shtratin e Shkumbinit dhe grykëderdhjen e tij dallohet një zonë e ulët ranore, e cila
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vjen duke u zgjeruar në formën  e një trekëndëshi, duke përbërë një zonë me pjerrësi
shumë të ulët, ku ndihet mirë roli i dunave ranore me lartësi të ndryshme. Duhet
theksuar se shumë prej tyre e kanë reduktuar madhësinë e tyre nga marrja e rërës
për ndërtim.
3.1.1. Relievi nënujor
Relievi nënujor i zonës pranëbregdetare luan rol me rëndësi, sidomos në proçeset e
valëzimit detar dhe në proçesin e vrondullimit. Në pjesë të ndryshme të zonave
pranëbregdetare ai paraqitet i ndryshëm, dukuri e lidhur me sasinë e depozitimit
lumorë. Në pjesën perëndimore të kepit të Lagjit, izobati 5m është vendosur në
largësinë 300 m larg bregdetit, kurse izobati 10 m gjendet 500 m larg bregut, kështu
që mundësia e reflektimit të valëve me bregun është e pakët (aq më tepër ku ndikojnë
shkëmbinjtë nënujorë). Ndryshe ndodh në fundin detar, përballë Karpenit, ku
pengesat nënujore krijojnë valët transplative duke rritur proçesin e gërryerjes së
brigjeve të tij. Relievi nënujor pranë zonës fushore të Spillesë e të Rreth Gredhit
përbëhet nga platforma nënujore ku izobatet 2, 5 dhe 10 m janë paralele dhe shumë
pranë  me njëri-tjetrin, dukuri e lidhur me ndryshimet e shpeshta të depozitimeve
të lumit Shkumbin, që ka krijuar një pjerrësi të vogël pranë bregut.

  

                          Foto 1-2. Erozioni i fuqishëm në zonën e Karpenit (E.Xhokaxhiu)
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3.2. Ndryshimet e nivelit të detit dhe dinamika e ujërave detare
Lëkundjet e mëdha të nivelit të detit janë trajtuar në pjesën e mëparshme. E
rëndësishme është ngritja e nivelit të sotëm detar, për shkak të ngrohjes klimatike,
me 2 mm në vit. Duhet theksuar, se megjithë ekzistencën e një zone fushore
bregdetare me lartësi nga 0 deri në 2.5 m, në zonën e plazhit dhe të dunave deri në
5-10 m  në pjesën e brendshme të fushës, rreziku i inondimit detar i saj reduktohet
nga proçesi i lëvizjeve ngritëse të territorit, që shprehet nga egzistenca e tarracave
detare dhe lumore, nga thellësia e gërryerjes së përrenjve të lumit Shkumbin, Darç,
rritja e cektinës detare etj.
Ekzistojnë edhe lëkundje të nivelit stinor, gjatë vitit mesatarisht 12 cm, duke patur
nivele më të larta në muajt nëntor-dhjetor (19 cm), ndërsa nivelet më të ulta në
muajt korrik-gusht (9-10 cm), duke patur një amplitudë prej 140 cm. Kjo amplitudë
është e lidhur me veçoritë e drejtimit të erës që fryn në drejtim të kundërt me detin,
me rritjen ose uljen e valëzimit, me nivelin e baticë-zbaticave (30-40 cm), me rritjen
ose pakësimin e prurjeve lumore, kryesisht të lumit Shkumbin etj.
Valëzimi luan një rol të rëndësishëm  në morfologjinë e brigjeve. Formohet kryesisht
nga veprimi i erërave ciklonare dhe anticiklonare, të erërave lokale, në kushtet e
pozicionimit të truallit përballë drejtimit mbizotërues të bregdetit. Dallohen për
energjinë e madhe valët e drejtimit jugperëndimor, të cilat formohen nga erërat
ciklonike dhe erërat perëndimore (shiroku), megjithëse rastisjet e tyre janë mjaft të
kufizuara (6,6%). Energjia e tyre është e lidhur me sipërfaqen e madhe të vrullshmërisë
së erërave ciklonike. Gati të të njëjtit karakter janë erërat veriperëndimore dhe
perëndimore, të lidhura me veprimtarinë e cikloneve në vendin tonë. Në 55 % të
rasteve mbizotërojnë valët me shpejtësi 2-5m/sek dhe me lartësi nga 0.22 m deri në
1.68 m, ndërsa valët më të fuqishme me shpejtësi të erës 11-15 m/sek zënë një përqindje
të vogël (2.2%) dhe një lartësi që mund të arrijë deri në 3 m. Sigurisht rastisje të tilla
janë mjaft të rralla dhe mund të modifikohen nga kushtet e tabanit nënujor. Për
shpejtësi të erës prej 6m/sek dhe lartësi 2,5 m koifiçienti i vrondullimit është 0,16
(nga 0.068 që është vlera maksimale e këtij koifiçienti) dhe shoqërohet me zhvendosje
maksimale të turbullirave nënujore.
Energjia e valëve ndikon në modelimin e relievit bregdetar dhe mund të ndikojë si
në pjesët e ulta, ashtu dhe në ato të larta bregdetare, nëpërmjet proçesit të abrazionit
detar. Një dukuri e tillë shfaqet si në pjesët tarracore të bregdetit të lartë në kodrat e
Kryevidhit, ashtu edhe në zonën e plazhit të Karpenit. Shpërndarja e aluvioneve
nga delta e Shkumbinit realizohet, jo vetëm nëpërmjet valëve, por edhe nëpërmjet
rrymave, por duhet theksuar se këto depozitime, si në plazhet në veri të Kepit të
Lagjit edhe në jug të tij mund të jenë formuar nga ndryshimi i pozicionit të lumit
Shkumbin, i cili dikur derdhej në gjirin e  Durrësit duke kaluar në fushën e Kavajës
dhe derdhej në zonën e Spillesë. Këtë e konfirmon përbërja e aluvioneve ultrabazike,
të cilat Shkumbini i ka sjellë nga kontakti me ultrabazikët e zonës së Mirditës, që ai
i merr që nga burimi i tij dhe duke kaluar në zonën e Librazhdit.
3.3. Ndikimi i rrjetit lumor
Rol mjaft të rëndësishëm në konfiguracionin e bregdetit të zonës në studim ka luajtur
lumi Shkumbin dhe më pak përrenjtë të tillë si përroi i Darçit dhe përrenjtë e zonës
së Kryevidhit. Për herë të parë vija bregdetare dhe pozicioni i lumit Shkumbin jepet
nga harta e K.Ptolemeut, madje me koordinata të sakta gjeografike (shek.II e.s).
Sipas Ptolemeut grygëderdhja e lumit Shkumbin jepet në gjirin e Durrësit, 5 km në
veri të qytetit të Kavajës. Këtë e dëshmon ekzistenca e një shtrati të vjetër lumor,
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depozitimet e kromiteve, ekzistenca e plazhit të madh të Durrësit dhe të platformës
detare të mbushur me depozitime të imta lumore, lagunore dhe kënetore (të formuara
gjatë vërshimeve dhe përmbytjeve të tij në fushën e Kavajës). Në një periudhë më të
vonë, ndoshta në mesjetë kur, jepet informacioni për kalimin e tij pranë kalasë së
Bashtovës, lumi i Shkumbinit është zhvendosur disa herë, madje edhe brenda një
periudhe të shkurtër kohore. Sot shtrati i lumit Shkumbin gjendet rreth 250 m në
jug të kështjellës së Bashtovës (larg murit të asaj që ka dëmtuar).
Lumi i Shkumbinit në rrjedhën e poshtme të tij ka ndryshuar si shtratin, ashtu
edhe grykëderdhjen e tij, dukuri që është shfaqur dhe në peisazhin bregdetar të
zonës në studim, duke ndikuar në formimin e formave të tilla bregdetare si delta,
laguna, kordone litorale etj. Në vitin 1918 grykëderdhja e Shkumbinit ishte në drejtim
të jugperëndimit. Në ngjarjet e jashtëzakonshme metereologjike Shkumbini del nga
shtrati dhe zhvendos grykëderdhjen e tij 10 km më poshtë se grykëderdhja e sotme
me pjesën më të madhe të ujrave të tij (rreth 500 m3/sek ujë në lagunën e Karavastasë,
por që më vonë u devijua në drejtimin e mëparshëm).
Shtrati i Erzenit në rrjedhën e poshtme dhe në grykëderdhje ka patur lëvizje
pendulare edhe në periudhën e mëvonshme, madje me një frekuencë më të lartë.
Kështu, në vitin 1985 ka kaluar 2 km më poshtë se grykëderdhja e vitit 1959, ndërsa
në vitin 2008 ka lëvizur 4,4 km drejt veriut. Kjo dukuri është shoqëruar me rritjen
e depozitimeve aluvionale të lumit Shkumbin në një gjerësi më të madhe të zonës së
Spillesë duke avancuar vende-vende deri në 20 m në drejtim të detit në rreth 5 km të
vijës bregdetare, në një kohë që në pjesën veriore të plazhit të Spillesë (në rreth 1 km
gjatësi) shfaqet procesi i gërryerjes së plazhit (rreth 10-20 metra) .
Grykëderdhja e re e Shkumbinit gjatë kësaj kohe ka avancuar rreth 500 m në drejtim
të detit duke rritur sipërfaqen e plazhit 0.35 km2. Në pjesën jugore të grykëderdhjes
së Shkumbinit në të njëjtën kohë (v.1985-2008) ndodh procesi i gërryerjes intensive
së brigjeve me një rritëm prej 10.5 m në vit, që depërton me ujrat detare në një
thellësi të tokës prej rreth 1 km. Në veri të plazhit të Divjakës shikohet rritja e
shigjetës së grykëderdhjes së Shkumbinit, që në bashkëpunim me shigjetën e
Semanit, arrinë të krijojë një kordon litoral për të formuar një lagunë të re përpara
lagunës së Karavastasë.
Si rezultat i lëvizjeve të grykëderdhjes së lumit Shkumbin janë formuar delta të reja,
shigjeta, tentohen kordone litorale, rritje e plazhit të Spillesë, në një kohë kur plazhet
më veriore, Karpeni (foto3-4), që janë jashtë influencës së depozitimeve të lumit
Shkumbin po pësojnë gërryerje, madje duke ndikuar në objektet turistike të tyre.
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                            Foto 3-4. Dinamika e vijës bregdetare në Karpen (E.Xhokaxhiu)

3.4. Ndikimi antropogjen
Përveç faktorëve natyrorë, që i kemi trajtuar më lart, ndihet dukshëm edhe ndikimi
human. Zgjerimi i plazhit të Spillesë rrit kapacitetin turistik dhe në të ekzistojnë
dhe mjaft duna prej rëre. Në pjesën veriore dhe qendrore dunat, e penguara nga
bimësia kanë arritur në lartësinë rreth 3 metra, por një pjesë e materialit të tyre janë
marrë për ndërtim. Mbjellja e pishave në bregdet përpara banesave të fshatit Spille
kanë sjellë konsolidimin e tyre duke krijuar pengesa për lëvizjen e rërave në drejtim
të tokave të mbjella dhe banesave të fshatit, ndërkohë që në zona të tjera shfrytëzimi
abuziv i brezave mbrojtës pyjor (të fituar nga pyllëzimet artificiale gjatë viteve 1950-
1990), së bashku me zhdukjen e dunave për ndërtim, ka ulur aftësinë mbrojtëse
duke lejuar depërtimin e ujit më në brendësi të tokës.  Bunkerët e viteve ’90, sot janë
të mbuluar, një fakt tjetër ky shqetësues për të ardhmen. Përparimi i vijës bregdetare
krijon një frikë për vijueshmërinë e kësaj pjese bregdetare drejt ndërtimeve të zonës
e për më tepër duke kërcënuar zonat turistike. Në fotot 5-6, paraqiten breza mbrojtës
me gurë e materiale të tjera  inerte si masa fillestare mbrojtëse nga erozioni fillestar.
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                           Foto 5-6. Vlerësimi i masave mbrojtëse nga erozioni detar. (E.Xhokaxhiu)

Përfundime

Zona bregdetare në studim dallohet për një dinamizëm të fuqishëm të vijës bregdetare.
Zhvillim të shpejtë kjo zonë  ka sidomos nga periudha e holocenit deri në ditët e
sotme. Ekziston një ndryshim i shpejtë kohor, si i vijës bregdetare, ashtu dhe i
formave gjeomorfologjike. Kjo evidentohet sidomos në bregdetin e ulët të zonës
dhe me rritme akoma më të ulta në pjesët kodrinore- shkëmbore që kontaktojnë me
detin. Ndikim parësor në evolucionin e bregdetit paraqesin ndryshimet dhe luhatjet
e klimës, veprimtaria e lumit Shkumbin, si dhe proceset e lidhura me relievin,
përbërjen gjeologjike, veprimtarinë detare etj. Evolucioni më i shpejtë ndodh në
pjesën më të ulët fushore të Spillesë e të Karpenit dhe më i ngadalshëm në pjesën
kodrinore të kepit të Lagjit.
Ndryshimet e shpeshta dhe relativisht të shpejta të grykëderdhjes së lumit Shkumbin
kanë sjellë edhe ndryshimin e proceseve të depozitimit dhe të gërryerjes në pjesën e
ulët bregdetare. Veprimtaria e lumit Shkumbin ka ndikuar mjaft dhe në formimin e
formave gjeomorfologjike të tilla si shigjeta, kordone litorale, laguna, ledhe nënujore
etj.  Pavarësisht nga rritja predominante e tokës në kurriz të detit, në zonën e ulët
bregdetare, ndihet dukshëm edhe procesi i gërryerjes, sidomos në jug të grykëderdhjes
së Shkumbinit dhe në zonën e Karpenit e malit të Robit.
Abrazioni detar shfaqet qartë dhe në bregdetin e lartë shkëmbor të Kepit të Lagjit, i
cili favorizohet nga përbërja e butë litologjike (ranorë, argjilorë, konglomerate) dhe
nga rritja e mësymjes së valëve që kryejnë vrondullimin dhe kalojnë në valë
transplative pas kontaktit me shkëmbinjtë nënujorë të platformës së saj të abrazionit,
të cilat favorizojnë rrëshqitjet dhe rrëzimet e shpatit.
Ekzistenca e një plazhi me përmasa të rëndësishme përbën vlera të rëndësishme
potenciale për zhvillimin ekonomik, sidomos të turizmit balnear masiv. Ngritja e
banesave, marrja e rërës për ndërtim, shkatërrimi i dunave nëpërmjet prishjes së
bimësisë që i bënte ato të qëndrueshme, evitimi i ndotjeve urbane përbëjnë aspekte
negative për mjedisin. Mbrojtja e plazheve nga gërryerja (sidomos në pjesën më
veriore të zonës Karpen-M.i Robit) nëpërmjet masave të efektshme, jo vetëm që do të
ruajnë investimet e shumta, por edhe potencialin turistik. Me mjaft efekt janë mbjelljet
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e pishave që nuk lejojnë lëvizjen e dunave në drejtim të zonave rurale.
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Diskriminimi racor në punë  (përvoja britanike) dhe diskriminimi gjinor
karakteristikë e shoqërisë tonë
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Blerina Xhakolli Reci
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Abstrakt

Punimi do të fokusohet kryesisht në shqyrtimin e fenomenit të punësimit në Britani me
probleme që lidhen me racizmin dhe diskriminimin racor ndryshe nga eksperienca e
vendit tone ku kuptim mer diskriminimi gjinor.
Të gjitha llojet e diskriminimit janë masa përjashtuese që lidhen me individë të caktuar
prandaj këtij fenomeni i vihet gjithmonë theksi për të përmirësuar sadopak mënyrat
dhe llojet e tij. Femrat nëpërmjet arsimimit ashtu sikurse meshkujt mund të aktivizohen
në  fusha të ndryshme të jetës shoqërore të bëjnë punë të ndryshme e të marrin profesione
të ndryshme, po ashtu edhe individë të bardhë apo me ngjyrë.
Artikulli gjithashtu do të japi dhe situatën aktuale të vendit tone në lidhje me
diskriminimin gjinor. Natyrisht nuk mund të mohohet beteja që ka nisur në fushën e
lirive dhe të drejtave të gruas në shoqërinë tonë. Madje tani intensiteti dhe sensibiliteti
ka filluar të jetë në nivele më të larta se kurrë ndonjëherë. Por kjo “luftë” për barazi
gjinore në shoqërinë tonë zhvillohet në një terren të caktuar social dhe politik.

Fjalë kyçe: Diskriminim racor, Diskriminim gjinor, Paga, Punëtor,Shoqëri.

Hyrje

         Një nga aspektet më të rëndësishme të punës lidhet me idenë themelore se ajo
është aktivitet njëkohësisht social dhe individual. Asnjë nuk është i vetëm në punë
sepse kemi struktura sociale që mbizotërojnë në aktivitetet e punës. Ajo çfarë mund
të duket një zgjedhje e lirë individuale reflekton gjithashtu, të paktën pjesërisht,
detyrime të strukturave sociale (pra kooperimi i punës).
Për shembull, meshkuj të bardhë të klasës së mesme mund të mendojnë se kariera e
tyre profesionale ka të bëjë vetëm me përpjekjet e tyre, ndërsa shumica e femrave të
pakicave minoritare në të tilla kariera sugjerojnë se të parët lehtësohen nga forcat
sociale ndërsa të fundit pengohen, frenohen nga to. Kjo marrëdhënie ndërmjet lirisë
së individëve për të zgjedhur të ardhmen e tyre dhe mundësitë e kufizuara është
çështja kryesore që ka të bëjë me problemin e racës dhe etnisë në punë.
Familjet apo punët e shtëpisë ku një ndarje punësh ekziston ndërmjet meshkujve
dhe femrave, sigurojnë kushte që si meshkujt dhe femrat të punojnë në shoqëri.
Femra në këtë rast eviton punët e shtëpisë sepse vetë shoqëria interesohet të kryejë
shërbime të cilat i zëvendesojnë punët e shtëpisë (për shembull larja e rrobeve në
lavanderi, ushqimi i restoranteve etj) ndikojnë në zbutjen dhe eleminimin e pabarazisë
gjinore.
Femrat nëpërmjet arsimimit ashtu sikurse meshkujt mund të aktivizohen në  fusha
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të ndryshme të jetës shoqërore. Por nga ana tjetër, jo të gjithë femrat arsimohen, jo
të gjithë femrat e arsimuara fitojnë një liri dhe pavarësi në raport me meshkujt. Kjo
ndodh pasi kemi situata të rastit, pra situatat e momentit. Kështu, femrat kur
përballen me realitetin e tyre empirik përballen dhe me meshkuj që të ndryshëm dhe
përfaqësojnë interesa të ndryshme. Ato janë të bardhë apo të zinj; janë kapitalistë,
supervizor apo puntorë; janë të rinj apo të vjetër; mund të jenë katolik, islamik,
hebrenjë etj. Këto forca të rastit nxjerrin në pah dhe dallimet gjinore.
Nga ana tjetër, gratë nuk formojnë grupe homogjene por kanë përvoja të ndryshme
pune dhe përfshihen në klasa të mesme apo punëtore; mund të jenë të bardha apo
zezake, meksikane, aziatike apo europiane; kontraditat midis grave nga klasa të
ndryshme apo grupe etnike të ndryshme mund të ndodhin. Padyshim, ajo që ekziston
në punë, në situatat e punës janë individët dhe grupet, tek të cilët vihen re sidomos
tre karakteristika kryesore dalluese: klasa, gjinia dhe origjina etnike. Kjo nuk mohon
çështje të tjera që mund të jenë potenciale për ndarje, as nuk mohon se shoqëritë jo
kapitaliste nuk janë patriarkale apo raciste por ajo thekson dhe pranon se
marrëdhëniet shoqërore janë më komplekse sesa ato të shprehura më lartë. Njerëzit
ekzistojnë si përbërje heterogjene.

Paga dhe forcat e ndërmjetme në punë

Duhet të jetë e qartë që punëdhënësit janë në situata konkuruese dhe nuk ka shumë
gjasa të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. Por kjo nuk do të thotë se nuk ka
bashkëpunim. Bashkëpunimet mund të marrin forma të ndryshme si shmangia e
militantëve në sindikata, rezistencë ndaj politikave qeverisëse por një formë e
përhapur bashkëpunimi që reflekton forcat e tregut të punës është përcaktimi i pagave
minimale. Firmat dhe pse kanë pasur një konkurencë direkt shpesh herë kanë rënë
dakord të ndërtojnë nivele të shpërblimeve.
Gjithësesi, heqja e marrëveshjes për pagat minimale mund të jetë katastrofike për
ato punëtorë pa mbështetje kolektive të sindikatave dhe më në rrezik do të ishin
puntorët që janë më të ekspozuar ndaj diskriminimit: femrat, imigrantët dhe grupet
minoritare. Një lidhje tjetër ndërmjet femrave, emigrantëve dhe grupeve minoritare
punëtore është shpërblimi kolektiv.
Individët shpërblehen për aftësitë e tyre por në realitet, shumë pak punëdhënës
shpërblejnë puëntorët e tyre duke u bazuar tek këto aftësi. Një përpjekje për të vënë
në dukje rëndësinë e meritave individuale me shpërblimin kolektiv është shfaqur
nga teoria e kapitalit njerëzor. Kjo kërkon të shpjegoj ndryshime ndërmjet
punonjësve duke u bazuar tek nivelet e ndryshme të prodhimit. Pra aftësitë shihen
duke u bazuar në prodhimin konkret që jep punëtori. Në këmbim, këto nivele
shpjegohen me shkallën e investimeve në trajnim dhe edukim. Për shembull nëse
një kapitalist do të aplikoj një teknikë të re ai duhet t’i trajnojë puntorët që ato të
dinë të përdorin teknikën duke rritur njëkohësisht dhe prodhueshmërinë. Kur
aplikohet për të parë ndryshimet në paga ndërmjet punëtorëve minoritar dhe atyre
të bardhë, duke e mbajtur kualifikimin konstant, në një hetim që është bërë në
shkollat Britanike doli se aftësia e individëve për të arritur kualifikime mund të
varet nga ngjyra e lëkurës. Në këtë rast studentët minoritar kishin dy herë më
shumë mundësi të refuzoheshin sesa studentët e bardhë.



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

272

Praktikat anti-diskriminuese

Praktikat anti-distriminuese lidhen me disa akte si në Britani dhe në Amerikë që
kanë të bëjnë me barazinë në punë dhe ndalimin e diskriminimeve racore apo etnike.
Por grupet etnike e gjejnë veten të diskriminuar për arsye që janë sociale se sa
ekonomike dhe për kritere që nuk lidhen vetëm me ngjyrën e lëkurës por dhe besime
fetare e politike. Për shembull, përqindja e papunësisë për punëtorët katolik në
Irlandën e veriut është dy herë më e lartë sesa për punëtorët protestant.
Ndërsa në Amerikë janë përkrahur shumë dhe politikat antidiskriminuese dhe në
shumë raste janë përkrahur dhe grupe racore të ndryshme ashtu sikurse grupe
etnike. Për shembull më 1990, në Nju Jork, Colin Poëell, me ngjyrë të zezë ishte
udhëheqës në rajonin e policisë, më pas ai arriti të bëhej militari më i mirë i Amerikës
dhe të zinte një pozitë akoma më të lartë. Por kjo nuk do të thotë se në Amerikë
minoritetet trajtohen njëlloj në punë. Evidenca të tjera sugjerojnë se punëtorët zezak
paguhen më pak dhe punojnë më shumë sesa punëtorët e bardhë pothuajse në të
gjitha vendet e punës dhe në të gjitha shtetet në Amerikë.
Gjithësesi disa grupe minoritare mund të arrijnë sukses duke i angazhuar fëmijët
në shkollë, duke marrë rezultate të larta mund të kenë më shumë shanse në tregun
e punës. Si përfundim mund të themi se racizmi në vendet e punës është një fenomen
universal sesa fenomen vetëm i një shteti të caktuar. Por për të kuptuar procesin
sesi diskriminimi prodhohet dhe riprodhohet është e nevojshme të shkojmë përtej
tregut të punës dhe të ekzaminojmë aspekte të ndryshme. Qartësisht, racizmi dhe
diskriminimi mbahen nga të gjitha forcat e ndryshme shoqërore, duke përfshirë
dhe influencën e shtetit dhe edukimit.

Rekrutimi (marrja në punë) dhe racizmi

Rekrutimi me anën e njohjes
Me rekrutim me anën e njohjes do të kuptojmë marrjen në punë duke u rekomanduar
nga familjarë apo të njerëz të rrethit të ngushtë. Duhet rithënë këtu, gjithësesi, se
dimensioni etnik është më i fuqishëm në Sh.B.A. Kompanitë që punësojnë kryesisht
punëtorë të bardhë, dhe ato që punësojnë punëtorë nga grupet etnike shpesh priren
të riprodhojnë karakteristikat dominuese të fuqisë të tyre punëtore duke marrë në
punë me anën e grupeve familjare dhe të paktën vetëm izolimi i gjuhës me raste ka
luajtur rol në mosmarrjen në punë (Rimmer; 1972).
Por nuk mund të jetë një aksiom, se të gjithë individët do të përdorin të tilla rrjete
familjare për tu punësuar. Kemi evidenca të puntorëve afrikanë në Britani që nuk
miratojnë dobinë e të tilla rrjetesh pasi kjo riprodhon të njëjtat disavantazhe që
kanë vuajtur prindërit e tyre si emigrantë. Si Britanik zezak ato kërkojnë të jenë në
të njëjta punë si punëtorët e bardhë Britanik, jo prindërve të tyre dhe kështu që
rrjetet familjare mund të përfaqësojnë racizmin më të pastër institucional që tani
kërkohet të shmanget. Marrja në punë me anën e njohjes shpesh herë të çon dhe
krijon një rreth vicioz të punëve të varfëra, të standarteve të jetesës të ulët dhe
edukimit të varfër që të çon sërish tek punët e varfëra, pra tek ky rrotullim vicioz.
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Kriteret e marrjes në punë

Studimet që janë bërë në organizata të ndryshme kanë nxjerrë disa kritere që drejtuesit
shohin për të marrë në punë punonjësit.
- Kriteri parësorë përfshin pamjen, mënyrën e sjelljes, qëndrimet dhe pjekurinë.
- Kriteri i dytë lidhet me historinë e punës dhe përvojat në punë, aftësinë të përshtatesh
në moshë, të folur, elokuencë.
- Kriteri i tretë lidhet me referencat dhe aftësitë në gjuhën angleze.
Në disa fusha punëtorët minoritar kanë gjasa të përballen me sjellje diskriminuese:
theksi i tyre mund të shihet nga të bardhët si inferior; kanë më pak të ngjarë të
përshtaten me organizatën për shkak të forcave të ndërmjetme. Me pak fjalë, punëtorët
minoritar vuajnë poshtërimin që zakonisht shoqërohet me nënvlerësimin etnik apo
racor.
Një numër i madh drejtuesish nuk e quajnë veten racista por preferojnë punëtorët
e bardhë sepse këta punëtorë përshtaten me njëri-tjetrin: fuqia punëtore e bardhë
është raciste kështu që drejtuesit e bardhë kanë frikë pasojat e marrjes në punë të
punëtorëve minoritar. Në mënyrë të pashmangshme, refuzimi për të sfiduar racizmin
e supozuar ndihmon në përhapjen e tij. Një zgjidhje e njëanshme sipas Jenskit
është të formalizosh procedurat (t’i jepet prioritet cv, referencave etj) e marrjes në
punë, dhe pse kjo nuk mund të jetë mjet për eliminimin e diskriminimit në këtë
proces, është një mjet që mund të kufizojë efektet e këtij diskriminimi.

Kërkimi i punës

Është vënë re se ky diskriminim shihet dhe përgjatë të diplomuarve ku 70% e të
bardhëve  të diplomuar gjejnë punë brenda vitit të parë mbas diplomimit e krahasuar
kjo me përreth 32% e të diplomuarve nga grupe etnike (Brennan dhe McGeevor,
1987). Gjithashtu, pothuajse gjysma e afrikanëve në Britani pohojnë se kanë vuajtur
nga diskriminimi racor kur kanë kërkuar për punë. Por nga ana tjetër do të ishte
më racionale dhe e leverdisshme për drejtuesit të ndërtojnë një procedurë më formale
dhe më pak paragjykuese për procesin e marrjes në punë. Mbi të gjitha, diskriminimi
pengon marrjen në punë të më të kualifikuarve dhe më të përshtatshmit për punën
e përcaktuar atëherë kjo del kundra interesave të kompanisë: jo vetëm moralisht
por dhe ekonomikisht.

Sindikatat, punëtorët dhe diskriminimi racor
Përvoja Britanike
Strategjitë përjashtuese të sindikatave Britanike kundër grupeve minoritare kanë
një histori të gjatë. Edhe pse Elizabeta I dukej sikur ishte përgjegjëse për përpjekjet
e para për të kthyer mbrapsht njerëzit zezak në vendet e tyre, racizmi brenda fuqisë
punëtore Britanike është shumë i përhapur (Fryer, 1988). Ndodhi të dokumentuara
të sulmeve raciste ndërmjet punëtorëve Britanik ndaj atyre Irlandez në shek.XIX,
më pas punëtorëve hebrenj në fillim të shekullit të ri, prej shumë kohësh japin
nënvleftësimin dhe denigrimin që i bëhet grupeve minoritare në punë.
Një nga rastet zyrtare të urrejtjes sindikaliste ndaj antarëve minoritar në Britani
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është ajo e Sindikatës Kombëtare të Detarëve të cilët nuk pranuan të mbështesnin
antarët e tyre minoritar kundër urdhërit të kufizimeve të veçanta më 1925. Ben Tilet
(Tillet), një socialist dhe lider sindikalist në Londër, u shpreh i dyshimtë për ardhjen
e imigrantëve hebre: “Po, ju jeni vëllezërit tanë dhe ne do qëndrojmë afër jush. Por
ne do të dëshironim që ju të mos kishit ardhur.” Në Veri të Anglisë, ku shumë
Aziatikë gjetën punë në fabrika, shumë punëtorë të bardhë u larguan dhe lanë
vende pune boshe për puntorë të tjerë Aziatik. Kjo nuk ka ndaluar prodhimin dhe
riprodhimin e qendrimeve raciste nga sindikatat dhe sidomos nga punëtorët e bardhë.
Grupet e mëdha sindikaliste shpeshherë kanë folur për “problemin e ngjyrës”, janë
munduar të përshtasin politika që përjashtojnë puntorët emigrantë. Këto qëndrime
raciste u mbështetën dhe nga legjislacioni për punën e emigrantëve. Në fakt,
zhvendosja e parë nga “problemi i integrimit” në “problemin e racizmit” nuk ndodhi
deri më 1973, ku forcat anti-raciste dhe lëvizjet e punëtorëve minoritar, grevat e tyre
kundër sindikatave u bënë të fuqishme. Por kjo nuk do të thotë se sindikatat në
Britani apo Sh.B.A janë përjashtuese dhe raciste; pasi grupet sindikaliste kanë folur
për problemin e ngjyrës por nuk e kanë zbatuar atë; kemi dhe raste sindikatash të
cilat kanë mbështetur ato unione anti-racore (NALGO). Por gjithsesi nuk mund të
konsiderojmë grupet etnike si homogjene. Edhe pse vlerësimet e të bardhëve priren
të supozojnë një solidaritet përgjatë grupeve si punëtorët “Aziatikë” apo ato “zezak”,
në realitet ato janë shumë më të përçarë se çfarë duket. Për shembull, punëtorët
Aziatikë më shumë organizohen duke u bazuar në krahina të caktuara sesa nga
raca e tyre. Shumë nga studimet empirike sugjerojnë se pavarësisht antarëve të
grupeve minoritare që priren drejt sindikatave (janë favorizues), antarët e bardhë të
sindikatave përgjithësisht janë më pak entuziastë përreth çështjeve antiraciste. Një
shembull i saj duket tek zgjatja e qëndrimit të problemeve të zezakëve tek zyrtarët e
sindikatave.
Pra, ashtu sikurse zyrtarët e sindikatave të pas luftës supozuan se çdo problem që
lind nga konfliketet racore do quheshin “probleme me ngjyrën” sesa “probleme të
bardha”, kështu na duket se dështimi i politikave anti-raciste ka ndodhur sepse
dështuan grupet minoritare të merrnin pjesë në sindikata. Por evidencat tregojnë
se shumë pak sindikata e shohin përfshirjen e antarëve minoritar si një përgjegjësi
e tyre (Lee’s ; 1987).
Situata është më e rëndë seç duket sepse niveli i densitetit të sindikatave ku ka dhe
grupe minoritare është shumë i ulët. Në 1986 vetëm 13 nga 33 sindikata Britanike
kishte ndonjë zyrtar të pakicës minoritare, dhe shumë pak lidera. Patjetër që kemi
përjashtime dhe Bill Morris, sekretari i përgjithshëm i sindikatës të transportit dhe
puntorëve në përgjithësi, është një nga më të shquarit zyrtar i pakicës minoritare.
Urrejtja të grupit mazhoritar kundrejt atij minoritar ekziston dhe sot. Jo dhe aq
shumë në diskriminimin zyrtar por në ndarjet e pabarabarta ekonomike dhe materiale
(Brown, 1984). Mund të nxjerrim si konkluzion se puntorët e bardhë, sindikata në
Britani por dhe në vende të tjera si Sh.B.A kanë një përgjegjësi më të madhe pasi
nuk sulmojnë racizmin në punë. Megjithatë, sindikatat nuk mund të izolohen nga
mjedisi brenda të cilit operojnë. Nëse mjedisi është racist dhe sindikatat duhet të
punojnë brenda tij por nuk mund ta kapërcejnë atë. Kështu që përgjegjësia për
kohëzgjatjen e racizmit qëndron jo vetëm në luftën sindikaliste.
Evidencat më të fundit sugjerojnë se puntorët me origjinë etnike paguhen më mirë
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kur punojnë brenda fabrikave ku ka grupe sindikaliste etnike sesa atyre që nuk i
kanë këto grupe sindikaliste, pasi rroga që bazohet në përbërjen racore apo etnike
janë më të kufizuara. Si konkluzion, sindikatat pavarësisht se janë ndërgjegjësuar
për problemet racore dhe etnike kohët e fundit, i kanë dhënë mjedisit shoqëror një
frymë pozitive duke nënvleftësuar rolin e forcave ndërmjetëse në shpërblimin e
puntorëve.

Diskriminimi gjinor

Koncepti i barazisë gjinore, është tregues esencial social, me të cilin mund të “matet”
dhe vlerësohet niveli i emancipimit të shoqërisë shqiptare, qëndrimi i saj ndaj femrës
dhe roleve të saj gjinore dhe qytetare. Natyrisht nuk mund të mohohet beteja që ka
nisur në fushën e lirive dhe të drejtave të gruas në shoqërinë tonë. Madje tani
intensiteti dhe sensibiliteti ka filluar të jetë në nivele më të larta se kurrë ndonjëherë.
Por kjo “luftë” për barazi gjinore në shoqërinë tonë zhvillohet në një terren të
caktuar social dhe politik, në të cilin shfaqen ndikime të fuqishme të natyrës
gjeografike, psikologjike, mentale dhe sociale. Vendi ynë ndodhet në një rajon
gjeografik të njohur në kontinentin tonë, të vjetër të lirisë, demokracisë dhe
emancipimit të femrës, për natyrën e thellë maskiliste, të shfaqur dukshëm si tendencë
e caktuar e mbivlerësimit të rolit të burrit si forcë kryesore, me “peshë” socialo-
prodhuese, duke nënvleftësuar rolin dhe peshën e gruas gjinisë femërore në
përgjithësi. Lufta për barazi gjinore zhvillohet për fatin tonë, në një terren psikosocial
me bazë të fortë patriarkale, në të cilin ende qëndron i fuqishëm si “njësh”, koncepti
masiv i rolit me epërsi të mashkullit në të gjithë drejtimet mbi femrën. Pavarësisht
ndryshimeve pozitive që kanë ndodhur, nuk mund të mos pranohet se në këtë
fushë te respektimit të barazisë gjinore, si kusht i respektimit të të drejtave të gruas,
ne ende jemi shumë larg standarteve europiane. Për fat të keq ne jetojmë në një
shoqëri e cila shpesh e mban femrën të bllokuar në “grushtin e rreptë” të traditës
maskiliste, të nënvleftësimit të rolit të saj ne jetën sociale. Tradita e mbivlerësimit të
burrit mbi gruan, vazhdon t’i qëndrojë shoqërisë tonë si një “këmishë e hekurt” e
cila e ka mbështjellë trupin e saj, me një membranë të fortë maskiliste, të vështirë për
t’u “çliruar” nga konceptet moderne feministe të barazisë së plotë, të vërtetë dhe pa
kushte gjinore.
Barazia gjinore në punë është një çështje e rëndësishme, që ka ndikim si në
perceptimin individual rreth arritjeve profesionale dhe zhvillimit në karrierë ashtu
edhe në suksesin e organizatave. Meqënëse burimet njerëzore në ditët e sotme
konsiderohen si burimi më i çmuar në organizata, trajtimi i tyre si të tillë dhe sidomos
trajtimi i barabartë për nga ana e gjinisë dhe moshës është një çështje që ka ngritur
polemika në të gjithë botën.
Studime të kohëve të fundit janë fokusuar kryesisht në nivelin e përgjithshëm të
punësimit dhe duke u thelluar më pas në analizën e këtij niveli sipas gjinive.
Në një kuptim më të gjerë, diskriminimi gjinor në punë, ndodh kur një person ose
grup personash trajtohen jo në mënyrë të barabartë në kontekstin e punës për
shkak të përkatësisë gjinore.
Trajtimi jo i barabartë mund të prekë nivelin e pagesës, si psh. kur një grua paguhet
me pak për një punë të njëjtë me një burrë. Diskriminimi gjinor mund të ndodhë



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

276

gjithashtu edhe në terma të mundësive, si edhe të mënyrës së trajtimit në punë.
Kodi i Punës në Shqipëri parashikon: ndalimin e diskriminimit, ndalimin e
ngacmimit seksual, shëndetin dhe sigurimin në vendin e punës.
Është fakt që punësimi është një problem diskriminimi në Shqipëri. Niveli i të
papunëve është i lartë, pavarësisht programeve të nxitjes së punësimit të ndërmarra
nga zyrat e punësimit. Të dhënat e INSTAT tregojnë se gratë janë më të ndikuara
nga papunësia. Rreth 21% e femrave të afta për punë, janë të papuna. Gratë hasin
ende diskriminim në të dyja format e veçimit – horizontal dhe vertikal. Shumica e
tyre vazhdojnë të jenë të punësuar në sektorë, ku tradicionalisht punojnë gra, si
shëndetësia dhe arsimi. Një masë e rëndësishme për përmirësimin e gjendjes së gruas
është ekzistenca e punëve të cilësisë së mirë për gratë, në pozicione manaxheriale
apo nivele të larta drejtimi, me norma më të larta pjesëmarrjeje. Gratë ende
përfaqësojnë një minoritet të dallueshëm në të tilla pozicione në të gjithë botën duke
mbajtur vetëm 28.3 % të këtyre punëve të rëndësishme.
“Në BE gratë e kanë rritur pjesën e tyre në pozicionet e nivelit të lartë gjatë dekadës
së kaluar me 3.1 %, duke arritur në nivelin aktual të 30.6% .”5(Martiri, Mëniku,
Kapllanaj, 2009).
Gratë hasin vështirësi në arritjen e pozicioneve drejtuese. Sipas një raporti të zhvilluar
mbi barazinë midis burrave dhe grave, theksohet se prezenca e grave menaxhere në
kompani po përparon shumë ngadalë dhe ka mbetur në nivelin 33%.
Në sektorin privat drejtimi i bizneseve nga gratë është në nivele të ulëta. Sipas statistikave të
INSTAT, vetëm 17% e drejtuesve të biznesit privat janë gra dhe vajza, ku numri më i madh i
tyre është i përqendruar në zonat urbane 85% dhe më pak në zonat rurale me 15%.
Një përfaqësim kaq i ulët është i kushtëzuar nga shumë faktorë socialë-kulturorë,
por edhe nga ndikimi i ulët i institucioneve shtetërore dhe financiare, të cilat nuk i
krijojnë mundësi apo mbështetjen e duhur favorizimit të sipërmarrjes së biznesit
nga gratë dhe vajzat.
Një studimi i bërë në Harvard tregoi se rendimentet profesionale të grave janë më të
mira se ato të kolegëve meshkuj. Në fakt bankat e vetme që nuk janë përfshirë në
krizën e kredive janë ato që kanë gra në pozicione drejtuese, shpjegon Heather
McGregor, një specialiste finance në bankën “City” në Londër ( Gazeta Shqip “
Sikur bizneset të drejtohen nga gratë, 2012).
Gratë kanë një raport më racional me paranë, më pak emotivë dhe janë më shumë të
prirura ndaj kursimeve.
Barazia gjinore nuk është një çështje e grave, siç cilësohet, por është një çështje e
barazisë mes grupeve të burrave dhe grave, e shanseve të barabarta mes tyre në të
gjitha fushat e jetës nga drejtimi i familjes tek qeverisja e një shteti. Ajo është një
proces integrimi që synon zhvillimin e shoqërisë, në nivelin e të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut, në nivel social, në nivel të drejtash civile dhe politike duke
pasur mundësi të barabartë për të ushtruar të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u
zgjedhur.
Dallimet gjinore në vendin e punës mund të përdoren si një tregues i barazisë gjinore.
Gratë nuk trajtohen në mënyrë të ndershme në tregun e punës dhe përballojnë
pengesa indirekte të tilla si stereotipet dhe diskriminimi gjinor. Diskriminimi është
një sjellje e dukshme me anë të së cilës njerëzit trajtohen ndryshe dhe jo në mënyrë
të favorshme për shkak të racës, klasës, gjinisë apo statusit kulturor të tyre. “Në
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terminologjinë e Konventës së Kombeve te Bashkuara “Për Eliminimin e të Gjithë
Formave të Diskriminimit ndaj Gruas” (CEDAË), konsiderohet si përjashtim,
pengesë, apo dallim i bërë në bazë të seksit, që ka si qëllim apo efekt mohimin e
ushtrimit të barabartë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në të gjitha fushat
e përpjekjeve njerëzore.
Në nenin 11 të saj, konventa specifikon detyrimet e shteteve palë në fushën e
punësimit duke kërkuar që shtetet palë të marrin të gjitha masat për eliminimin e
diskriminimit të gruas në fushën e punësimit.”
Faktin që femrat nuk zënë pozicione drejtuese lidhet dhe me faktin se meshkujt janë
më të prirur për sjellje bashkëpunuësë. Një matës i rëndësishëm i efektivitetit të
bashkëpunimit është mënyra sesi vetë individi e vlerëson dhe e percepton karrierën
e tij. Meshkujt synojnë pozicione qendrore dhe kanë tendencën të jenë më influencues,
më instrumental dhe më të fuqishëm sesa femrat (Forret dhe Dougherty, 2008)
Insitucionet private ofrojnë një barazi më të madhe në rekrutim dhe promovim sesa
ato shtëtërore. Megjithatë dua të theksoj që gjinia që predominon mjediset bankare
janë femra. Për dominimin e një gjinie te caktuar në institucionet shtetërore nuk
nxjerr dot një përfundim.
Diskriminimi më i lartë i femravë vjen nga meshkujt, kjo e vërtëton dhe përgjigja
vëtëm nga meshjuj që fermat nuk kanë të njëntës aftësi si meshkujt për të qene ne
pozicione drejtuese. Këtë fakt mund ta lidh me terrenin psikosocial me bazë të fortë
patriarkale që ekziston në Shqipëri, në të cilin ende qëndron i fuqishëm si “njësh”,
koncepti masiv i rolit me epërsi të mashkullit në të gjithë drejtimet mbi femrën.
Ata mendojnë që femrat nuk kanë të njëjtën aftësi si ata për të qënë në pozicione
drejtuese, por sipas rishikimit të literaturës që bëmë më parë rendimentet profesionale
të grave janë më të mira se ato të kolegëve meshkuj.
Në fakt bankat e vetme që nuk janë përfshirë në krizën e kredive janë ato që kanë
gra në pozicione drejtuese, shpjegon Heather McGregor, një specialiste finance në
bankën “City” në Londër (Gazeta Shqip “ Sikur bizneset të drejtohen nga gratë,
2012).
Kërkimet tregojnë se meshkujt dhe femrat nuk përfitojnë njësoj nga investimet që
ata bëjnë në karrierën e tyre. Bazuar në teoritë ekzistuese dhe në kërkimet mbi
organizata, arrihet në përfundimin se ka pak gjasa që femrat të arrijnë të njëjtin
nivel përfitimi nga karriera sa meshkujt, për të njëjtën sjellje bashkëpunuese.
 Në aspekte të tjera vërehet se femrat kanë barazi me meshkujt, më e lartë se në të
gjitha vihet re në aspektin e pagave, kjo vjen për arsye se të dyja këto kompani kanë
politika fiksë të pagave të cilat jan të barabarta për gjini te ndryshme.
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Çamëria nga Londra në Paris: Çështja çame midis dy Konferencave (1913-
1920)

Lorenc Agalliu
Historian, Specialist-Arkivist në Arkivin Shtetëror Vendor Durrës

Abstrakt

Ky material studimor paraqet në mënyrë të shkurtër dhe të përmbledhur gjithë kalvarin
nëpër të cilin kaloi çështja çame që nga rënia e Çamërisë nën sundimin grek në vitin 1913,
e deri në përfundim të Konferencës së Paqes në Paris në vitin 1920. Gjithashtu, në këtë
material pasqyrohet në mënyrë të përmbledhur përpjekjet e qeverisë shqiptare, të
shoqatave atdhetare si dhe të popullsisë shqiptare kundër vendimeve të padrejta të
Fuqive të Mëdha për coptimin e Shqipërisë dhe lënien jashtë shtetit të pavarur shqiptar
të krahinës së Çamërisë. Punimi synon të evidentojë qartë vendimet e padrejta të fuqive
evropiane për lënien jashtë shtetit shqiptar të krahinave të banuara nga shqiptarët,
pasojat e të cilave ndjehen ende sot në marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë me vendet
fqinje. Parë në këtë këndvështrim, në procesin e hulumtimit shkencor jemi mbështetur
në metodologjinë e njohjes dhe vlerësimit të materialeve, përfshirë këtu, literaturën
ekzistuese dhe dokumentet historike, duke patur si kriter kryesor, analizën dhe vërtetësinë
e tyre.

Fjalë kyçe: Çamëria, Konferencave (1913-1920), Londër, Paris.

Hyrje

Çamëria e njohur gjerësisht dhe si Thesprotia në greqisht, në lashtësi ka qënë e banuar
prej fisit ilir të Thesprotëve. Emri i Çamërisë përkon me emrin e lumit Thyamis
(Kalamas), që kalon nëpër këtë krahinë. Krahina e Çamërisë, e cila në pjesën më të
madhe sot ndodhet në brendësi të territorit grek, shtrihet në pjesën perëndimore të
Epirit. Ajo është një krahinë përgjithësisht malore, me sipërfaqe totale prej 4000 km
katrorë dhe me një shtrirje të konsiderueshme në bregdet me një gjatësi prej 100
km.1 Në pjesën veriore, ajo shtrihet deri në afërsi të Delvinës, në jug kufizohet me
Gjirin e Artës, në perëndim ka dalje në detin Jon, ndërsa në lindje laget nga pellgu
i Janinës.2 Nga e gjithë krahina, sot vetëm 7 fshatra gjenden brenda territorit të
shtetit shqiptar, ndërsa pjesa më e madhe e saj, që nga viti 1913 bën pjesë në shtetin
grek.

Çështja çame në Konferencën e Londrës

Problemi i Çamërisë dhe i Shqipërisë së Jugut, ku banonte një pakicë fare e vogël
greke, iu imponua me forcë Shqipërisë nga Fuqitë e Mëdha gjatë zhvillimit të
punimeve të Konferencës së Ambasadorëve në Londër, e cila i filloi punimet në janar
të vitit 1913. Pas përfundimit të luftërave ballkanike, çështja e kufijve midis Shqipërisë

1 Historia e Popullit Shqiptar, (2007), Tiranë, Vëllimi III.
2 Fjalori Enciklopedik Shqiptar, (1985), Tiranë.
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dhe Greqisë, u pa si një rast i volitshëm nga Fuqitë e Mëdha për të rritur ndikimin
e vet në rajon. Kërkesat e Greqisë drejtuar Konferencës së Ambasadorëve, u
përmblodhën në formën e një memorandumi të veçantë dhe u paraqitën para Fuqive
të Mëdha në 3 janar 1913 nga kryeministri i saj Venizellos, i cili aplikoi një politikë
tërësisht agresive ndaj Shqipërisë. Në Konferencën e Ambasadorëve në Londër,
mbrojtësit e “Idesë së Madhe” argumentonin se i gjithë Epiri duhej të ishte pjesë
përbërëse e Greqisë. Vetëm nga traktatet e nënshkruara gjatë vitit 1913 dhe në
vazhdim, Greqia i zgjeroi kufijtë me rreth 70% pjesën kontinentale të saj, ndërsa
popullsia u rrit me afro 2 800 000 banorë (Clogg, 2004). Por edhe pas këtyre përfitimeve
në kurriz të popujve të tjerë, Greqia nuk dëshironte t’a konsideronte këtë fakt si një
arritje, pasi jashtë saj mbeti një pjesë e Epirit, krahinë kjo që iu la shtetit shqiptar.
Kundër pretendimeve të qeverisë greke, delegacioni shqiptar në këtë konferencë i
përbërë nga bijë të Çamërisë si; Rasih Dino, Mehmet Konica dhe Filip Noga paraqiti
pretendimet e veta, duke argumentuar me fakte karakterin etnik shqiptar të
Shqipërisë së Jugut dhe Çamërisë, e cila ndodhej nën sundimin grek.3 Pavarësisht
territoreve të fituara në kurriz të Shqipërisë, grekët e ndjenin veten të injoruar nga
vendimet e Konferencës së Ambasadorëve, pasi Vorio-Epiri aq shumë i dëshiruar
prej tyre mbeti në shtetin shqiptar. Në këtë konferencë grekët nuk kërkuan territore
të pastra etnikisht, pasi ideja e tyre mbështetej mbi përhapjen dhe ekzistencën e
qytetërimit të lashtë grek në këto territore.
Konferenca e Ambasadorëve dhe vendimet e saj, ishin një akt dhune që ushtrohej
ndaj shqiptarëve. Në përgjigje të dhunës së ushtruar nga grekët, si dhe për vendimet
e padrejta të kësaj konference, në shumë qytete të Shqipërisë u organizuan mitingje
dhe protesta, ku kërkesa kryesore ishte bashkimi i Çamërisë me shtetin shqiptar.
Populli i Lushnjes, në protestën e organizuar në qershor të vitit 1913, në letrën
drejtuar ministrit të jashtëm britanik dhe njëkohësisht kryetar i kësaj konference,
Eduard Greit, ngrinte zërin mbi padrejtësitë që po kryheshin nga Fuqitë e Mëdha,
për lënien e Çamërisë jashtë kufijve të shtetit shqiptar. “Të drejtat e Shqipërisë që
ekzistojnë brez pas brezi në këtë vend,- shpreheshin ata,- nuk mund të mohohen
dhe nuk është e drejtë që populli i Çamërisë të zhvishet e të veçohet nga vendi ku e
lidh gjaku dhe gjuha”. Në fund të letrës së tyre ata luteshin që, “Çamëria, e cila
përbën një pjesë të mirë të Shqipërisë dhe që sot po vajton nën këmbët dërrmuese të
armikut, të lihet brenda në kufi të Shqipërisë së Jugut” (Naska, 1999). Shtypi shqiptar
ashtu si dhe opinioni vendas reagoi ndaj vendimeve të Konferencës së Londrës për
njohjen e pavarësisë së Shqipërisë si dhe për lënien jashtë saj të trevave të banuara
nga shqiptarët. Mes optimizmit për krijimin e shtetit të ri shqiptar dhe pesimizmit
për lënien jashtë kufijve të Kosovës dhe Çamërisë, gazeta e Qeverisë së Përkohshme
të Vlorës, “Përlindja e Shqipnisë” shkruante se, “Sot Shqipëria pa Kosovën dhe
Çamërinë gjendet posi njeriu të cilit i prenë krahët e këmbët” (Puto, 1978).
Më 29 korrik të vitit 1913, Fuqitë e Mëdha morën vendimin përfundimtar për t’i
aneksuar Greqisë krahinën shqiptare të Çamërisë. Rënia e Çamërisë nën regjimin
grek u shoqërua me krime dhe masakra ndaj popullsisë muslimane shqiptare. Lidhur
me krimet e grekëve në kurriz të minoritetit shqiptar në këtë krahinë, konsulli i
përgjithshëm britanik në Vlorë Harry Lamb, në tetor të vitit 1913 njoftonte ministrin
e tij të jashtëm në Londër se, grekët kanë përdorur çdo mënyrë të mundshme, përveç

3 AQSH, F.145, V.1913, D.II-19, fl.11-14 dhe 31-34. Memorandum i delegacionit të Qeverisë së Përkohshme
të Vlorës dërguar kryetarit të Konferencës dhe ministrit të jashtëm britanik E.Grey.
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vrasjeve masive të njerëzve, që të terrorizojnë dhe të detyrojnë të qëndrojnë në heshtje
të gjithë atë pjesë të popullsisë, të cilën ata nuk kanë mundur ta bindin me mënyra
të tjera për origjinën e saj të pastër “helene” dhe për simpatinë e saj. Duke denoncuar
krimet e grekëve ndaj shqiptarëve, Lamb theksonte se, “veprimi i grekëve është
shumë më tepër cinik dhe i pafalshëm për faktin që ai është duke u zbatuar në disa
krahina, të cilat gjenden përtej kufirit që i është caktuar Greqisë nga Konferenca e
Ambasadorëve dhe qëllimi i saj eksluziv është të fshijë të gjitha shenjat e popullsisë
jo helene, përpara mbërritjes së Komisionit të Kufirit” (Duka, 2012). Protokolli i
Firences i nënshkruar në 17 dhjetor 1913, i dha fund përcaktimit të kufijve të
Shqipërisë, jashtë së cilës mbeti dhe krahina e Çamërisë. Pikërisht këtu, zë fill de jure
çështja një shekullore e minoritetit çam në Greqi.
Gabimin e diplomacisë evropiane të bërë kundrejt çështjes shqiptare, e pranonte
edhe ministri i jashtëm britanik Grei, i cili vetëm një ditë pas përfundimit të punimeve
të Konferencës së Londrës do të deklaronte se, “kjo zgjidhje (përcaktimi i kufijve
përfundimtarë të Shqipërisë, jashtë së cilës ndër të tjera u la dhe krahina e Çamërisë),
do të japë shkas për kritika të forta”. Duke vazhduar më tej në lidhje me çështjen e
përcaktimit të kufijve të Shqipërisë me Greqinë, Grei shtonte se, “qëllimi kryesor ka
qenë ruajtja e marrëveshjeve midis vetë Fuqive të Mëdha dhe nëqoftëse vendimi mbi
Shqipërinë e ka siguruar këtë, atëherë ai e ka bërë punën e vet”. Në këtë mënyrë,
Çamëria dhe tokat e tjera shqiptare u sakrifikuan për të kënaqur orekset e shteteve
shoviniste fqinje dhe për ruajtjen e paqes në Evropë. Pa mbushur ende një vit nga
vendimet e Konferencës së Londrës dhe deklaratat e bëra nga ministri i jashtëm
britanik në Dhomën e Komuneve, paqja në Evropë jo vetëm që nuk u vendos, por
edhe ajo pak që kishte mbetur u shkatërrua nga fillimi i Luftës së Parë Botërore.

Çamëria gjatë Luftës së Parë Botërore

Me fillimin e Luftës së Parë Botërore shteti i ri shqiptar pushoi së ekzistuari dhe për
pasojë, çështja e bashkimit të Çamërisë me Shqipërinë u la pas dore. Tashmë, detyrë
parësore për shqiptarët ishte ruajtja e integritetit territorial të asaj pjese të Shqipërisë
e njohur ndërkombëtarisht nga Fuqitë e Mëdha dhe Konferenca e Ambasadorëve.
Gjatë kësaj periudhe shteti helen dhe qeveria e saj përgatitën terrenin për asimilimin
përfundimtar të çamëve ortodoksë dhe spastrimin etnik të popullsisë muslimane
shqiptare nëpërmjet masakrave, dëbimit dhe ligjeve agrare. Gjatë periudhës së
mësymjes të ushtrisë dhe bandave të armatosura greke në trojet çame, shumë shtëpi
të muslimanëve shqiptarë u grabitën dhe popullsia prej tmerrit u detyrua të lërë
vendbanimet e tyre. Në terrorin me bandat greke u bashkua dhe ushtria, e cila e
vendosur në rrethinat e fshatrave çamë për ruatjen e rendit dhe qetësisë, mori pjesë
intesivisht në masakrat ndaj shqiptarëve. Me preteksin e mbledhjes së ndihmave
për t’u ardhur në ndihmë familjeve të ushtarëve grekë të rënë në luftë, bandat greke
kryenin veprime arbitrare duke grabitur pasuritë e shqiptarëve çamë. Paralelisht
me këto veprime, qeveria greke ndërmori dhe hapa të tjerë që kishin për qëllim
grabitjen e pasurive dhe të tokave të shqiptarëve muslimanë, të cilët kishin braktisur
vendbanimet e tyre, si rezultat i zhvillimit të luftërave ballkanike.
Nën pretekstin e grumbullimit të armëve në Çamëri, qeveria greke u mundua të
eleminonte qëndresën çame, duke internuar shuma burra, të rinj dhe pleqë në ishujt
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e largët të Egjeut. Si rezultat i masave shtrënguese të ndërmarra nga qeveria greke,
popullsia shqiptare e Çamërisë në pranverë të vitit 1917 kërkoi ndalimin e shtypjes
nga organet qeverisëse greke. E gjendur përballë qëndresës së popullsisë shqiptare,
ushtria greke u tërhoq përkohësisht nga synimet e saj drejt Epirit, e duke u
përqëndruar në zonën e Janinës dhe Çamërisë. Si pasojë e kësaj qëndrese, ushtria
greke u shpërnda në grupe të vogla proskoponësh, të cilët kryenin inkursione në
kurriz të popullsisë së pambrojtur civile (Margaritis, 2009). Krimet e bandave dhe të
ushtrisë greke gjatë Luftës së Parë Botërore nuk prekën vetëm popullsinë shqiptare
në Çamëri. Barbaritë e tyre nuk kursyen as fshatrat dhe popullsinë shqiptare që
ndodheshin brenda kufijve shtetëror të shtetit shqiptar të njohura nga Konferenca
e Londrës. Kriminelë grekë të liruar qëllimisht nga burgjet e Greqisë u lëshuan të
armatosur mbi popullsinë shqiptare të fshatrave të jugut, duke përdorur mënyrat
më çnjerëzore, me qëllim asimilimin e popullsisë vendase shqiptare dhe zvendësimin
e saj me popullsinë greke.
Në kuadër të zhvillimeve të Luftës së Parë Botërore, në verë të vitit 1917 Çamëria u
pushtua nga ushtria italiane. Për të siguruar një administrim sa më të mirë të zonave
të pushtuara, komanda ushtarake italiane emëroi si Komisar të Përgjithshëm, kapitenin
Françesko Frazin dhe e  ndau krahinën e Çamërisë në 7 rrethe (Rama, 2014). Komanda
ushtarake italiane për të realizuar qëllimet e veta të pushtimit ndoqi një politikë afrimi
me popullsinë shqiptare të Çamërisë. Duke e parë ushtrinë italiane si një ushtri
çlirimtare, përfaqësues të popullsisë çame i kërkuan Komisarit të Përgjithshëm italian
që të qëndronte në Çamëri për t’i dhënë fund sundimit shovinist grek. Pas afrimit të
një pjesë të popullsisë shqiptare me italianët, për popullsinë shqiptare në disa pjesë të
ndryshme të Çamërisë u bë e mundur lejimi dhe përdorimi i simboleve kombëtare
shqiptare, si dhe u lejua ngritja e një Komisioni këshillimor që do të funksiononte
pranë Komisarit të Përgjithshëm të ushtrisë italiane. Në sajë të “tolerancës” së treguar
nga italianët, në qytetin e Filatit, të Paramithisë, në Gumenicë e zona të tjera të Çamërisë
u lejua të ngrihej flamuri shqiptar dhe shumë të burgosur e të interrnuar çamë u
kthyen në shtëpitë e tyre. Me kërkesën e shqiptarëve, Komisioneri i përgjithshëm
italian në 30 gusht të vitit 1917, vendosi përcaktimin e politikave arsimore në favor të
shqiptarëve të Çamërisë (Rama, 2014). Në bazë të qarkores së nxjerrë nga autoritetet
italiane, u lejua çelja e shkollave shqipe në Filat dhe Gallbaq, e po ashtu u deklarua se
do të lejohej respektimi i të drejtave të grupeve të vogla etnike, përfshi ato fetare. Pas
hyrjes së Greqisë në luftë përkrah Antantës, ushtria italiane u largua duke e lënë
Çamërinë përsëri në zotërim të ushtrisë greke. Marrëveshja e arritur midis përfaqësuesve
italianë dhe atyre grekë në Paris gjatë verës së vitit 1917 bëri që Çamëria t’i kalojë
sërish Greqisë. Për shqiptarët e Çamërisë zhgënjimi ishte shumë i madh dhe krahina
ra përsëri nën sundimin grek.
Pazaret e bëra në kurriz të trojeve shqiptare nga fuqitë ndërluftuese gjatë Luftës së
Parë Botërore, i detyruan shqiptarët e diasporës të reagonin fuqishëm ndaj
diplomacisë evropiane. Një nga personalitetet e shquara të diasporës shqiptare, Dr.
Mihal Turtulli, në nëntor të vitit 1917 do të protestonte ashpër kundër pazareve që
po kurdiseshin nga fuqitë ndërluftuese në kurriz të trojeve shqiptare. Në
korespodencën e tij me Harry Lamb lidhur me çështjen çame ai do të shprehej se,
“përsa u përket grekëve, s’është e nevojshme të përmendet që edhe ata kanë kërkesa
fare të papërligjshme dhe se ata tashmë zotërojnë në Epir territore ku shumica
dërmuese e popullsisë është shqiptare, si vend i çamëve, që janë rreth 80 000 dhe të
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rracës së pastër shqiptare, midis të cilëve grekët përbëjnë një pakicë fare të vogël”.4

Në shtete të ndryshme evropiane e kryesisht në SHBA, u krijuan shoqëri çame të
cilat ngritën fuqishëm zërin për bashkimin kombëtar të trojeve shqiptare. Një nga
këto ishte shoqëria patriotike “Çamëria” me qendër kryesore në Uorçester të SHBA.
Në një deklaratë të sajën në mars të vitit 1918, shoqëria shqiptare në Amerikë Vatra
vinte në dukje gabimin e madh të Fuqive të Mëdha dhe vendimeve të tyre për vënien
e Shqipërisë nën protektoratin Italian (Rama, 2014). Me anë të deklaratës, shoqëria
shqiptare dënonte ashpër pazaret që bëheshin midis Italisë dhe Greqisë për shkëmbim
territoresh në kurriz të shtetit të ri shqiptar, duke e konsideruar atë si një emër të ri
aneksimi.

Çështja çame në Konferencën e Parisit

Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, rreziku i coptimit të trojeve shqiptare u
rikthye përsëri. Diplomacitë evropiane për të kënaqur synimet e shteteve shoviniste
ballkanase, vendosën që të sakrifikonin sërish Shqipërinë. Konferenca e Paqes në
Paris dhe diskutimet e shumta mbi rishikimin e kufijve të Evropës, bënë që gjithë
elementi nacionalist shqiptar të vihej në lëvizje. Përfaqësues të popullsisë çame dhe
shoqatave çame në SHBA, në janar të vitit 1919, i dërguan një telegram presidentit
amerikan Uillson, kryeministrit britanik Lloyd Xhorxh, kryetarit të Konferencës së
Paqes Zhorzh Klemansos dhe shumë diplomatëve të tjerë, në të cilin kërkonin në
emër të gjithë popullsisë çame bashkimin e Çamërisë me Shqipërinë.5

Në mbrojtje të interesave shqiptare në konferencë shkoi një delegacion i qeverisë së
Durrësit, i kryesuar nga kryeministri i saj Turhan P. Përmeti. Përballë presioneve të
mëdha për coptimin e trojeve shqiptare, një ndër kërkesat e Qeverisë së Durrësit,
drejtuar përfaqësuesve evropianë në këtë konference, ishte rivendikimi i krahinës së
Çamërisë dhe rikthimi i saj në trungun mëmë. Qeveria shqiptare dhe delegacioni i saj
në Paris, kundërshtoi hapur kërkesat e paraqitura në Konferencën e Paqes në Paris
nga qeveria greke për aneksimin e Shqipërisë së Jugut. Në memorandumin dërguar
kësaj konference në 12 shkurt 1919, kryeministri i qeverisë së përkohshme të Durrësit
ndër të tjera shprehej se, “kjo krahinë që quhet Çamëri, e që shtrihet në thellësi prej
30 deri 40 km, përfshinte para Luftës Ballkanike një popullsi të përgjithshme prej 63
000 frymësh, nga të cilat 40 000 shqiptarë muslimanë, 14 000 shqiptarë të krishterë
dhe 9 000 banorë grekë, ose që flasin greqisht në familjet e tyre”.6

Pa kaluar ende një muaj, Turhan P. Përmeti i dërgon një notë shtesë kryetarit të
Konferencës së Paqes, Zhorzh Klemanso. Në këtë notë proteste, ai kërkonte që krahina
e Çamërisë e pushtuar nga grekët, si dhe krahina të tjera shqiptare që mbaheshin
nga serbët dhe malazezët të viheshin për një periudhë një apo dy vjeçare nën mandatin
e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, në kërkesën e saj qeveria
shqiptare kërkonte që gjatë periudhës së administrimit amerikan, të organizohej një
plebishit për t’i dhënë mundësinë popullsisë shqiptare të Çamërisë dhe viseve të tjera të
shprehnin vullnetin e tyre. Lidhur me krimet e grekëve kundër popullsisë civile shqiptare

4 AQSH, F.848 (M. Turtulli), V.1917, D.12, fl. 1-3.
5 “Alabania”, nr. 43, 6 shkurt 1919.
6 (Naska, 1999)
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në Çamëri, notë proteste kryetarit të konferencës iu përcoll edhe nga përfaqësuesit e
Çamërisë në mars të vitit 1919. Në këtë notë, krahas dënimit që iu bëhej vendimeve të
padrejta të Konferencës së Londrës ndaj çështjes shqiptare, theksoheshin dhe krimet e
pajustifikueshme të ushtrisë greke ndaj minoritetit çam musliman.7 I njëti tekst iu përcoll
dhe diplomacive të tjera evropiane si dhe presidentit të SHBA Uillson.
Në një rezolutë që Kristo Dako i dërgonte presidentit amerikan Uillson në mars
1919, e njëkohësisht Zh. Klemansos, krahas ribashkimit të të gjitha krahinave të
shkëputura Shqipërisë, kërkohej dhe kompensimin e dëmeve të luftës shkaktuar
nga fuqitë ndërluftuese në territorin shqiptar. Sevasti Qirjazi, nën siglën e Partisë
Kombëtare shqiptare në Amerikë, protestoi ashpër ndaj fabrikimit prej Greqisë të
çështjes së Vorio-Epirit. Në emër të të gjithë shqiptarëve, ajo kërkonte, që Konferenca
e Paqes në Paris të vendoste sa më shpejt për sigurimin territorial të Shqipërisë,
madje duke përfshirë brenda saj dhe krahinat e Kosovës dhe të Çamërisë.8

Në të njëjtën kohë me zhvillimet politike në Evropë për zgjidhjen e çështjes shqiptare,
qeveria greke vazhdonte reprezaljet dhe masakrën ndaj popullsisë shqiptare në
Çamëri. Megjithë kaosin politik që kishte përfshirë qeverinë dhe shtetin grek,
autoritetet vendase të administratës greke vazhdonin të ushtronin terror dhe
represion ndaj popullsisë muslimane shqiptare të  Çamërisë. Në marrëveshje të
fshehtë me qeverinë qëndrore të Athinës, autoritetet lokale greke  kishin organizuar
banda dhe komitete ushtarake për të përgatitur çrrënjosjen e popullsisë shqiptare
dhe spastrimin e Çamërisë. Që nga Parisi, kryeministri grek Venizellos urdhëronte
Athinën, që të mbante një qëndrim të rreptë ndaj popullsisë muslimane shqiptare
dhe nga ana tjetër i këshillonte autoritetet vendase që të bënin kujdes, duke “mos
dhënë përshtypjen e një regjimi shtypës” (Kondis, 1995).
Delegacioni shqiptar në Konferencën e Paqes, i kryesuar nga Luigj Bumçi, në korrik
të vitit 1919 protestoi ashpër ndaj masave të marra nga qeveria greke mbi nxjerrjen
e dekretit mbretëror, i cili miratonte ligjin nr.924, për ndalimin e shitjes dhe tjetërsimit
të pronave që gjendeshin në territorin e aneksuar nga Greqia pas Luftrave Ballkanike.
Në letrën e tij drejtuar Zh. Klemansos, Bumçi shprehej se, “popullsitë muslimane të
krahinës së Çamërisë, aneksuar nga Greqia pas luftës së mësipërme (fjala është për
luftrat ballkanike), e shikojnë veten në perspektivën e trishtuar të të qënurit të
detyruar të mërgojnë, duke lënë pasuritë e tyre të paluajtshme dhe fushat e tyre që
përbëjnë, për shumicën dërrmuese, pasurinë e vetme”. Duke denoncuar me me forcë
genocidin e ushtruar ndaj popullsisë muslimane çame, kryetari i delegacionit shqiptar
në këtë konferencë kërkonte që fuqitë evropiane të ndërhynin pranë autoriteteve
greke për të ndaluar dëbimin e popullsisë muslimane shqiptare si dhe pezullimin e
çdo konfiskimi apo tjetërsimi të pronës që zotërohej nga pronarët shqiptarë, deri në
rindërtimin e Shqipërisë.9

Gjatë punimeve të Konferencës, protesta në emër të mbrojtjes së kufijve të Shqipërisë
dhe bashkimit të Çamërisë me shtetin shqiptar, u zhvilluan në shumë qytete të
Shqipërisë dhe në diasporën shqiptare. Kërkesa dhe ankesa të shumta drejtuar Fuqive
të Mëdha erdhën nga të gjitha shoqatat shqiptare jashtë atdheut. Komiteti Kombëtar
i shqiptarëve në Zvicër, duke dashur të tërhiqte vëmendjen e opinionit ndërkombëtar

7 AQSH, F.151, V.1919, D.14, fl.42. Në emër të popullsisë çame, letra është firmosur nga përfaqësuesit e
saj, Arif Çami, Ahmet Çamëria, Xhevit Ajdonati dhe Qemo Preveza.
8 AQSH, F.30 (Kristo Dako), V.1919, D.7, fl.18.
9 AQSH, F.151, V.1919, D.14. fl.45-46.
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për zgjidhjen e drejtë të çështjes shqiptare, në shtator të vitit 1919 i kërkoi Senatit të
Punëve të Jashtme në Uashington të ndërhynte sa nuk ishte vonë për ndreqjen e
gabimeve të Konferencës së Londrës. Të bindur se Komisioni Senatorial amerikan
do të ndërhynte fuqimisht për të parë kërkesën e shqiptarëve, ata kërkonin dhe
mbështetjen dashamirëse të Amerikës për rikonfirmimin e pavarësisë së Shqipërisë
dhe rikthimin e Çamërisë e Kosovës shtetit shqiptar. Në fund të këtij vit, përfaqësues
të komiteteve kombëtare shqiptare në SHBA, Kanda, Zvicër etj, iu drejtuan me të
njëjtën thirrje Presidentit të Komisionit të Senatit të Punëve të Jashtme në
Uashington, duke i kujtuar ndër të tjera, se parimet Uillsoniane rilindën shpresat e
popujve të vegjël për liri, pavarësi dhe vetvendosje.

Konkluzione

Për shtetin shqiptar çështja çame lindi pas vendimeve të padrejta të marra nga Fuqitë
e Mëdha në vitin 1913 me vendimet e Konferencës së Ambasadorëve në Londër.
Fazat historike nëpër të cilat lindi dhe u zhvillua çështja çame kalojnë në disa etapa
të zhvillimit të saj. Etapa e parë ka të bëjë me vendimet e Konferencës së Londrës, të
cilat njohën shkëputjen e Çamërisë dhe trojeve të tjera shqiptare nga trungu i shtetit
të sapoformuar shqiptar. Etapa e dytë, ka të bëjë me zhvillimet historike të viteve ’20
dhe përpjekjeve të shtetit grek për shkombëtarizimin e Çamërisë dhe dëbimin
nëpërmjet këmbimit të popullsisë muslimane shqiptare, në sajë të Traktatit të Lozanës
(1923).  Etapa tjetër e zhvillimit të çështjes çame lidhet me ngjarjet në fund të Luftës
së Dytë Botërore, të cilat nxorrën në pah fytyrën e vërtetë të shtetit grek ndaj
minoritetit çam në Greqi. Masakrat e kryera ndaj popullsisë civile shqiptare në
qershor-korrik 1944 dhe mars 1945, si dhe dëbimi masiv i afro 25 000 çamëve drejt
Shqipërisë, shënoi fundin e marrëzisë së shtetit grek ndaj këtij minoriteti. Çështja
çame tashmë është një çështje që i ka kaluar kufijtë kombëtarë dhe padyshim që kjo
çështje kërkon zgjidhje jo vetëm nëpërmjet vullnetit të mirë midis Greqisë dhe
Shqipërisë, por padyshim dhe ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, si një zgjidhje
brenda kornizës të së drejtës ndërkombëtare. Tashmë roli i kryeqyteteve evropiane
është të bashkojnë Evropën dhe jo ta coptojnë atë. Nën frymën e një Evrope të
bashkuar, Shqipëria dhe shqiptarët kërkojnë zgjidhjen e çështjes çame, si një e drejtë
ndërkombëtare e mohuar për një shekull.
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Problematika aktuale e fermerëve të prodhimit të ullirit në vendin tonë

Dr. Eglantina Pazaj
Universiteti Bujqesor i Tiranes

Abstrakt

Shqipëria është një vend në zhvillim dhe  bujqësia karakterizohet nga frakmentarizimi
dhe ferma të vogla, në kushtet e mbijetesës, të paafta për të dalë në treg, me nivel
konkurueshmërie të ulët, me mundësi të ulët të mekanizimit të proçeseve të punës, të
pamundur për të futur teknologjitë e reja bujqësore, të luftimit të sëmundjeve dhe
dëmtuesve. Duke qenë se këto ferma janë të vogla dhe të fragmentarizuara e kanë të
pamundur eksportimin e prodhimeve të tyre. Prodhimi shitet 100% brënda vendit. Shitja
e prodhimit mund të realizohej direkt tek agropërpunuesit, tek grumbulluesit e shumicës
apo në rrugë. Duke qenë se çmimi i shitjes është i ndryshueshëm disa fermerë merrnin
përsipër rriskun e prodhimit dhe preferonin që të shisnin prodhimin e tyre në rrugë pasi
pretendonin që çmimi i shitjes ishte më i lartë, kështu dhe të ardhurat e tyre nga shitja do
të rriteshin. Fermerë të tjerë realizonin një ndarje të rriskut pasi shisnin vetëm një pjesë
të vogël të prodhimit në rrugë dhe pjesën tjetër e shisnin ose tek agropërpunuesit ose në
pikat e grumbullimit (ndonëse në disa zona nuk ekzistonin fare) me një çmim më të ulët
se çmimi i tregut. Nisur nga fakti që një pjesë e mirë e agroindustrive përpunuese janë të
ndërtuara pranë zonave ku prodhohet ulliri, shitja më e madhe nga fermerët realizohej
tek këto fabrika duke reduktuar kështu dhe kostot e transportit. Jo në të gjitha rastet
fermerët e shisnin 100 % prodhimin e tyre. Një pjesë të prodhimit ata e mbanin për
konsum familjar, ose e shisnin në formën e ullinjve të pregatitur me kriposje direkt për
konsum familjar tek konsumatori ose e përpunonin në vaj duke paguar tek fabrika për
shërbimin dhe më pas e shisnin vetë vajin e ullirit në treg me një çmim më të lartë.
Nepermjet ketij punimi do te prezantohen disa nga problemet e fermereve te ullirit ku
vemendja me e madhe do te jete kryesisht tregu I shitjes se produkteve dhe gjithashtu do
te ofrohen disa nga politikat te cilat mund te ndihmojne ne reduktimin e ketyre
problemeve.

Fjale kyce: Fermer, shitja e prodhimit, rrisku, bashkpunim me perpunuesit, politika.

Hyrje

Problematika aktuale e fermerëve të prodhimit të ullirit në vëndin tonë dhe
sigurimi i  tregut te shitjes

Shqipëria është një vend në zhvillim dhe  bujqësia karakterizohet nga
frakmentarizimi dhe ferma të vogla, në kushtet e mbijetesës, të paafta për të dalë në
treg, me nivel konkurueshmërie të ulët, me mundësi të ulët të mekanizimit të proçeseve
të punës, të pamundur për të futur teknologjitë e reja bujqësore, të luftimit të
sëmundjeve dhe dëmtuesve.(Ministria e bujqesise,2009). Duke qenë se këto ferma
janë të vogla dhe të fragmentarizuara e kanë të pamundur eksportimin e prodhimeve
të tyre. Prodhimi shitet 100% brënda vendit. Shitja e prodhimit mund të bëhej direkt
tek agropërpunuesit, tek grumbulluesit e shumicës ose në rrugë.
Per te pare me konkretisht se si eshte situata ne terren, se cilat jane ne te vertete
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problemet me te cilat perballen fermeret jane intervistuar 136 fermere kryesisht ne
15 rrethe te ndryshme te vendit tone si Vlore, Berat, Fier, Tirane, Elbasan, Kruje,
Lushnje, Delvine, Gramsh, Kavaje, Durres, Kucove, Lezhe, Mallakaster, Sarande.
Studimi eshte realizuar per vitet: 2012, 2013, 2014.
Pjesa më e madhe e fermerëve të intervistuar janë të gjinisë mashkullore dhe shumë
pak të gjinisë femërore. Gjithashtu mund të themi se pozicioni që kishin të
intervistuarit në fermë ishte i ndryshëm si psh: përgjegjës, punëtor, specialist, fermer
etj por dhe niveli i arsimit ishte i ndryshëm në individë të ndryshëm. Pjesa më e
madhe e të intervistuarve ishin fermerë të cilët I kishin fermat e tyre të vogla dhe
prodhonin kryesisht për vetëkonsum. Disa prej fermerëve të cilët arrinin të prodhonin
më shumë, një pjesë të prodhimit e shisnin për qëllime fitimi. Me poshte paraqitet
mostra e perzgjedhur per fermere e vleresuar sipas gjinise, moshes, edukimit dhe
profesionit.

Tabela 1:Mostra e zgjedhur për fermerë vlerësuar sipas gjinisë, moshës, edukimit
dhe profesionit

Sipas të dhënave të tabelës rezultojnë 4 fermerë me arsim të ulët ku tre janë me
profesion teknollogë dhe një me profesion tjetër me mosha të ndryshme. Gjithashtu
rezultojnë 88 fermerë meshkuj  me arsim të mesëm prej të cilëve tre rezultojnë të jenë
teknollogë; 43 janë specialist bujqësie; 40 janë me profesion tjetër. Nga ana tjetër
kemi 42 fermerë me arsim të lartë prej të cilëve: tetë janë ekonomistë dy janë teknollogë
24 janë specialist bujqësie dhe 8 fermerë rezultojnë me profesion tjetër. Por në dobi
të analizës dhe vlerësimit të situatës, janë grumbulluar të dhëna edhe lidhur me
agropëpunuesit.
Pyetsori I perdorur per te intervistuar fermeret permban pyetje me karakter te
pergjithshem, me karakter ekonomik dhe pyetje me karakter vleresues. Intervistat
jane kryer drejtpersedrejti me fermeret dhe perzgjedhja ka qene e rastesishme.
Nga intervistat e realizuara ne terren u konstatua se fermeret nje pjese te mire te
prodhimit te tyre e shisnin tek agroperpunuesit pasi fabikat perpunuese, ishin te
ndertuara afer zonave ku prodhohej ulliri. Keto fabrika ne fakt nuk ishin fabrika te
mirefillta por funksiononin me teper ne formen e fabrikave te sherbimit ndaj fermereve
dhe shume pak prej tyre kishin si objektiv kryesor blerjen e produktit per qellime
fitimi.
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Pagesa e fermerëve për shërbimin që ofronin agroindustritë realizohej si më poshtë:
1. Duke lënë një sasi të vajit e barabarte me vlerën e lekëve që duhej të paguanin
fermerët
2. Duke kryer pagesën me lekë në dorë ose
3. Duke lënë një sasi të prodhimit të papërpunuar kjo varej nga mënyra se si
palët binin dakort paraprakisht me njëri-tjetrin.

Shitjet e fermerëve brënda vëndit

Fermerët mund ti shesin prodhimet e tyre në disa mënyra. Një pjesë të prodhimit
mund ta shesin direkt tek ndërmarrjet përpunuese, një pjesë në rrugë ose tek pikat
e grumbullimit dhe një pjesë të prodhimit e përdornin për konsum familjar. Sigurimi
I nje tregu shitjeje per ta eshte i veshtire. Shpesh fermeret hasen me nje mungese
informacioni ne lidhje me pikat e grumbullimit, perpunuesit etj. Sasia e prodhimit
ndryshon nga viti ne vit, dhe cilesia po keshtu nuk eshte e sigurt per shkak te
prodhimtarise dhe semundjeve qe demtojne ullirin. Fermeret nuk kane mundesi qe
t’i kryejne te gjitha sherbimet e duhura dhe te sigurojne nje nivel te deshirueshem
te prodhimit te tyre. Ata shpesh kerkojne dhe mbeshtetjen e qeverise por kjo e fundit
le per te deshiruar. Fakti qe fermeret operojne te vetem ne treg e ben akoma dhe me
te veshtire sigurimin e nje tregu shitjeje. Kooperimi ndermjet fermereve per momentin
duket teper larg pasi akoma nuk jane thyer tabute e vjetra. Ata akoma nuk e
perceptojne bashkepunimin si nje nga menyrat me efikase te rritjes se perfitimeve te
tyre. Më poshtë po paraqesim nëpërmjet tabelave perqindjen mesatare të shitjeve
për fermerët brënda vëndit të vlerësuara sipas moshës, gjinisë, edukimit, profesionit.

Tabela 2. Përqindja mesatare e shitjes brënda vendit sipas gjinisë, moshës,
edukimit, profesionit

Shitjet më të larta brënda vëndit rezultojnë të jenë realizuar nga fermerë të gjinisë
mashkullore, me arsim të mesëm, të moshave nga 31-60 vjec, me profesion
teknollog në masën 100 %. Ndërsa shitjet totale brënda vëndit rezultojnë 87.6 % e
vlerësuar kjo sipas gjinisë, moshës, edukimit dhe profesionit.

Tabela 3. Shitjet në tregun lokal (% mesatare) sipas gjinisë, moshës, arsimit,
profesionit
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Në tabelë vihet re se shitjet totale mesatare, sipas vlerësimit të mësipërm
rezultojnë të jenë 63.3%. Kjo do të thotë që pjesa më e madhe e fermerëve i shesin
prodhimet e tyre në tregun lokal dhe më pak në atë rajonal.
Tabela 4. Shitjet në tregun rajonal (% mesatare) sipas gjinisë, moshës, arsimit,
profesionit

23.4 % (vlerësim mesatar) e prodhimit shitet në tregun rajonal dhe pjesa tjetër e
prodhimit të fermerëve shitet në tregun lokal.Kjo ndodh dhe për faktin se fermerët
nuk kanë mundësi transporti të produkteve të tyre, pasi ky transport duhet të
realizohet brënda 2 orëve nga momenti i vjeljes së ullirit në rast se destinacioni i
prodhimit do të jetë për përpunim vaji në mënyrë që aciditeti i vajit të jetë sa më i
ulët.

Tabela e mëposhtme paraqet nivelin e shitjeve (% mesatare) në pikat e grumbullimit
me shumicë. Ndonëse pikat e grumbullimit me shumicë nuk janë të shumta, madje
në disa zona nuk ekzistonin fare, këto shitje rezultojnë të jenë në masën 26.7%.
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Tabela 5. Shitjet në grumbullues (% mesatare) sipas gjinisë, moshës, arsimit,
profesionit

Tabela 6. Shitjet në përpunues (% mesatare) sipas gjinisë, moshës, arsimit,
profesionit

Në tabelën e mësipërme jepet % e shitjeve mesatare të fermerëve tek përpunuesit.
Këto shitje zënë % më të lartë mesatare dhe për faktin se fabrikat përpunuese janë të
ndërtuara kryesisht pranë zonave ku prodhohet ulliri. Këto shitje arrijnë në masën
43% (vlerësim mesatar).

Tabela 7. Shitjet në rrugë (% mesatare) sipas gjinisë, moshës, arsimit,
profesionit
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Sic vihet re dhe nga tabelat e mësipërme, shitja e prodhimit në tregun lokal është më
e madhe se në tregun rajonal. Kështu shitjet në tregun lokal janë mesatarisht të =
me 63.3%  ndërsa në tregun rajonal janë mesatarisht 23.4%. Në pikat e grumbullimit
shitjet për 136 fermerë të marrë në analizë rezultojnë të jenë mesatarisht 26.7%.
Shitjet në përpunues janë mesatarisht 43% dhe shitjet në rrugë janë mesatarisht
16.8%. Pra pjesa më e madhe e shitjeve realizohet direkt tek agropërpunuesit duke
qenë se këta të fundit janë të ndërtuara  afër zonave të prodhimit të ullirit. Nga 136
të intervistuar nuk rezulton asnjë fermer që të ketë nënshkruar një kontratë bujqësore
me shkrim me agropërpunuesit, por  marrëveshjet  ndërmjet palëve realizohen
kryesisht me gojë dhe se palët mundohen të respektojnë këtë marrëveshje. Në fakt
pengesë, për mos nënshkrimin e kontratave janë më tepër fermerët se sa
agropërpunuesit. Nga njëra anë duke qenë se fabrikat e përpunimit janë ndërtuar
shumë afër zonave të prodhimit të ullirit, palëve nuk u intereson që të nënshkruajnë
një kontratë me shkrim duke reduktuar kështu dhe kostot noteriale. Fermerët
hezitojnë të marrin përsipër rriskun e çmimit duke qenë se është i lëvizshëm por
nga ana tjetër marrin përsipër rriskun e shitjes së prodhimit i cili është i pasigurtë.
Një arsye tjetër që fermerët hezitojnë të mos nënshkruajnë kontrata është fakti se
ata mund të mos sigurojnë sasinë dhe cilësinë e prodhimit sipas kërkesave të
agropërpunuesit. Fakti qe tregjet ne vendin tone nuk jane te mireorganizuara e ben
akoma dhe me te veshtire shitjen e produkteve nga fermeret direkt ne treg.Per ta
rrisku I shitjes eshte shume I madh. Nuk behet fjale qe ata te eksportojne produktet
e tyre. Gjithashtu mund te thuhet se ka mungese kooperimi ndermjet fermereve,
nuk ka nje lidhje te ndersjellte ndermjet fermereve dhe perpunuesve si pasoje nuk
ka dhe perfitime te ndersjellta ndermjet aktoreve ne sistem. Gjithashtu fermeret
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kerkojne nje mbeshtetje te forte nga qeveria prezenca e se ciles ne kete sektor eshte
akoma e vogel.

Konkluzione  dhe Rekomandime

Duke u mbeshtetur ne studimin e mesiperm konkludojme se:
1. Fermat shqiptare jane te vogla dhe te fragmentarizuara kjo ben qe fermeret

shqiptare te ballafaqohen me probleme te medha per shitjen e produkteve te
tyre.

2. Rrisku I shitjes tek fermeret qe prodhojne ullinj paraqitet me I larte kur ata
tentojne ta shesin vete prodhimin e tyre ne rruge duke pretenduar qe ne kete
forme cmimi I shitjes do te jete me I larte dhe te ardhurat nga shitja do te jene
me te larta.

3. Fermeret nuk kane mundesi qe ta realizojne transportin e produktit ne kushtet
dhe kohen e duhur, madje kur produkti shitet ne perpunues,transporti
realizohet prej tyre.

4. Vihet re nje mungese ose jane te pakta pikat e grumbullimit te shumices.
5. Pjesa me e madhe e produkteve shitet ne tregun lokal ku 26.7% shitet ne

grumbullues, 43% shitet ne perpunues dhe 16.8% shitet nga vete fermeret ne
rruge.

6. Ka mungese kooperimi ndermjet fermereve me njeri-tjetrin fakt i cili ndikon ne
uljen e perfitimeve dhe rritjen e rriskut te prodhimit dhe te shitjes.

7. Fakti qe fermeret jane te vegjel e kane te veshtire dhe te pamundur eksportimin
e produkteve te tyre.

8. Nuk ka nje lidhje te ndersjellte ndermjet fermereve dhe agroperpunuesve si
pasoje ka dhe mungese te perfitimeve te ndersjellta ndermjet tyre.

9. Shitjet ndermjet fermereve dhe perpunuesve realizohen nepermjet marreveshjeve
te bera me goje dhe jo kontratave me shkrim.

10. Roli I qeverise ne zbutjen e ketyre problemeve dhe te tjerave eshte I vogel.
Referuar dhe konkluzioneve te mesiperme rekomadohet:
1. Integrimi i fermereve nepermjet kooperativave te shitjes ne menyre qe te rrisin

te ardhurat e tyre dhe te kene mundesine e gjetjes se nje tregu te sigurte.
2. Rritja e subvencioneve te qeverise per kete sektor prodhues.
3. Perdorimi I kontratave bujqesore afatgjata ndermjet fermereve dhe

agroperpunuesve.
4. Të ndërtohen politika favorizuese për zhvillimin e mëtejshëm të

plantacioneve të ullirit apo në përmirësimin e ullishteve ekzistuese.

Referencat
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Roli i Bashkimit Evropian si aktor ndërkombëtar në fushën e mjedisit

Stela Meçaj
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Abstrakt

Bashkimi Evropian është një entitet sui generis, i cili jo vetëm që mund të zhvillojë dhe
miratojë legjislacion drejtpërdrejt të zbatueshëm dhe detyrues për Shtetet Anëtare të tij,
por gjithashtu mund të negociojë në emër të Shteteve Anëtare me palët e treta.
Kompetencat e tij, si aktor në arenën ndërkombëtare kanë qënë veçanërisht të dukshme
në fushën e politikës së mjedisit duke evidentuar faktin, që Bashkimi Evropian ka qënë
nënshkrues i më shumë se 40 traktateve ndërkombëtare mjedisore dhe ka miratuar
rregullore dhe vendime të shumta për miratimin e kushteve të këtyre traktateve. Edhe
pse mbrojtja e mjedisit është një fushë relativisht e re në politikën globale, Bashkimi
Evropian nuk e ka patur të lehtë të pranohet nga sistemi global. Arsyet ishin të ndryshme
si: kompleksiteti ligjor i “marrëveshjeve të përziera”, barrierat strukturore brenda
sistemit, evolucioni i pushtetit nga Shtetet Anëtare, që veprojnë në mënyrë të njëanshme,
paqartësia e palëve të treta në lidhje me autoritetin përgjegjës për zbatimin e
marrëveshjeve ndërkombëtare etj. Politikat mjedisore globale nxjerrin në pah pengesat,
që sistemi ndërkombëtar paraqet për Bashkimin Evropian, si aktor i jashtëm.

Fjalët kyçe: Politika mjedisore, marrëveshje ndërkombëtare në fushën e mjedisit,
Komisioni Evropian, Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian, kompetenca të përziera.

Hyrje

Bashkimi Evropian duhet të luajë një rol udhëheqës në promovimin e veprimit
ndërkombëtar mbi mjedisin. Ky është një detyrim i traktatit sipas nenit 174 (1)1 dhe
nenit 174 (4)2. Roli i Bashkimit Evropian në negociatat ndërkombëtare në rastin e
politikës mjedisore vazhdon të jetë ad hoc. Negociatat në fushën e mjedisit janë të
paqarta, sepse i paqartë është fillimi dhe mbarimi i përgjegjësive midis Shteteve
Anëtare dhe BE-së. Deri para pak kohësh, ku BE-ja është bërë palë në një marrëveshje
ndërkombëtare të mjedisit nuk ka qënë zakonisht pjesëmarrësi kryesor në negociata,
por ka firmosur vetëm pasi Shtetet Anëtare kanë arritur një qëndrim të përbashkët
dhe kanë nënshkruar të gjitha në të drejtën e tyre. Në politikën mjedisore,
kompetencat e BE-së janë të një natyre “konkurrente” dhe janë karakterizuar nga
delegime të pjesshme të pushtetit. (Hession, M. and Macrory, R., 1994) Prandaj,
marrëveshjet ndërkombëtare mjedisore janë të njohura, si “marrëveshje të përziera”.
(O’Keeffe, D. and Schermers, H. G., (eds) 1983) Statusi ligjor i politikave mjedisore,
si një politikë e Komunitetit Evropian ishte i pazakontë deri në Aktin Unik Evropian
(AUE), ku u miratuan direktivat mjedisore dhe u nënshkruan marrëveshje
shumëpalëshe mjedisore.
Roli ndërkombëtar i KE-së është më i qartë në zonat, që kanë të bëjnë me tregtinë
dhe marrëdhëniet tregtare, sanksionuar në nenet 110-116 të Traktatit të Romës3

1BE duhet të promovojë “masa në nivel ndërkombëtar për t’u marrë me problemet mjedisore rajonale ose
botërore”.
2Në kuadër të sferës së tij të kompetencës, ai duhet të “bashkëpunojë me vendet e treta dhe me organizatat
ndërkombëtare kompetente... [dhe i tillë] bashkëpunimi mund të jetë objekt i marrëveshjeve ndërmjet
Komunitetit dhe palëve të treta të interesuara, të cilat do të negociohen dhe përfundohen në pajtim me
nenin 228 [tani neni 300].
3Tani nenet 131-135.
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duke paraqitur një Politikë të Përbashkët Tregtare për Komunitetin Evropian. Në
fakt, statusi i gjetur rishtazi i KE-së në arenën ndërkombëtare të tregtisë “jep njohje
formale ndërkombëtare për rolin e KE, siç është përcaktuar në Traktatin e Romës”.
(Scheuermans dhe Dodd, 1995). Neni 228 i Traktatit të Romës4 shkoi edhe më tej
duke i dhënë Komisionit fuqinë për të bërë rekomandime për Këshillin në rastin e
përfundimit të marrëveshjeve me palët e treta dhe duke i lejuar Këshillit të autorizojë
Komisionin për të hapur negociatat e nevojshme. Shtrirja e kompetencës së
Komisionit ishte e paqartë, por ishte menduar se KE mund të hyjë vetëm në
marrëveshje ndërkombëtare me palët e treta për çështjet e politikave ose fushat, për
të cilat ishin sanksionuar dispozita të veçanta në traktate.
Në çështjen 22/70 “Komisioni kundër Këshillit”, mbi një marrëveshje ndërkombëtare
për transportin rrugor, Gjykata Evropiane e Drejtësisë 5 mbajti anën e Komisionit
duke argumentuar, se kompetencat e bërjes së traktateve nuk ishin të kufizuara në
fushat e politikave të mbuluara nga nenet 113 dhe 228. Aty janë nënkuptuar
kompetenca për Komisionin për të përfunduar traktatet me palët e treta në fushat,
të cilat mund të burojnë nga “dispozitat e tjera të Traktatit dhe nga masat e miratuara,
në kuadër të këtyre dispozitave nga institucionet e Komunitetit Evropian”.
Në ndryshim nga pozita e Komunitetit Evropian në fushën tregtare, e cila është
afirmuar, roli i tij në arenën globale është parë, si i dobët. Në fushat e politikave në
kuadër të të cilave BE-ja ka një masë të madhe të kompetencave, apo edhe
kompetencën e vetme është e mundur, që të nënshkruajë një marrëveshje
ndërkombëtare, pa nënshkrimin e Shteteve Anëtare. Në raste të tilla, BE-ja ka vetëm
një votë. Në anën tjetër, fushat e politikës, ku BE-ja ka pak ose aspak kompetenca
përfshijnë drejtësinë penale, edukimin, sigurinë kombëtare. Zakonisht, është e
paqartë, ku qëndron kompetenca për negociata me palët e treta, prandaj Shtetet
Anëtare dhe BE-ja shpesh marrin pjesë së bashku, kompetenca është e ndarë. BE-ja
ka pushtet të hedhë një votë, përveç atyre të Shteteve Anëtare dhe rezultati janë
“marrëveshjet e përziera”: ato ku lënda bie brenda kompetencave të BE-së dhe Shteteve
Anëtare, të cilat nënshkruhen edhe nga BE-ja edhe nga Shtetet Anëtare. (Smith,
M., 1997)

1. Komisioni dhe Bashkimi Evropian në negociatat ndërkombëtare

Pjesëmarrja e BE-së në negociatat ndërkombëtare është sanksionuar në nenin 220.
Komisioni do të jetë negociatori në fushat e karakterizuara nga kompetenca e përzier.
Komisioni, gjatë negociatave konsultohet vazhdimisht me një komitet të veçantë të
përbërë nga përfaqësues të Shteteve Anëtare. Në praktikë, Shtetet Anëtare, gjithashtu
marrin pjesë në negocimin e marrëveshjeve mjedisore. (Kramer, L., 1995)  Në zonat
ku Shtetet Anëtare ruajnë juridiksionin, ato do të negociojnë vetë. Përfaqësimi aktual
i Komunitetit është më fleksibël. Në disa raste, Komisionit mund t’i kërkohet nga

4Tani neni 300.
5Gjykata arriti në përfundimin se kur Komuniteti miratonte rregulla të përbashkëta në një fushë të veçantë,
Shtetet Anëtare nuk kishin më të drejtë individualisht apo kolektivisht të hynin në marrëveshje me palët e
treta që ndikonin këto rregulla: “si dhe kur këto rregulla të vihen në jetë, vetëm Komuniteti është në një
pozicion për të marrë përsipër dhe të kryejë detyrimet kontraktuale me vendet e treat, që prekin të gjithë
sferën e zbatimit të sistemit ligjor të Komunitetit”.
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Këshilli për të folur për KE në fushat, të cilat nuk bien në kompetencën ekskluzive
të tij, ndërsa në raste të tjera Presidenca mund të flasë edhe në fusha të tilla. (Macrory,
R. and Hession, M., 1996)
Neni 229 i Traktatit të Romës në mënyrë specifike autorizoi Komisionin për të trajtuar
marrëdhëniet me organizatat ndërkombëtare, me referencë të veçantë në OKB,
agjencitë e saj të specializuara, dhe Marrëveshjes së Përgjithshme mbi Tarifat dhe
Tregtinë. Edhe pse Komunitetit Evropian i është dhënë vetëm statusi i vëzhguesit
në këto organizata, Komisionit i është dhënë në mënyrë të qartë roli i përfaqësimit
të KE në lidhje me organizatat ndërkombëtare të përmendura. (Andrew Jordan,
Environmental Policy in the European Union, 2005). Komisionit i është dhënë një
rol ndërkombëtar edhe pse është i kufizuar nga fakti shumë i rëndësishëm, se
Komuniteti nuk ishte anëtar i organizatave të përmendura. Për më tepër, neni 229
nuk e autorizon Komisionin për t’u përfshirë në angazhime të detyrueshme.
(Macrory, R. and Hession, M., 1996).
Meqë, Komuniteti Evropian de facto u bë më i rëndësishëm në arenën ndërkombëtare
dhe kompetencat e tij u zgjeruan, roli i tij zyrtar brenda arenës ndërkombëtare u bë
më i ndërlikuar. Komuniteti dëshironte të njihej, si një entitet i veçantë me një
personalitet ndërkombëtar dhe fitimin e një statusi të veçantë në kuadër të
organizatave ndërkombëtare, që simbolizonte njohjen. Njohja e një statusi të tillë
ishte i një rëndësie të madhe”. (Groux, J., and Manin, P., 1985)

2. Çështjet mjedisore në arenën ndërkombëtare

Me rritjen e aktiviteteve në fushën e mjedisit, Komunitetit Evropian i duhej të
përballej me çështjen e rolit të tij ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Në
vitin 1972 e drejta ndërkombëtare e mjedisit ishte një fushë e sapoformuar, ndërsa
sot ligji ndërkombëtar mjedisor ka rreth 900 instrumente ligjore ndërkombëtare, të
cilat ose janë të drejtuara kryesisht në çështjet ndërkombëtare mjedisore ose
përmbajnë dispozita të rëndësishme mbi to. Kjo përhapje e instrumenteve ligjor
pritet të vazhdojë. (Weiss, E. B., 1994)
Në mënyrë të veçantë, krijimi i Programit Mjedisor të OKB në vitin 1972 në
Konferencën e OKB-së “Mbi Mjedisin Njerëzor” në Stokholm ishte pasoja më e
rëndësishme institucionale e rritjes së shqetësimit me ndryshimet globale të mjedisit
në epokën e Luftës së Ftohtë. (Adler, H. R., and Haas, P., 1993)  Ndikimi i tij është
ndjerë, si në nivel rajonal dhe në nivel global. Plani i Veprimit për Mesdheun ishte
një degë e UNEP-it. (Haas, P. M., 1990) Shembulli më i fundit në ndërtimin e
institucioneve globale është Konventa Kuadër për Ndryshimin e Klimës, e
nënshkruar në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Zhvillimin
(UNCED) në Rio de Janeiro në qershor 1992, Konferenca mbi Mjedisin dhe Zhvillimin
me Deklaratën e Rios, Axhenda 21, Komisioni për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe
Konventa mbi Biodiversitetin e nënshkruar gjithashtu në Rio.

Konkluzione

Bashkimi Evropian ka zhvilluar me kalimin e kohës kapacitetin për t’u bërë një
aktor i rëndësishëm ndërkombëtar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare
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mjedisore. Në lidhje me rolin e tij është vënë re, se një ekuilibër i institucionalizuar
ndërmjet Komisionit dhe Shteteve Anëtare është duke u ndërtuar në të njëjtën kohë,
që BE është duke u zhvilluar, si një aktor i rëndësishëm në kontekstin global mjedisor.
Presidenca është një institucion kyç i Bashkimit Evropian në çështjet e jashtme
mjedisore. Komisioni, nga ana e tij është duke luajtur një rol shumë më të
rëndësishëm. Shtetet Anëtare, edhe pse në konflikt të vazhdueshëm me Komisionin
mbi ndarjen e brendshme të përgjegjësive, janë megjithatë vazhdimisht duke rënë
dakord, që BE të luaj një rol të rëndësishëm ndërkombëtar në fushën e mjedisit.
Bashkimi Evropian ka gjetur një mënyrë për të përfshirë së bashku,
ndërqeveritarizmin dhe “federalizmin” në personalitetin e tij të jashtëm. Në mënyrë
domethënëse, roli i jashtëm i Komisionit është legjitimuar nga Gjykata Evropiane e
Drejtësisë. Megjithatë, nuk përjashton Shtetet Anëtare.
Bashkimi Evropian ka qënë në gjendje për të rritur ndikimin e tij ndërkombëtar, si dhe
efektivitetin e tij në kuadër të organizatave ndërkombëtare. Çdo traktat global ka provuar
të jetë një hap i rëndësishëm në procesin e ndërtimit të institucioneve komunitare.
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Abstract

Intelligence plays a vital role in national security, particularly in a democratic countries
and their domestic security. Otherwise, intelligence is the first line of defense against
various threats to national security. This paper deals with various definitions of
intelligence and domestic security, and also making a dividing line between the structure
of intelligence agencies and police. In this paper we will examine the role that intelligence
agencies have in the democratic states and societies, and their domestic security. And a
very important factor in this regard is also the oversight and control of intelligence
agencies in democratic countries in political and administrative level, thus respecting
the fundamental human rights because citizens like any other public sector, expect
accountability, efficiency, professionalism, ethics and security from the state intelligence
sector. Also in some developed countries, the intelligence activities performed by the
police, who are also called “criminal intelligence”, are different from security intelligence
agencies. And to avoid this misunderstanding, we will examine this confusion, but also
without avoiding the purpose of this paper. Based on recommended scientific methods,
we will provide a clear picture for the reader, regarding the role of intelligence in
democratic states and domestic security.

Keywords: Intelligence, Domestic Security, Democratic State, Criminal Intelligence.

Introduction

Historically, where a state was totalitarian, its leaders “knew how to rule with the
help of the secret police, but not with the secret ballot”. A domestic security
intelligence service in such a country was therefore a very important tool of the
government, aimed at repression and control of its own citizens (Vitkauskas, 1999,
3).
In virtually all authoritarian regimes (including the former Soviet bloc), the
intelligence apparatus was a key means for maintaining power. In those countries
with military regimes, the intelligence services also came under direct military control.
In others, with communist or socialist governments, the intelligence apparatus
was a mix of military and civilian services. In both, however, the problems of reform
are similar. In established, modern democracies such as the United States and Great
Britain, national intelligence organizations exist for one primary purpose: to inform
and support foreign policy decision-makers. In theory, these full-service intelligence
organizations, both military and civilian, should function as information processing
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services for elected leaders. Their most essential role is to determine the capabilities
and intentions of a nation’s adversaries, and warn of potential threats. In virtually
all these organizations, particularly those military intelligence services dealing with
strategic issues, the lion’s share of people and assets are focused on capability and
threat assessment to support the development of plans and identify emerging issues
that affect long-term planning and the strategic environment. Counterintelligence
is a purely secondary mission in these services, whether military or civilian. Domestic
security intelligence is primarily a “high policing” function, and in most modern
democracies it is assigned to a separate civilian agency such as the U.S. Federal
Bureau of Investigation (FBI), or the Security Service (MI5) in the United Kingdom
(Bruneau&Dombroski, 2004, 2).
Almost in every developed and democratic country, the intelligence community is
organized at various specialized levels, but more important are external intelligence,
internal intelligence or counterintelligence, and military intelligence. External
intelligence is realized mainly on the basis of confidential or secret activity; although
each country with their national criminal legislation condemns espionage in their
own country, while legally allow secret activities performed outside their country.
In addition, the internal intelligence or counterintelligence, in addition to other
duties, has the duty to protect the country from infiltration of foreign services or
from the actions mentioned above. While military intelligence is used to provide
guidance and direction in support of military commanders or troops in the battle.
All these divisions together form the intelligence community.
Born and Caparini (2007) noted that close cooperation between both external and
domestic intelligence services is required if the counterintelligence effort is to be
effective.

Various definitions of Intelligence and Domestic Security

Because of misuse, the word “intelligence” means different things to different people.
The most common mistake is to consider “intelligence” as synonymous with
“information.” Information is not intelligence. Misuse also has led to the phrase
“collecting intelligence” instead of “collecting information.” Although intelligence
may be collected by and shared with intelligence agencies and bureaus, field
operations generally collect information (or data). Despite the many definitions of
“intelligence” that have been promulgated over the years, the simplest and clearest
of these is “information plus analysis equals intelligence.” This formula clarifies the
distinction between collected information and produced intelligence. It notes that
without analysis, there is no intelligence. Intelligence is not what is collected; it is
what is produced after collected data is evaluated and analyzed (Petterson, 2005,
10).
At the broadest level, there is a plethora of definitions for intelligence. Most explain
the various types of clandestine intelligence, the methods of intelligence collection
(the “Ints”), intelligence consumers, the purposes for which intelligence is collected,
and the intelligence cycle. Traditional intelligence collection done clandestinely and
overtly, largely at the federal level, to inform national-level policymakers is often
differentiated from criminal intelligence gathered by a broader set of federal, state,
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and local actors generally for law enforcement purposes. Some argue that given
that the end result in a criminal case is successful prosecution that criminal
intelligence gathering is largely reactive — a crime takes place, and “intelligence” or
evidence is collected to support a prosecution. However, intelligence gathering can
also be used to advance the causes of national security, as state and local law
enforcement agencies can be viewed as the nation’s counterterrorism “eyes and ears.”
Arguably, not all criminal intelligence gathering is reactive, as some law enforcement
organizations and intelligence fusion centers use proactive intelligence gathering
techniques, such as the recruitment of human assets, to prevent terrorist attacks
(Randol, 2009, 2).
In the wake of World War II, the U.S. government decided that intelligence services
created out of wartime necessity should not be disbanded but should instead shift
their footing to a peacetime role as guarantors of national security. The National
Security Act of 1947 transformed the Office of Strategic Services into the CIA and
codified the organization and function of the intelligence community. The 1947 Act
served as the foundation of the United States’ intelligence activities until the
Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004,7 yet nowhere did it say
just what intelligence was. Congress attempted to rectify this oversight in the
Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 1993, which amended the 1947 Act
with the following definitions (Wheaton & Beerbower, 2006, 321):
1. The term “intelligence” includes foreign intelligence and counterintelligence.
2. The term “foreign intelligence” means information relating to the capabilities,

intentions, or activities of foreign governments or elements thereof, foreign
organizations, or foreign persons.

3. The term “counterintelligence” means information gathered and activities
conducted to protect against espionage, other intelligence activities, sabotage,
or assassinations conducted by or on behalf of foreign governments or elements
thereof, foreign organizations, or foreign persons.

Essentially, the amended Act says that “intelligence is information,” a definition
that is both misleading and demonstrably untrue. All intelligence concerns
information, but information alone does not constitute intelligence (Wheaton &
Beerbower, 2006, 321). Information is non-valued material of any kind, of any source
of by any method that is collected. Simply said, information is any content that has
been earned through human senses. In addition, intelligence is information that is
useful, and verified by multiple sources and estimated or interpreted by intelligence
analysts trained appropriately.
For producers of intelligence, however, the equation intelligence = information is
too vague to provide real guidance in their work. To professionals in the field, mere
data is not intelligence, thus these definitions are incomplete. Think of how many
names are in the telephone hook, and how few of those names anyone ever seeks. It
is what people do with data and information that gives them the special quality
that we casually call intelligence (Warner, 2007, 17).
According to Gill and Phythian (2006) once we define intelligence in terms of
security, it becomes clear that intelligence is an inherently competitive pursuit.
Security is relative, and therefore the purpose of intelligence is to bestow a relative
security advantage. Moreover, security is a broad concept which goes beyond
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preventing military surprise or terrorist attack.
While regarding to domestic security, Shawn (2013) noted that Homeland security
as a concept suggested a different approach to security, and differed from homeland
defense. Homeland defense is primarily a Department of Defense (DOD) activity
and is defined as “... the protection of US sovereignty, territory, domestic population,
and critical defense infrastructure against external threats and aggression, or other
threats as directed by the President.” Homeland security, regardless of the definition
or strategic document, is a combination of law enforcement, disaster, immigration,
and terrorism issues. It is primarily the responsibility of civilian agencies at all
levels. It is a coordination of efforts at all levels of government. The differences
between homeland security and homeland defense, however, are not completely
distinct. A international terrorist organization attack on and within the United
States would result in a combined homeland security and homeland defense
response, such as on 9/11 when civilian agencies were responding to the attacks
while the U.S. military established a combat air patrol over New York and
Washington, DC. This distinction between homeland security and homeland defense,
and the evolution of homeland security as a concept, was reflected in the strategic
documents developed and issued following 9/11.

The Role of Intelligence in a Democratic State

A simple definition of democracy is “rule by the people.” What exactly, however, does
rule by the people mean? Answering this and related questions about democracy is
neither easy nor straightforward. In fact, many people across many centuries have
devoted their lives to examining democracy and delineating the proper characteristics
of a democracy (Clawson & Oxley, 2009, 4).
The goal of all states is to provide maximum security for people, goods, and the
constitutional and legal order; on the other hand, most of the powerful countries
want through the covert activities to extend the power across the borders.
Holt, cited in Bruneau and Dombroski (2004) stated that “Secrecy is the enemy of
democracy,” because secrecy encourages abuse. If there is secrecy how can there be
accountability, the operative mechanism of democracy, especially when both the
purveyors and end-users of secret information mutually benefit from the exclusion
of oversight? Because intelligence organizations operate in secrecy, they largely avoid
the checks and balances on which democracy is based. Second, intelligence agencies
collect and analyze information, and information means power. High-level officials
in intelligence organizations can leverage access to information to promote agendas
and purposes of their own, including benefiting their “friends” in government,
meaning those who will protect the organization’s prerogatives. Third, intelligence
agents and organizations routinely break laws abroad. Although spying is illegal
everywhere, intelligence managers regularly provide undeclared funds to foreign
nationals to act as agents and propagandists, tap phones, steal documents and the
like, all of which are outside the law. In most such cases, operatives do not admit
who they are or for whom they work. In such a culture, in which people are paid
to operate outside the law with impunity, there may be a problem in making the
distinction between breaking laws abroad and not breaking them at home. Fourth,
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intelligence officials can always invoke self-justification that their work is critical to
the defense of the nation.
Regarding this, most of the literature reviewed on the political use of intelligence
was generally of a conspiratorial, or “exposé” nature, suggesting that the use of
intelligence for political purposes is disfavored by scholars and citizens alike (Miller,
2010, 8).
The requirements of national security and protection of the state are occasionally at
odds with established concepts of privacy, civil liberties and civil rights that the
same state accords to its citizens. Clearly, if the domestic intelligence service had no
special powers, then it would find the protection of the state very difficult. Conversely,
an intelligence service with unlimited powers might find the protection of the state
easy, but would cause unacceptable damage to the rights, civil liberties and privacy
of citizens. All intelligence services require maintenance of secrecy on those issues.
They must be able to guarantee protection of the identity of sources as well as
protection of the information received in confidence. This must be not only for
themselves and for the protection of their personnel, but also for the people in the
outside world who work with the services (DCAF, 2002, 3).
In a democratic society, intelligence services must be effective, politically neutral,
adhere to professional ethics and act in accordance with its legal mandate,
constitutional and legal norms, and democratic practices of the state.

The Role of Intelligence in a Domestic Security

Democratic states generally separate domestic and foreign intelligence services. This
is justified by the different missions and even more by the fact that different rules
and laws apply to intelligence operations on national soil and abroad. The mission
of domestic intelligence generally is to obtain, correlate and evaluate intelligence
relevant to internal security. Internal security aims for protection of the state, territory
and society against acts of terrorism, espionage, sabotage, subversion, extremism,
organized crime, narcotics production and trafficking, etc (DCAF, 2002, 5).
Varied homeland security definitions and missions may impede the development of
a coherent national homeland security strategy, and may hamper the effectiveness
of congressional oversight. Definitions and missions are part of strategy
development. Policymakers develop strategy by identifying national interests,
prioritizing goals to achieve those national interests, and arraying instruments of
national power to achieve the national interests. Developing an effective homeland
security strategy, however, may be complicated if the key concept of homeland
security is not defined and its missions are not aligned and synchronized among
different federal entities with homeland security responsibilities (Reese, 2013, 2).
Spracher (2014) noted that “Homeland security” is a relatively new term in the
American lexicon. He further said that we have long dealt with law enforcement,
counterintelligence, and internal security (plus a term that Americans tend to recoil
at hearing, but citizens of many other countries have routinely practiced—
countersubversion), and we tend to separate those inward-looking exercises from
the more outward-looking foreign intelligence. The FBI traditionally was responsible
for counterintelligence (CI) within the borders of the U.S. while the Central
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Intelligence Agency (CIA) had purview over CI overseas, and that is still the case
though the FBI maintains Legal Attaches overseas at a number of U.S. embassies,
in particular those in countries with a large number of U.S. citizens. The armed
forces, and especially the U.S. Army, got into a great deal of trouble in the late
1960s/early 1970s when they were pulled by various Presidential administrations
into collecting information on domestic actors, and particularly those assessed as
somehow tied to communism and/or posing a threat to our national security
(Spracher, 2014, 2). And, while we’re on the U.S. several paradigms were altered on
9/11. The U.S. intelligence community, largely focused on state actors, now faced
the threat posed by elusive terrorists. The community also had to address the
asymmetry posed by the terrorists’ use of unconventional and relatively
unsophisticated methods to inflict loss of life and damage – a more complex
intelligence task. Lastly, due to terrorist disregard for national borders, laws, and
transnational financing, the United States had to change its concept of foreign
versus domestic intelligence. The area of domestic intelligence raises several issues.
First, law enforcement and intelligence operate in different worlds – one seeks to
prosecute, the other to gather information.Second, with the development of multiple
state fusion centers and the creation of additional organizations focused on
intelligence, there is a corresponding increase in bureaucratization. This adds to
the challenge of sharing information. Lastly and perhaps most importantly, there
are issues concerning the protection of civil liberties and effective oversight (Burch,
2007).
The U.S. experience with foreign intelligence indicates that homeland security needs
will require even greater levels of domestic intelligence in the future. Foreign
intelligence indicates that the purpose of intelligence — both foreign and domestic
— is to facilitate precise application of governmental power. Countering terrorism
has increased the need to collect domestic intelligence, but threats to domestic security
will increase even more in the future due to growth in technological capacities. As
the use of power increases to counter these threats, domestic intelligence capabilities
must correspondingly increase so that the poweris applied effectively (Marrin, 2004,
44).

Democratic Oversight and Control of Intelligence Agencies

Within the realm of civilian control of the armed forces as a subset of civil-military
relations, probably the most problematic issue is control of the intelligence services.
Any discussion of control and intelligence is difficult for several reasons. First, the
terms and concepts associated with intelligence are ambiguous and frequently
controversial. Second, much about intelligence — gathering, analysis, and
dissemination - is secret; knowledge is power and those who hold it want to keep it
to themselves. Intelligence professionals are a special club even within their own
militaries or civilian organizations, and deliberately minimize the knowledge
outsiders have about them and their activities. Third, there is relatively little written
about intelligence and democratization. What good material exists usually pertains
to the established democracies such as Great Britain, France, and the United States,
where the goal of research is to reiterate the need to control the intelligence apparatus
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lest it undermine democracy (Bruneau&Dombroski, 2004, 1).
The challenge of control and oversight of intelligence has also been framed in terms
of the relative value placed on the community’s collective need for security on the
one hand, and individual rights and freedoms on the other hand. However the
intelligence sector is also a special area of activity. It has a vital role in safeguarding
national security (and in one extreme cases, the survival the state), resulting in a
strong imperative for secrecy. Yet, if not subject to control and oversight, the
intelligence sector’s unique characteristics – expertise in surveillance, capacity to
carry out covert operations, control of sensitive information, and functioning behind
a veil of secrecy – may serve to undermine democratic governance and the
fundamental rights and liberties of citizens. Special challenges arise in terms of
establishing effective oversight mechanisms of this sector, which, next to the armed
forces, has greatest potential to affect the political life of the nation. Democratic
societies need to ensure that intelligence and security services do not influence or
interfere in party political competition. Although maintaining effective control and
oversight over the intelligence community is as important to the democratic vitality
of a polity as maintaining control over the armed forces, intelligence services have
received much less attention from scholars and those supporting democratization
process (Borns&Caparini, 2007, 3).

Security Intelligence and Criminal Intelligence

In view of different traditions, an “internal” security intelligence service can also be
referred to as a “domestic” or “national” security intelligence agency. Some of these
countries call it a “security intelligence service”, thereby emphasizing its primary
function to collect and assess intelligence, some confine themselves to calling it a
“security service”, thereby dropping the intelligence function from the name, some
refer to it as a “secret service” to emphasise the covert nature of its operations. In
some of the NATO countries security intelligence work is performed by the police;
in such a system the service may also be called a “police security service”. To avoid
any misunderstanding or confusion, the term “security intelligence service” will be
used throughout this paper to indicate all the above notions(Vitkauskas, 1999, 3).
When we think of “intelligence,” perhaps the first thing that comes to mind are the
agencies of the national intelligence community, such as the CIA, NSA, or DIA.
However, there is another intelligence discipline that plays a vital role in homeland
security, from our smallest rural community, to our largest cities, across the state,
regional, and even national boundaries. That intelligence discipline is “criminal
intelligence” (Chesbro, 2010, 56).
Criminal intelligence has been defined as “...the product of systematic gathering,
evaluation, and synthesis of raw data on individuals or activities suspected of being,
or known to be, criminal in nature” (Schneider, 1995, 1).
Namely, there are two diametrically opposed services. The purpose of the security
intelligence is to collect information for policy makers, and to protect the national
security of a country, and its extent is greater proportions. In contrast, the criminal
intelligence collects information through its methods for bringing the criminals to
justice.
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Conclusions

Intelligence plays a key role in democratic societies and their domestic security, to
preserve the country and prevent and predict the threats that may come from outside
or inside the country.
In this paper, apart from the general description and brief that we did for intelligence,
we initially described the various definition facing the term “intelligence” and
“domestic security”, the role that intelligence have in democratic states, the role
that intelligence have in domestic security, and all of those to be objective and in
accordance with the constitution of the country, intelligence agencies must be subject
to democratic oversight and control. And in the end, to not confuse the terminology
and functions of intelligence, we have made a separation and description between
security intelligence and criminal intelligence.
From all that was said, we should know that intelligence is a very broad field, and
we think that this paper can contribute a bit like a drop in an ocean.
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Mbrojtja kushtetuese e të drejtës për të jetuar në Shqipëri

MSc. Beslinda Rrugia
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Abstrakt

Shkenca të ndryshme e studiojnë jetën në aspekte të ndryshme. Ndërkohë që për
jurisprudencën jeta është një vlerë që mbrohet nga të drejtat e njeriut. Pra jurisprudenca
e studion jetën në aspektin e garantimit të së drejtës për të jetuar në aktet themelore që
janë kushtetutat e vendeve apo marreveshjet e tjera ndërkombëtare të ratifikuara nga
shteti që janë të detyrueshme për zbatim, legjislacioni penal etj. Në këtë punim do
trajtohen kryesisht zhvillimet kushtetuese të së drejtës për të jetuar në Shqipëri. Për këtë
qëllim do analizohen edhe vecoritë e garancive të ofruara nga kushtetuta jonë lidhur me
të drejtën për të jetuar krahasuar edhe me ato të vendeve të tjera paskomuniste në
Evropë si dhe me Kartën e të drejtave themelore të BE-së. E drejta për të jetuar është
kryeedrejta pasi pa jetën njeriu nuk mund të realizojë asnjë të drejtë tjetër. Në këtë
punim jeta do konceptohet përmes të kundërtës së saj, që është vdekja. Pra, punimi e
koncepton jetën si jo vdekje dhe të drejtën për të jetuar si e drejtë themelore që garantohet
në kushtetutë e trajton në kuptimin e saj të ngushtë dhe jo në kuptimin e një jete cilësore
psh apo të së drejtës për të jetuar me dinjitet. E drejta për të jetuar dikur merrej si
koncept nga e drejta fetare dhe mbrohej nga kjo e drejtë. Në sociademokracinë moderne
e drejta për të jetuar  mbrohet nga kushtetutat, nga ligji dhe nga institucionet. Në sistemet
totalitare vdekja nuk vlen. Ajo ka ndërruar vend me jetën dhe jeta në këto sisteme mund
të merret pa të keq.

Fjalë Kyçe: E drejta për të jetuar, debat kushtetues,  heqja e dënimit me vdekje, garanci
formale dhe thelbësore.

Hyrje

Gjatë regjimit diktatoria në Shqipëri “Shumë dënime janë dhënë pa ligj, shumë
ekzekutime janë bërë pa gjyq për të eliminuar të gjithë opozitarët e sistemit
komunist.”1 Në këto 25 vite Shqipëria ka bërë një ndryshim rrënjësor të paktën
formalisht duke ndryshuar nga  Republikë Popullore Socialiste nën një sistem
totalitarist (ku e drejta për të jetuar nuk garantohej as formalisht në kushtetutë sic
bëhej me disa të drejta të tjera), në një Republikë që me kushtetutë është e shpallur
demokratike dhe që bazohet në shtetin e së drejtës, në pluralizmin politik dhe të
ideve e që ka në themel mbrojtjen e të drejtave të njeriut. A është sot Shqipëria
thelbësisht një vend demokratik? Kjo pyetje ka rëndësi sepse demokracia dhe shteti
I së drejtës janë vlera kushtetuese që lidhen edhe me garantimin e të drejtave të
njeriut. Le t’I referohemi 2 burimeve, antropologut shqiptar, profesor Përparim
Kabo -s dhe organizatës së pavarur Freedom house që ka si mision të saj zgjerimin
e lirisë nëpër botë. Freedom house e klasifikon Shqipërinë si një vend që ka një
1 Muzeu I memories, 2014, data e qasjes ne internet 17 prill 2015, http://muzeuimemories.info/.
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sistem qeverisje në tranzicion ose një regjim hibrid. Në një shkallë vlerash që shkon
nga 1 (më e mira) te 7 (më keq e vlerësuara) Shqipëria përsa I takon 10 viteve të
fundit është vlerësuar si më poshtë:
TABELA 12

Shifrat flasin vetë për nivelin shumë të lartë të korrupsionit në këto 10 vitet e fundit
dhe për pavarësinë dhe organizimin e pushtetit gjyqësor I cili ka për qëllim dhënien
e drejtësisë. Niveli jo I mjaftueshëm I demokracisë që matet nga freedom house përmes
shifrave s’ ta bën të vështirë të kuptosh se pse përcaktimi për Shqipërinë vjen si
“qeverisje në tranzicion ose regjim hibrid”.
Antropologu shqiptar, profesor Përparim Kabo ka formuluar tezën e një
autoritarizmi në tranzicion për sa I takon vendit tonë3: Pra ajo që tranziton të
paktën që nga pushtimi osman në Shqipëri duke kaluar nga një gjendje në një tjetër
është autoritarizmi dhe jo demokracia e cila është një vlerë e re për shqiptarët dhe
drejt të cilës në këto 25 vite ende aspirojnë më shumë sesa kanë mundur të jetojnë.
“Demokracia jonë ka mbetur në emergjencë dhe as po shndërrohet në të
shëndetshme”4- shkruan së fundmi profesor Kabo në një artikull të prillit 2015.
 A ndikon ky tranzicion I zgjatur në plotësinë e garantimit të së drejtës tonë për të
jetuar? Gjykojmë se po. Në një “demokraci në emergjencë” në gjykimin tonë, të
drejtat e njeriut garantohen formalisht më së shumti, ndërkohë që në një demokraci
të shëndetshme ato garantohen thelbësisht dhe shërbejnë si frymëmarrje për gjithë
shoqërinë.  Le të fillojmë me kushtetutën. Ai është akti themeltar dhe renditet I pari

2 Gledis Gjipali, 2014, data e qasjes ne internet 3 prill 2015, https://freedomhouse.org/report/nations-
transit/2014/albania#.VTfxwCGqqko.
3 Kabo, P Autoritarizëm në tranzicion. Antropologjia shqiptare përmes globalizmave, Plejad, Tiranë 2006.
4 Kabo, P Gazeta shqiptare, Balkanweb, data e krijimit 5.4.2013, data e qasjes ne internet 5.4.2015  http://
www.balkanweb.com/site/riciklimi-i-politikes-se-mbetur/.
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ndër burimet e së drejtës në vendin tonë. N 21 i kushtetutës së Republikës së Shqipërisë
sanksionon: “Jeta e personit mbrohet me ligj”.
Po citoj këtu edhe disa kushtetuta paskomuniste të Evropës Lindore për të bërë një
krahasim të thjeshtë të tyre me kushtetutën tonë:
Art. 28.5

Cdokush ka të drejtën e jetës. Cdo cënim I jetës njerëzore do ndëshkohet si një krim I rëndë.
Article 216

Cdo qenie njerëzore gëzon të drejtën e jetës. Në Republikën e Kroacisë ndalohet dënimi me
vdekje.
Art § 16 7.
Cdokush ka të drejtën e jetës. E drejta e jetës mbrohet me ligj. Askush nuk mund të privohet në
mënyrë arbitrare nga jeta e tij ose e saj.
Article 28

Dinjiteti njerëzor është I paprekshëm. Cdo qenie njerëzore gëzon të drejtën e jetës dhe të dinjitetit
njerëzor; jeta embrionale dhe fetusi do jenë subjekt I mbrojtjes që nga moment I konceptimit.
Neni 259

[E Drejta për Jetën] 1. Secili individ gëzon të drejtën për jetën. 2. Dënimi me vdekje është i
ndaluar.
Article 10 10

E drejta e njeriut për jetën është e parevokueshme. Dënimi me vdekje nuk lejohet të vendoset për
asnjë motiv cilido qoftë ai në Republikën e Maqedonisë.
Article 2211

E drejta e jetës, si dhe e drejta për integritet fizik dhe mendor të personit janë të garantuara. (2)
Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose të çdo lloj dënimi apo trajtimi çnjerëzor ose
poshtërues. (3) Dënimi me vdekje është i ndaluar .
Article 24 12

Jeta e njeriut është e pacenueshme. Nuk do të ketë dënim me vdekje në Republikën e Serbisë.
Klonimi i qenieve njerëzore është i ndaluar.
Në një vështrim të thjeshtë bien në sy 3 grupe dallimesh në këto kushtetuta:
1- kushtetuta që përdorin termin jeta dhe kushtetuta që përdorin e termin e drejta
për të jetuar;
2- kushtetuta që shprehen rreth dënimit me vdekje dhe kushtetuta që nuk shprehen;
3- kushtetuta që paraqesin risi në formulimin e së drejtës për të jetuar (shprehen
lidhur me abortin apo klonimin).
Përsa I takon klasifikimit të parë të gjitha kushtetutat e mësipërme I referohen jetës
si një e drejtë, pra e drejta për të jetuar e cila mbron jetën si e drejtë themelore dhe si
vlerë. Vetëm kushtetuta shqiptare dhe ajo serbe përdorin respektivisht termat: jeta e
personit dhe jeta njerëzore13.
Për kushtetutën shqiptare, varianti I saktë I dispozitës kushtetuese që mbron të

5 Kushtetuta e Republikës së Bullgarisë (1991 e amenduar ne vitin 2007).
6 Kushtetuta e Republikës së Kroacisë (2010).
7 Kushtetuta e Republikës së Estonisë (1992 e amenduar ne vitin 2011).
8 Kushtetuta e Hungarisë (2011).
9 Kushtetuta e Republikës së Kosovës (2008).
10 Kushtetuta e Maqedonisë (1991 e amenduar në vitin 2011).
11 Kushtetuta e Rumanisë (1991 e amenduar në vitin 2003).
12 Kushtetuta e Republikës së Serbisë (2006).
13 Me dallimin se kushtetuta serbe shprehet se jeta e njeriut është e padhunueshme.
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drejtën për të jetuar do të ishte: e drejta për të jetuar mbrohet me ligj. Arsyet se pse
është një formulim më I saktë të sanksionohet mbrojtja e të drejtës për të jetuar në
vend që e jetës, janë sa formale aq dhe thelbësore. Formalisht, n 21 bën pjesë në
pjesën e dytë të kushtetutës që mbron të drejtat dhe liritë themelore (një prej tyre
është e drejta për të jetuar si e drejtë pra, dhe jo jeta); n 21 është I pari nen I kreut të
dytë të kushtetutës I cili titullohet Të drejtat dhe liritë vetjake (pra e drejta për të
jetuar është një e drejtë vetjake dhe jo jeta). Gjithashtu po të shikojmë formulimin e
të drejtave dhe lirive të tjera themelore në kushtetutën tonë ato janë trajtuar ose si
të drejta (psh e drejta e informimit, e drejta për arsimim, e drejta e të punësuarit për
grevë etj) ose si liri (psh liria dhe fshehtësia e korrespondencës, liria e shprehjes
etj).14 Përsa I takon thelbit përsëri të pohosh në kushtetutë se jeta e personit mbrohet
me ligj është e pasaktë në gjykimin tim;  jeta është një koncept biologjik, apo që
involvon shumë më tepër shkenca apo besime sesa thjeshtë jurisprudenca. Psh për
një qytetar besimtar jeta është dhuratë e zotit dhe prej tij mbrohet. Më tej, a garanton
faktikisht një kod penal I përsosur – sikur të mund të ekzistonte një I tillë - se nuk
do të ketë më asnjë humbje jete apo zero vrasje? Kurrsesi jo. “Ligji kurrë nuk mund
të sigurojë jetën ose t’a mbrojë atë kundër të gjitha llojeve të vdekjes, si për shkaqe
natyrale, sëmundje, aksidente, por as për shkaqe që i atribuohen shoqërisë.”15As
që e ka për qëllim një gjë të tillë. Kodi penal si ligj që radhitet pas kushtetutës dhe
marrëveshjeve ndërkombëtare ka për qëllim të ndëshkojë vrasësin apo të parandalojë
vrasjet përmes ndëshkimeve që parashikon si dhe të rivendosë të drejtën. Kodi penal
nuk mund të mbrojë jetën në absolut ndryshe nuk do kishte as edhe një vdekje si
pasojë e vrasjeve apo vetëvrasjeve, aksidenteve automobilistike etj. Kushtetuta,
marrëveshjet ndërkombëtare, ligji penal në Shqipëri dhe kudo mbrojnë të drejtën
për të jetuar dhe kjo është e pranueshme në gjykimin tim edhe për një njeri që beson
te zoti, apo te fati ose edhe te rastësia e krijimit të jetës njerëzore. Cilado qoftë origjina
e jetës (zoti, evolucioni si teori shkencore, rastësia apo fati apo ëndrra sipas bindjeve
të cdokujt..kush ka më shumë le të shtojë të tjera) shteti përmes kushtetutës dhe
ligjeve mbron të drejtën e njeriut për të jetuar. Kështu, shteti ka krijuar ligje dhe
institucione të posacme që ndëshkojnë njeriun fajtor për një krim që në kodin penal
quhet vrasje. Dhe ky është një element I shtetit të së drejtës pasi në thelb të tij
qëndrojnë të drejtat dhe liritë themelore, ku e drejta për të jetuar involvon ekzistencën
e gjithë të tjerave.
Lidhur me faktin nëse kushtetutat e mësipërme shprehen apo jo rreth dënimit me
vdekje dallojmë:
a. kushtetuta që shprehimisht e ndalojnë dënimin me vdekje; këtu bëjnë pjesë
kushtetuta e Kroacisë, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Kushtetuta e Maqedonisë,
Kushtetuta e Rumanisë dhe ajo e Serbisë.
b. kushtetuta që nuk shprehen rreth ndënimit me vdekje; ku bëjnë pjesë kushtetuta
e Republikës së Bullgarisë, Kushtetuta e Republikës së Estonisë, kushtetuta e
Hungarisë dhe kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.
Nga të gjitha kushtetutat më sipër vetëm Kushtetuta e Hungarisë dhe ajo e Republikës
së Serbisë trajtojnë risi që lidhen me të drejtën për të jetuar si cështja e abortit (rasti
I kushtetutës së Hungarisë) apo cështja e klonimit (kushtetuta serbe).
Shqipëria është vend që aspiron të jetë anëtar I BE dhe një vit më parë fitoi statusin
e vendit kandidat për në BE. Eshtë me vend të theksojmë pikësëpari se kushtetuta
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jonë ka mbetur e vjetëruar në lidhje me kushtetutat e vendeve paskomuniste të
Europës lindore sic vihet re edhe nga krahasimi I mësipërm por mbi të gjitha ajo
nuk ka reformuar përmes një reforme kushtetuese pjesën  e të drejtave dhe lirive
sipas modelit të Kartës së të drejtave themelore të BE. N 2 i Kartës I garanton cdokujt
të drejtën për të jetuar dhe ndalon dënimet me vdekje apo ekzekutimet. Ndërsa n 3
i cili mbron të drejtën e integritetit të njeriut në pikën e dytë të tij ndalon ndër të
tjera praktikat eugjenike, në vecanti ato që kanë për qëllim përzgjedhjen e personave
si dhe ndalon klonimin riprodhues të qenieve njerëzore.
Eshtë e vërtetë që kushtetuta jonë bën pjesë në kushtetutat e ngurta e që I pranon
ndryshimet jo shumë lehtë, por kjo nuk ka penguar që disa herë në këto 15 vjet ajo
të ndryshohet në pjesë të vecanta të saj. Asnjë prej ndryshimeve nuk I referohet
reflektimit mbi kapitullin e të drejtave dhe lirive themelore. Më së shumti ato I
referohen ndryshimeve në kapitullin e sistemit zgjedhor sigurisht në funksion të
zgjedhjeve të radhës! Sigurisht që këto janë ndryshime më të pritshme nga një vend
ku “autoritarizmi ende tranziton” dhe ku “demokracia ka mbetur në emergjencë”16.
Një tjetër gjë bie në sy përsa I takon nenit të kushtetutës që mbron “të drejtën për të
jetuar”.17 Kushtetuta jonë që është një kushtetutë e vitit 1998 nuk shprehet rreth
dënimit me vdekje. Kujtojmë se  dënimi I fundit me vdekje është dhënë më 15 mars
të 1995 pra jo më pak se 3 vjet para miratimit të vetë  kushtetutës, ndërsa ekzekutimi
I fundit ka qenë I vitit 1992.  Ne nuk kishim rrjedhimisht në vitin 1998 një kulturë
të tillë demokratike sa nga një fjali e nenit të kushtetutës që mbron të drejtën për të
jetuar, të prezumonim se dënimi me vdekje është hequr. Një gjë të tillë mund t’a bëjë
fare mirë një kushtetutë italiane pasi ky vend kishte një mendimtar si Cezare Beccaria
I cili me parimin se “asnjë njeri nuk ka të drejta disponimi mbi jetën e një njeriu
tjetër”, influencoi mendimin e Dukës së Madh të Toskanës Pietro Leopoldo. Ky I
fundit komisionoi të ndërmerrej një reformë penale rezultat I së cilës ishte heqja e
dënimit me vdekje nga kodi penal për herë të parë në botë më 30 nëntor të vitit 1786.
Ndërsa në Shqipëri në gjykimin tim heqja e dënimit me vdekje në vendin tonë vjen
jo vetëm shumë vonë por edhe më shumë si dhuratë e organizatave ndërkombëtare
se sa si një arritje e antropologjisë shqiptare si masë njerëzore e ndërgjegjësuar për
vlerën e jetës apo e institucioneve kombëtare si pjesë e strukturave që kanë detyrimin
për t’a mbrojtur atë përmes politikave legjislative e të tjera.
E në fakt citoj për fatin e keq: “A mund të sigurojmë qenien e dënimit me vdekje?
Këtu është cështja (ajo kombëtare, në kllapa është shënim I imi). 18” Të gjithë anëtarët
e komisionit parlamentar për hartimin e projektkushtetutës ranë fillimisht dakort
se ishin pro dënimit me vdekje dhe me tej ranë dakort se 1. Nuk do të shpreheshin
rreth dënimit me vdekje në kushtetutë sepse kjo do vështirësonte miratimin nga
KiE të saj; dhe 2. Se ky lloj formulimi (jeta e personit mbrohet me ligj) do të mund
t’I linte hapësirë të ruanin dënimin me vdekje në legjislacionin penal apo t’a
shfuqizonin atë në rast se do I vihej si kusht nga KiE (në fakt kushti tashmë ishte
14 Peci, K.  Curiaëeb, 25.9.2013, data e qasjes në internet 20.12.2014.
http://shtetiweb.org/curia/viewtopic.php?f=13&t=63
15 Peci, K.  Curiaweb, 25.9.2013, data e qasjes në internet 20.12.2014, http://shtetiweb.org/curia/
viewtopic.php?f=13&t=63.
16 Kabo, P Gazeta shqiptare, Balkanweb, data e krijimit 5.4.2013, data e qasjes ne internet 5.4.2015 http://
www.balkanweb.com/site/riciklimi-i-politikes-se-mbetur/ .
17 Në këtë punim kam zgjedhur të përdor termin e drejta “për të jetuar” megjithëse kushtetuta përdor termin
“jeta” e personit.
18 Prezenca e OSBE- së në Shqipëri, Debati Kushtetues, P.S.H 2015 shpk, Tiranë, 2006.



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

310

vënë një herë, por ai nuk ishte thërritur si imperativ urdhërues me të madhe por
ishte vendosur si një detyrim qytetar e i negociuar e I pranuar demokratikisht edhe
nga pala Shqiptare si pasojë e anëtarësimit të saj në KiE në vitin 1995).19 Mirëpo kaq
mesa duket nuk ishte mjaftueshëm për shqiptarët. Pak gjetën interes angazhimet e
marra nga ana e Shqipërisë në kuadër të pranimit si vend anëtar i Kie në korrik të
vitit 1995. Në fakt, bazuar në rezolutën nr 189/95 të Asamblesë Parlamentare të
Këshillit të Europës, shoqëruar me vendimin nr (95) 8/1995 të Komitetit të Ministrave,
Shqipëria duhet të ratifikonte brenda një viti Konventën Europiane të të drejtave të
njeriut  bashkë me protokollet 1, 2, 4, 7 dhe 11 të saj si ndërkohë që protokollin 6 të
KEDNJ (lidhur me heqjen e dënimit me vdekje në kohë paqeje) duhej t’a ratifikonte
me një afat 3 vjecar nga koha e pranimit në Këshillin e Europës. Afati 3 vjecar për të
ratifikuar protokollin 6 të KEDNJ përfundonte në të njejtin vit që u miratua
Kushtetuta e re (1998). Gjykojmë se mund të ishte reflektuar më shumë mbi këtë
angazhim serioz të ndërmarrë ndaj KE dhe të ishte ratifikuar në afat protokolli 6 I
KEDNJ e si rezultat të ishte hequr dënimi me vdekje nga kodi penal para se kushtetuta
e re të hynte në fuqi ose menjëherë më pas duke e konsideruar të papajtueshëm me
të e pa u investuar organizmat ndërkombëtarë për një cështje që tashmë përbënte
një angazhim ligjor të marrë përsipër e që rrjedhimisht duhej zbatuar.
Eshtë për të ardhur keq që hartuesit e kushtetutës sonë e trajtuan pa seriozitet
mbrojtjen e të drejtës për të jetuar në Shqipëri si formalisht ashtu edhe thelbësisht.
Dhe ishte përsëri KiE që në janar të vitit 1999 iu drejtua Komisionit Europian për
Demokraci përmes Ligjit  - komisioni I Venecias -  që të shprehej mbi përputhshmërinë
apo jo të kushtetutës së RSH lidhur me dënimin me vdekje. Përgjigja ishte se
kushtetuta jonë nuk pajtohet me dënimin me vdekje. Por shqipëtarët nuk hoqën
dorë nga mbrojtja e dënimit me vdekje. Disa banorë të Kukësit dërguan një peticion
në Strasburg që insistonte në kërkesën për të mos e shfuqizuar dënimin me vdekje
dhe duke shkaktuar kështu zemërimin e Këshillit të Europës. Ndodhur në këtë
situatë, Këshilli I Europës e përcakton Shqipërinë si “rasti më I keq në shfuqizimin
e dënimit me vdekje si pasojë e kriminalitetit të lartë, traditës së gjakmarrjes dhe
ndërgjegjësimit të varfër të publikut me cështjen.”20

Vetëm  më 10 dhjetor të vitit 1999, përmes një vendimi të gjykatës kushtetuese ku
gjykata arrin në përfundimin se dënimi me vdekje që parashikohet në dispozitat e
kodit penal është I papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe
për rrjedhojë duhet të shfuqizohet në kohë paqeje në vendin tonë, dënimi me vdekje
shfuqizohet.21  “Dhe kështu Shqipërisë I takon nderi që të inaugurojë nismën
“Koloseu ndricon jetën”, që parashikon se monumenti do qëndrojë I ndricuar për
48 orë sa herë një shtet shfuqizon dënimin me vdekje. Më 12 dhe 13 dhjetor 1999
Koloseu ndezi dritat për herë të parë, duke iniciuar një fushatë ndërkombëtare për
shfuqizimin e dënimit me vdekje të promovuar nga Komuniteti I Shën Egidio-s,
Amnesty International, Nessuno tocchi Caino, Bashkia e Romës, Ministria e
Kulturës e Italisë dhe Acea.  “.22 Tashmë vendi ynë ka ratifikuar edhe protokollin e
13 që ndalon dënimin me vdekje në të gjitha rrethanat, pra edhe në kohë lufte.
Ajo që mund të konstatojmë përmbledhtazi është se e drejta për të jetuar nuk ka

19 Prezenca e OSBE- së në Shqipëri, Debati Kushtetues, P.S.H 2015 shpk, Tiranë, 2006.
20 Niccolai, F.  Osservatorio Balcani e Caucaso, 26.1.2007, data e qasjes 20.12.2014, http://
www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/L-Albania-e-la-pena-di-morte-35766.
21 Anastasi, A E drejta kushtetuese, ABC, Tiranë, 2008.
22 Niccolai, F.  Osservatorio Balcani e Caucaso, 26.1.2007, data e qasjes 20.12.2014, http://
www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/L-Albania-e-la-pena-di-morte-35766.
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përbërë një prioritet real për politikat shqiptare, aq sa në kushtetutë ajo as nuk
emërtohet “e drejta për të jetuar” por “jeta” që është një koncept më I gjerë dhe deri
diku I ndryshëm. Arritjet më të mëdha përsa I takon kësaj të drejte janë ratifikimet
e akteve ndërkombëtare dhe protokolleve të ndryshme që ose mbrojnë të drejtën për
të jetuar ose garantojnë që dënimi me vdekje të jetë I shfuqizuar. Nga ana tjetër
thjeshtë ratifikimi formal I legjislacionit nuk mundet kurrsesi të ndryshojë gjendjen
e së drejtës. Më 21 janar të vitit 2011 në bulevardin që mban emrin Dëshmorët e
kombit në Tiranë u vranë barbarisht nga punonjës të gardës së Republikës katër
qytetarë shqiptarë të cilët ishin protestues paqësorë. Për to dhe familjarët ende nuk
është vënë drejtësi. Kjo ngjarje fatkeqësisht nuk është një episod megjithëse tejet
tragjik. Besimi I qytetarëve të ndershëm në pushtetin gjyqësor është minuar. Prandaj
nuk mjaftojnë vetëm garancitë formale, e drejta duhet garantuar në thelb. Në radhë
të parë të gjithë aktorët (duke filluar nga vetë ata shtetërorë) duhet të ndërgjegjësohen
për vlerën e jetës dhe t’a mbrojnë atë konkretisht përmes politikave apo veprimeve
konkrete e që e konsiderojnë primare sic edhe është, të drejtën për të jetuar. Më tej
duhet diskutuar dhe ndërgjegjësuar publiku me cështje të tilla si aborti, eutanazia,
praktikat eugjenike - që ende fatkeqësisht janë pjesë e përditshmërisë sonë -, por
edhe me cështje të reja si klonimi I qënieve njerëzore, farëzimi artificial, shtatëzania
surrogative për të cilat antropologjia shqiptare duhet të përgatitet dhe institucionet
tona e aktet fondamentale të rishikohen po ashtu. Ajo që është më emergjente në
demokracinë tonë jo të shëndetshme është dhënia një më një e llogarisë nga ana e
cdo individi që guxon të marrë jetën e një njeriu, e cdo pushteti që nuk vendos
drejtësi për dhunimin e së drejtës për të jetuar, e cdo institucioni që nuk e mbron
jetën si vlerën më të shenjtë. Të gjithë duhet të përballen njësoj para ligjit. Ky është
leksioni më elementar I një demokracie të shëndetshme. Kemi shumë nevojë të
reflektojmë mbi këtë leksion dhe mbi cilat janë vlerat në një shoqëri demokratike e
sociale, pasi nqs vriten vlerat në një shoqëri është shumë më e thjeshtë që jeta e
njeriut të mos ketë me vlerë!
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Abstract

Today the biggest obstacles in the growth of total revenues in the state budget is
undoubtedly the enormous growth of the informal economy.
In Kosovo in recent years, this phenomenon is quite common, according to research
some 40% of the economy is estimated that the informal economy in the country belongs.
Therefore Kosovo urgently needs rapid economic development, because it is time that
the state institutions to work out even more so as the problems and obstacles that
influence the growth and development of the economy of Kosovo, to be reviewed by
experts of economy and take adequate measures and immediate to overcome the problems
in the shortest time possible.
- The aim of this work is the diagnosis of the current economic situation in Kosovo;
- Raising concern for the losses they are experiencing Kosovo from the informal

economy which is applied with the above percentage and in various forms in our
country.

In the paper the reasons for the growth of the informal economy which are numerous,but
will focus more on the key issues which will be given recommendations for solving
problems.
The paper has theoretical and practical value and is suitable for raising awareness of
entrepreneurs in the informal economy, as soon as their informal businesses spend in
regular businesses under the laws of Kosovo.

Keywords: Economy, Business, Informal Economy, Economic Development.

The informal economy in Kosovo

The informal economy is a vague term open to many different interpretations
nowadays. With the “informal economy” means a set of unregistered economic
activities, which are characterized by non-payment of tax and social security
obligations, or attempts to avoid matches with certain legal standards and
administrative procedures (Bizneseve, 2015).
Informal economy should be seen in relation to different types of countries, after
the existence of the informal sector in developing countries is often characterized
by the potential of this sector to increase economic investment, and revenue growth
in the formal sector. (Gerxhani, 2002).
This definition excludes criminal activities (such as smuggling, traffication,
prostitution and many other negative phenomena etc.), and activities marginal
tax- free (such as work in the household and agricultural activity for the maintenance
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of the family), which are significant in Kosovo. Generally considering such
exceptions, the dividing lines between formal and informal economy, determined
by the level of compliance with tax laws and regulations and social security of the
country in general.
Although there are ideas, proposals and strategies to reduce high share of the informal
economy in Kosovo, the economic circumstances at the time of international
economic crisis and the economic recession that has affected the Kosovo, have forced
many businesses that a part of their activities to perform informally, in order to
survive the competition and can remain active on the market to competitors.
Largest informal activities in Kosovo of lead companies and businesses that are
formally registered, which pay a tax, while a large hide, using various illegal
channels.
According to research experts, the situation in Kosovo’s economy is among the
highest in the region and thought it was about half and half with the formal
economy. (Lirë, 2015)
This phenomenon is worrying and causing huge losses to the Kosovo budget.

The current situation in Kosovo economy

Assessing the number of informal enterprises in Kosovo is not an easy task
nowadays. However, the number and characteristics of workers in the informal
economy can be identified through involvement in the monitoring of existing labor
forces of a number of additional questions to be administered to all employees,
regardless of their employment status (the employees, self- employed, contributing
family member, etc.).
Two research undertaken recently in Kosovo provide some indications on informal
employment practices. According to research conducted by the World Bank, about
half of employment in Kosovo was informal.
Of the total employees, more than 49% were employed informal considering ILO
criteria:
     a. If you have signed a contract of employment and,
     b. If the company was registered.
The degree of informality was the largest in terms of the criteria if the income tax
was paid or was held (by this standard 67% of respondents were employed informal).
Similarly, the ILO survey on young people’s transition from school to work showed
that 50% of young workers were employed in the informal economy, while 73% of
them were not covered by social security.
Lack of accurate data on the population and the labor market in Kosovo makes any
assessment of informal employment more difficult commitment.
Another factor that requires greater attention was to assess the contribution of
enterprises in the informal economy in GDP, as well as evaluation of losses in budget
revenues.
Most companies are organized in the form of partner alone or in company, employing
fewer than four people (half having only one employee), and typically are engaged
in a trade wholesale or retail as and services activities 60% of all enterprises.
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Kosovo’s economy has traditionally been dominated by production of key products,
particularly in agriculture, extraction of coal for power generation, and other mineral
processing.
Even today, a very small number of businesses are involved in activities that increase
value.
Other sectors in view of the importance of the businesses include manifacture15%,
construction 10% and transport, storage and communications 5%.
Business Development in Kosovo, dominated by small and medium enterprises face
a number of obstacles.
According to the enterprises themselves, the main obstacles in Kosovo environment
are power cuts, unfair or informal competition, uncertainty of the regulatory
framework, said corruption, economic crime, transportation costs and the rules of
trade and customs often unfavorable. Assessing the size of the informal sector in
Kosovo is the difficulty many and varied.
However, today’s informality is quite large.
This “economy” represents one of the most important competitive barriers for
businesses that operate legally, while informal businesses often have a competitive
advantage through non-payment of tax and lower cost of operation with the
authorities. Today there is great confusion among enterprises due to administrative
and legal requirements, creates high compliance costs of their inconsistency and
lack of transparency.

The spread of the informal economy in Kosovo

The informal economy in Kosovo is quite high level and disturbing, with a percentage
slightly over 40% of Kosovo’s economy. The forms in which informal economy in
Kosovo displayed are different depending on the regions in which businesses conduct
their activities.
During research and interviews conducted with the membership of various business
managers we conclude that about 95% of businesses interviewed in one form or
another develop some of their activities in an informal way.
Membership forms frequently the informal economy which appears to Kosovo
businesses is:
-  Failure of purchases and sales of regular businesses;
-  Employing workers without job security;
-  Declaration sales price for membership unrealistic reduce taxes;
-  Operation of more sales points only with one point documentation etc.
Most enterprises  and owners interviewed indicated they have the opportunity to a
part of the supplies of goods to buy from different suppliers without being billed
them.
In this way they are able to make the sale without issuing invoice or receipt are
thus keeping control of stocks purchased and duly registered.
So Kosovo businesses are those that determine how much you will pay taxes to the
state and not actual sales to achieve in the market. As regards employed workers,
the majority of companies have two or more workers registered for insurance and
taxes (Alikaj, 2008).
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Usually the companies interviewed were registered family members and workers
necessary for work, while the rest of the workers were not registered at all in the
books of insurance and official records. Some enterprises that their products must
be registered at customs, reduce taxes to apply the manner of declaration of the
minimum retail price thereby reducing the real value of profit and VAT. Most
businesses that have two or more points of sale in Kosovo, especially the sector of
sale of goods for construction, have registered just one point as the base point for
other points of sale and declare storage.
This form of development of the informal economy in Kosovo is due to the possibility
of supply of some goods without customs clearance, neglect and exploitation of the
work of officials who are determined to prevent such a thing.
The greater development of the informal economy in Kosovo make big companies
which are strong and are connected to the Tax Administration of Kosovo as well as
in higher institutions of Kosovo’s Government. Problems with the supply of
electricity and corrupt practices have been identified as the main obstacles to doing
business in Kosovo according to an analysis of the European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD).
The figure is the highest in the 30 countries where the research in question is made.
EBRD has announced that this is the fifth time that together with the World Bank
have conducted research entitled “Business Environment and Enterprise Dealing”
for the years 2013 and 2014.
The survey was conducted with 15 thousand companies of member countries of the
EBRD.
Various reports indicate that in all countries where research was conducted, there
was a reduction in informal payments to officials or licenses to operate and imports.
The largest decline was recorded in informal payments to public officials in sectors
such as customs, taxes, licenses etc.

What are the reasons of economy in Kosovo

The reasons for the growth of the informal economy in Kosovo are numerous, but
it is worth mentioning the policy of restrictions on entry into the formal economy
of the country which is not very encouraging, high rates of taxation and customs,
the high rate of corruption, consumer demand for goods and services at prices
much lower, unfair competition in the market, the greed of businesses to increase
their profits, etc.
Tax Administration is at all times in an attempt to reduce the informal economy in
Kosovo businesses, but approach their work is little room for errors in the future.
Fresh example we have of making decisions for the device with all the cash registers
of businesses in Kosovo.
This seems like a good idea at first glance, but the conditions that Kosovo
institutions have offered to Kosovar businesses to obtain these caches are
inaccessible for many businesses, because in Kosovo checkout cheaper costs over
500 Euros.
This is because in the beginning it was only a firm licensed for the sale of such cash,
and now there are two that exercise THIS business activities. Given that in Kosovo
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the majority of enterprises are micro and small businesses to which the value of
inventories 5,000 standard Euro fails we feel that these businesses are forced to
work in an informal way to offset the costs of the ark. There are businesses that are
forced to take loans from banks for the purchase of fiscal cash because otherwise
you can be punished.
It would be much more effective if Kosovo institutions will equip businesses with
cash registers free or at a fair price and to increase then visits businesses are advised
not to make sales without a receipt are issued on the contrary will Punitive measures
are taken according to the laws in force.
Knowing that the Kosovo market is very limited and highly dependent on imports
think are high rates of customs, especially for new businesses which is one more
reason for businesses to increase profits, its not stated real sales . It is in the interest
of the domestic economy if it should reduce the customs duty rate for businesses
that deal with trade and given the opportunity of new businesses that the technology
needed for work should be brought from outside do not pay any customs, or to
allow payment in installments affordable in the longer term.
And corruption in Kosovo, now seven years after independence as a state, is quite
common and is negatively affecting the economic stability, political and social (EU,
2011. pg. 12.).
The problem is that the corrupt are oriented towards personal benefits and not the
general benefit and in the interest of society (Vishny, 1993).
Kosovo businesses are using these irregularities at the expense of the state budget
by increasing their personal income. Unfair competition is another factor stimulating
the economy by businesses.
This is because some large businesses who have links with Kosovo institutions are
given the opportunity through illegal routes supplied with goods and miscellaneous
products at lower prices without paying tax forcing honest businesses to cut prices
in order to stay competitive in the market. It moves then competing businesses find
ways to tax evasion in order to reduce their costs and stay stable market prices.

Conclusions and Recommendations

Kosovo businesses are an important source of the state budget, local we conclude
that our institutions should pay special attention to these businesses and convince
them that the taxes they pay, contribute directly to economic development and in
social welfare.
There are way less work and cost is not too high to achieve the level of reduction of
the informal economy in Kosovo.
This is done this way:
• By reducing the level of taxes for thus encouraged Kosovo businesses to direct

their activity to the formal sector of the economy;
• ü By engaging tax inspectors and other inspectors record membership

businesses that until now were not registered and did not pay taxes;
• will have a positive effect taking stock of inspectors administration’s tax

inspectors fields other central-level and municipal of All activist to inspect and
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advise businesses on how the functioning of their activities on a regular and
consistent Kosovo laws;

• These recommendations and advice of the Kosovo Tax Administration has on
the official website, however, such actions by meeting face to face with the
businessmen would be very positive result in the collapse of the informal
economy in Kosovo;

• Business awareness of the consequences that the informal economy in the
country’s economic development;

• Device with cash registers by the state and increase control for the use of cash
will significantly increase the impact of the state budget;

• For many businesses in Kosovo they are disappointed with the conditions
that are set for the purchase of fiscal cash registers;

• The fight against corruption would help reduce the informal economy. If fighting
corruption in Kosovo in practice as mentioned by officials of institutions, private
businesses would not have the courage to take a decision to escape from paying
taxes that belong to the state.

It is not expected that these activities occur for a short time, but we hope that the
institutions will work continuously to reduce a larger informal economy because it
directly affects the growth of the budget of the State and the economic development
of the country in gjeneral.
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Masat e sigurise ne pune

PhD. Anita Bardhi
Universiteti Europian i Tiranes

Abstrakt

Ky punim eshte nje analize e masave qe duhet te merren nga punedhenesi gjate
marrdhenies se punes por edhe pergjegjesia e punemarresve per ti zbatuar ato.Ne kete
punim do te vihen ne dukje te gjitha te drejtat dhe detyrimet e punedhenesve  ne varesi
te objektit te aktivitetit qe ata zhvillojne, çfarë parashikon legjislacioni shqiptar në lidhje
me sigurinë në vendin e punës, per te garantuar jeten dhe shendetin e punonjësve në një
ndërmarrje apo kompani e cila ka si objekt të veprimtarisë së saj zhvillimin e një
veprimtarie të rrezikshme në lidhje me punonjësit, por edhe për palët e treta, edhe pse
ata mund të marrin të gjithë masat e nevojshme për parandalimin e rreziqeve.
Do te vihen ne dukje ne menyre te pergjitshme si trajtohen dhe sa zbatohen ne praktike
masat per sigurine ne pune.Per Legjislacionin Shqiptar mund te themi me bindje te plote
se eshte shume I kompletuar dhe ka dhene zgjidhje per pothuajse cdo pronl;ematik dhe
se eshte I azhornuar me zhvillimet aktuale, por per implementimin ne praktik ketu nuk
mund te thuhet e njejta gje.Ne kete punim do te vihen ne dukje te drejtat dhe detyrimet
e subjekteve te marrdhenies se punes per sa I perket marrjes dhe zbatimit te masave per
sigurine ne pune.

Fjale kyçe: Marrdhenia e punes, punedhenes, punemarres, siguri, masa.

Hyrje

Ne kete punim do te trajtojme masat e sigurise ne pune, detyrimet e punedhenesit
dhe punemarresit ne drejtim te garantimit te sigurise ne pune dhe te krijimit te
kushteve te pershtatshme dhe praktike per zbatimin e tyre gjate marrdhenies se
punes.
Parandalimi i rreziqeve dhe respektimi i ligjeve  janë baza mbi të cilën mbështetet
mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në punë.
Puna eshte fenomeni me i perditshem per jeten e cdo njeriu qe nga momenti qe ai
fiton zotesine per te vepruar deri ne momentin kur ai ligjerisht behet i pazote per te
vepruar, humbet ne menyre te natyrshme aftesine per te punuar, si te tille kesaj
mardhenie i eshte kushtuar nje rendesi tejt e vecante ku per cdo pike te kesaj
marrdhenie kemi nje rregullim te posacem ne legjislacion ne mbare boten.
Edhe pse nje marrdhenie kaq e rendesishme pa te cilen njeriu nuk mund te jetonte
dot dhe as nuk mund te siguronte jetesen e tij, marrdhenia e punes eshte ka nje ser
faktoresh negative te perfshira ne te te cilat shpesh here vene ne rrezik shendetin
dhe vete jeten e njeriut.
Askush nuk duhet të rrezikojë jetën e tij ose atë të tjetrit me sjellje të papërgjegjshme
ose të rrezikshme,cdo kush duhet te jete shume i kujdeshem gjate marrdhenies se
punes jo vetem per punen te cilen po e kryen por edhe lidhur me kujdesin qe duhet



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

320

te tregoje per punonjesit e tjere ne te njejten marrdhenie pune apo edhe te trete te
cilet drejteperdrejt ose ne menyre indirekte mund te preken nga ky fakt.
Në vendet ku operojnë më shumë ndërmarrje, është e nevojshme të vlerësohen
rreziqet që mund të vijnë si pasojë e ndërhyrjeve të punimeve specifike, ne pune te
vecanta dhe sidomos me objekt te rrezikshem veprimtarie duhet te identifikohen sa
me shume te jete e mundur te gjitha shkaqet e rreziqeve te mundshme apo te pritshme
ne varesi te veprimtarise qe eshte duke u zhvilluar.

1.Puna ne te zeze dhe ndikimi i saj ne vendosjen  e masave te sigurise

Nje marrdhenie pune eshte e rrezikshme per vete natyren e veprimtarise por
legjislacioni ka vendosur ne permbajtje te tij klauzola nepermjet te cilave  te pakten
nga ana materiale por deri diku edhe ajo shendetesore sigurohet kjo per shkak te
masave te sigurise te cilat aplikohen ne menyre te detyrueshme nga punedhenesit
ne marrdhenien e punes.
Por kur behet fjale per punen ne te zeze (veprimtari e paligjshme e cila nuk eshte
identifikuar ne organet perkatese te punesimit apo te sigurimit te punonjesve)
pasiguria ne pune dhe rrezikshmeria apo mundshmeria per ekzistencen e aksidenteve
ne pune pune eshte me e madhe por ajo cka eshte me e rendesishme, personi i
demtuar nuk mund ti drejtohet organeve te drejtesise per marrjen e masave ligjore
kundrejt punedhenesit si personi kryesor i cili rregullisht duhet te pergjigjet per
demet e shkaktuara, sepse de jure nuk ekziston marrdhenia e punes pavaresisht
faktit se personi i demtuar (punemarresi ka qene duke kryer nje pune, veprimtari
per nje person tjeter (punedhenesi), nese nuk ekziston nje kontrate ligjore e lidhur
rregullisht mes paleve de jure nuk kemi te bejme me marrdhenie pune dhe ne kete
rast personi i demtuar nuk mund te kerkoje mbrojtje bazuar ne dispozitat ligjore te
krijuara posacerisht per marrdhenien e punes.
Puna në të zezë dhe pa kontratë të rregullt është e paligjshme dhe e rrezikshme, per
shkaqet e lartpermendura por jo vetem se nuk mund te vertetohet marrdhenia e
punes por punedhenesi nuk mund te ngarkohet me detyrimin per marrjen e masave
te nevojshme dhe te domosdoshme te cilat jane detyrimisht te aplikueshme ne varesi
te objektit te veprimtarise qe po zhvillohet.
Ai që punon në të zezë, në veprimtari të paligjshme ose pa kontratë të rregullt është
i detyruar të heqë dorë nga të drejtat themelore mbrojtëse dhe ligjore dhe shpesh me
një pagesë të pa përshtatshme ose duke rrezikuar shëndetin dhes igurinë e tij.

2. Cilat jane te drejtat e punemarresve lidhur me shmangien e rreziqet ne
pune

    Punonjesit kane te drejte të:
- njihen me emrat e përgjegjësit dhe të specialistëve të shërbimit të parandalimit

dhe mbrojtjes, me të cilët të vendosin kontaktet dhe marrëdhëniet përkatëse.
- caktohen në veprimtari për të cilat janë formuar dhe trajnuar në mënyrë të

përshtatshme. Formimi duhet të lidhet me vendin e punës dhe me sektorët
përkatës, si dhe të përsëritet të paktën në rastin e ngritjes në detyrë, transferimit
ose ndryshimit të sektorit, të futjes së pajisjeve të reja të punës, substancave
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ose preparateve të rrezikshme. Për këtë arsye, proceset e formimit duhet të
përsëriten periodikisht, si dhe atëherë kur ka një rritje të rreziqeve.

- pajisen, nëse është e nevojshme, me Mjete të Mbrojtjes  Personale (DPI), të
kualifikohen në mënyrë të përshtatshme, dhe kur ështëe nevojshme, të trajnohen
për përdorimin e tyre.

- dinë nëse veprimtaria e tyre parashikon mbikëqyrjen shëndetësore  nga ana e
mjekut kompetent si dhe të informohen për praninë dhe veprimtarinë e këtij të
fundit. Ata duhet të njohin gjithashtu emrat e punonjësve të ndihmës së shpejtë,
të specialistëve të emergjencës dhe parandalimit të zjarreve si dhe të njoftohen
lidhur me mënyrën sesi duhet të sillen në situatat e mundshme të rrezikut dhe
emergjencës

- punojnë në kushte që garantojnë shëndetin dhe sigurinë e tyre, si dhe
pjesëmarrjen në përmirësimin e kushteve ekzistuese.

- të caktohen në veprimtari për të cilat janë formuar dhe trajnuar në mënyrë të
përshtatshme. Formimi duhet të lidhet me vendin e punës dhe me sektorët
përkatës, si dhe të përsëritet të paktën në rastin e ngritjes në detyrë, transferimit
ose ndryshimit të sektorit, të futjes së pajisjeve të reja të punës, substancave
ose preparateve të rrezikshme. Për këtë arsye, proceset e formimit duhet të
përsëriten periodikisht, si dhe atëherë kur ka një rritje të rreziqeve

- të kërkojnë ndërhyrjen e autoriteteve mbikëqyrëse, të marrin pjesë aktive,
nëpërmjet RLS-ve, në hetimet dhe vëzhgimet përkatëse, si dhe të informohen
lidhur me rezultatet  të bëra.

- të ndjekin rregullat dhe udhëzimet e dhëna nga punëdhënësi, drejtuesit dhe
mbikëqyrësit, me qëllim mbrojtjen kolektive dhe individuale.

- të përdorin nëmënyrë të saktë mjetet e punës, substancat dhe preparatet e
rrezikshme, mjetet e transportit, mekanizmat e sigurisë dhe të mbrojtjes
personale.

- të mos zhvendosin ose të modifikojnë pa autorizim mekanizmat e sigurisë, të
sinjalizimit ose të kontrollit.

Por pervec te drejtave te tyre ne menyre qe te shmangin apo te zvogelojne faktoret
e rrezikshem per jeten dhe shendetin e subjeteve te kesaj marrdhenie por edhe
te treteve gjithashtu per punemarrsit Ligji “Per sigurine ne pune” liston keto
detyrime per ta:

- t’u nënshtrohen kontrolleve mjekësore të parashikuara ose të caktuara nga
mjeku competent

- të njoftojnë punëdhënësin, drejtuesit dhe mbikëqyrësit e tyre për problemet me
pajisjet e punës, me substabnat dhe preparatet e rrezikshme, me mjetet e
transportit, me mekanizmat e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe për çdo lloj situate
tjetër të mundshme rreziku, për të cilën vihen në dijeni

Parandalimi i rreziqeve dhe respektimi i ligjeve  janë baza mbi të cilën mbështetet
mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë në punë.
Rregullorja në fuqi (veçanërisht Dokumenti i unifikuar për çështjet e shëndetit dhe
sigurisë në vendet e punës) nxit pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin e gjithë subjekteve
të përfshirë, sipas kompetencave dhe përgjegjësive përkatëse (punëdhënësi dhe
drejtoria e korporatës, shërbimet e parandalimit  dhe të mbrojtjes, mjeku kompetent,
përfaqësuesi i punonjësve për sigurinë, punonjësit,...),  duke marrë parasysh
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ndryshimet gjinore, të moshës dhe prejardhjes nga vende të tjerë.
Per shmangien e rreziqeve gjate marrdhenies se punes nje pjese e konsiderueshme
epergjegjesise bie edhe mbi punedhenesin I cili eshte personi kyc per evitimin  e
rreziqeve, ai eshte I detyruar qe te marre te gjitha masat e nevojshme apo te
domosdoshme ne varesi te veprimtarise qe ai zhvillon ne menyre qe punemarresit e
tij te jene teknikisht te sigurt, tù jene plotesuar te gjitha kushtet ligjore dhe teknike
e vertetuar kjo nepermjet procesverbaleve te mbikqyresit te punimeve qofte objekt,
qofte industry apo cfaredolloj fushe e cila per shkak te objektit te saj sjell
domosdoshmerine e marrjes se masave te sigurise.

3. Detyrimet e punedhenesve sipas legjislacionit shqiptar

Punedhenesi eshte i detyruar te:
- identifikojë  dhe të vlerësojë paraprakisht gjithë rreziqet  që lidhen me punën

dhe ambientin e zhvillimit të punës, me punimet e veçanta, me pajisjet e
përdorur

- ndërmarrë masa për të eliminuar ose zvogëluar rreziqet, për të verifikuar
periodikisht kushtet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës dhe efikasitetin
e masave mbrojtëse.

- informojë punonjësit lidhur me rreziqet e punës së tyre, personat e caktuar në
ndërmarrje për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë, dhe masat përkatëse për t’u
respektuar.

- pajisë punonjësit, në rast se ka ende rreziqe për shëndetin dhe sigurinë, me
Mjete  të Mbrojtjes  Personale (DPI).

4. Shërbimet e mbrojtjes dhe të parandalimit

Punedhenesi, ne kuader te sigurise ne pune eshte I detyruar te ngarkoje disa
punemarrs te cilet te jene punesuar posacerisht per ceshtjen e mbrojtjes dhe sigurise
ne pune dhe parandalimit te rreziqeve profesionale ne ambientet e punes.
Punemarresit gjate nje marrdhenie pune nuk mund te cenohen gjate kryerjes se
detyrave te tyre lidhur me mbrojtjen dhe parandalimin e rreziqeve profesionale,
gjate marrdhenies se punes punemarresve ju jepet koha e nevojshme qofte per
kryerjen e punes ne menyre qe ti shmangen rrezikut qofte ne pergatitjen e kushteve
te percaktuara ne ligj apo ne kodin konkret te kompanise pjese te se ciles jane,  pasi
veprimtari te ndryshme detyrimisht kane kushtet e tyre te vecanta te mbrojtes dhe
sigurise, per realizimin e mbrojtjes se tyre ne aspektin teknik punedhenesi eshte I
detyruar tu jape atyre gjithe kohen e nevojshme, por pervec kesaj te duhet edhe nje
mbikqyrje nga persona te tjer ete caktuar per detyren e mbikqyrjes se punonjesve
per te bere verifikimin e plote te tyre ne rast neglizhence apo te mos dijes.
Punedhenesit ne momentin e krijimit ten je marrdhenie pune duhet te marrin te
gjitha masate  nevojshme per tu siguruar punemarresve te tyre te gjitha mjetet e
nevojshme dhe tju ofrojne trajnimin e duhur ne menyre qe te kjo marrdhenie te
konsiderohet conform rregullave ligjore ne fuqi por edhe per te siguraur ne
marrdhenie pune te rregullt dhe efektive qofte ne interest e punedheneist ne aspektin
e funksionimit te biznesit qofte per efekt te sigurise dhe shendetit te punemarresve.
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Punedhenesi gjithashtu eshte I detyruar qe nes ekapacitetet aktuale te tij nuk jane
te mjaftueshme per te garantuar sigurine teknikisht dhe ligjerisht ne pune te hyje
ne marrdhenie kontraktore me subjekte te tjera te cilet I kane kapacitetet e nevojshme
per krijimin e ketyre kushteve per mbrojtje dhe parandalim te rrezikut.
Nese esjte krijuar nje marrdhenie e tille me kontraktore te tjere per shtimin e
kapacitetetve per parandalimin e rreziqeve punedhenesi eshte I detyruar qe ti pajise
ata me gjithe informacionin e nevojshem lidhur me faktoret e dyshuar apo te njohur
qe kane efekte per sigurine apo shendetin e punemarresve, pra ne menyre qe te
pqrqndqlohet rreziku subjektet e rinje te cilet hyne ne kete marrdhenie per
parandalim duhet te jene po aq te njohur me faktoret e rrezikut sad he vete
punedhenesit apo punemarresit ne kete marrdhenie, punemarresit duhet gjithashtu
tu krijojne ketyre mundesi sa me efikase per marrrjen  einformacionit ne menyre qe
rreziqet te behen sa me tee videntueshme dhe per pasoje te shmangshme.
Punedhenesi sic u permend edhe me siper duhet te krijoje ne ndermarrjen apo
kompanine  e vet organizmin e veprimtarive parandaluese dhe mbrojtjese ne
pershtatje me madhesine  endermarrjes apo institucionit, punemarresit dhe personat
esherbimeve  te specializuara duhet:
Të kenë aftësitë dhe kualifikimin e duhur, ne menyre qe te shmangen rreziqet gjate
marrdhenies se punes eeshte e dosmosdoshme qe personat te cilet do te merren
konkretisht me anen teknike te mjeteve apo pajisjeve duhet domosdoshmerisht qe
te kene aftesine  eduhur ne te kundert ata perbejne rrezik dhe nuk ndihmojne ne
evitimin e rrezikut por e shtojne ate duke sjelle pasoja fatale.
Ne praktike ka raste te pafundme ne te cilat shkak I aksidenteve ne pune ka qene
mosdituria e personave te cilat jane ngarkuar me detyren e mbikqyrjes,supervizimit
apo edhe marrjen e masave direkte per parandalimin e rreziqeve. Nese personi I cili
konsiderohet adapt per kryerjen e nje detyre te caktuar neglizhon ose eshte I paafte
ne kryerjerjen  e detyres eshte dyfish pergjegjes per demin e shkaktuar kundrejt
punonjesve dhe kundrejt punemarresit.
Keto raste jane evidentuar ne mbare boten por sidomos ne vendin tone pasi
praktikisht hasim mospergatitje te plote nga ana profesionale  epunonjeve, mungesa
e experiences e cila eshte nje factor shume I rendesishem me ndikim te forte ne cdo
marrdhenie pune, qofte per faktin se  punonjesit nuk kane eksperiencen e duhur
por edhe per faktin se ne Shqiperi ndermarrjet me te medha jane krijuar vetem
kohet e fundit dhe per kete arsye edhe vete punedhnesit nuk kane as ata pervojen e
duhur apo kapacitetet e duhura per parandalimin e demeve.
Nje tjeter element I rendesishem per shmangien erreziqeve ka te beje me disponimi I
pajisjeve apo mjeteve profesioname dhe aparaturave matese te cilat ndihmojne ne
dallimin e rreziqeve ne menyre qe te evitohen dhe rrjedhimidht te merren masa per
shmangien e tyre sa me shume te jete e mundur pasi kur behet fjale per veprimtari
te rrezikshme gjithmon ekziston mundesia e shkaktimit te aksidenteve per vete
natyren e punes.
Ligji parashikon gjithashtu se punedhenesi duhet te marra masa ne menyre qe te
punesoje nje numer te konsiderueshem punonesish te cilet duhet te merren direkt
me supervizimin apo mbikqyrjen e punonjesve por edhe kushteve ne te cilat ata
punojne, te vezhgojne ne menyre korrekte dhe te herepashershme te gjitha mjetet e
punes dhe menyren e realizimit te veprimtarise pa devijuar nga rregullat e sigurise.
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Personat e angazhuar me kete detyre duhet te shperndahen ne te gjithe ambientete
punes dhe jot e fokusohen vetem ne nje vend te kryerjes se veprimtarise.
Ne rastin einstitucioneve apo kontraktoreve te tjere te cilete kane hyre ne
marrdhenien e punes me qelim parandalimin e rreziqeve duhet qe te bashkepunojne
me njeri-tjetrin kur eshte e nevojshme per ceshtjet e sigurise dhe te mbrojtjes se
shendetit ne pune.

Konkluzione

Si perfundim mund te themi se per nje marrdhenie pune sa me te rregullt dhe
funksionale per punedhenesin dhe sa me te sigurt per punemarresit duhet te
respektohen te gjitha kushtet ligjore por edhe teknike te percaktuara me ligj te
vecante dhe vendime te bdryshme te cilat dalin here pas here ne veresi edh ete objektit
te veprimtarise qe do te zhvillohet.
Lidhur me masat dhe sigurine ne pune nje rol shume te rendesishem luajne dhe
vete kodet etike te ndermarrjes pervec obligimeve te legjislacionit, nese nje kompani
apo ndermarrje vendos kusht dhe domosdoshmeri per punonjesit esaj zbatimin
edisa masave te detyrueshme me qellim sigurine ne pune atehere nga praktika mund
te themi se eshte realizuar 90 per qind e qellimt per te cilin eshte krijuar ligji i
posacem por edhe akte te tera te pafundme te cilat jane ne funksion te sigurise se
punemarresve dhe jetes se tyre gjate marrdhenies se punes.
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Aplikimi i shërbimeve digjitale e-student dhe  e-profesor në ngritjen e
cilësise së arsimit në institucionet akademike

M.Sc. Eng. Krenar Këpuska
PhD. Cand. Blerta Prevalla

Abstrakt

Projekti bazohet në zbatimin e teknologjisë së informacionit në institucionet akademike.
Synimi kryesor i projektit konsiston në rritjen e cilësisë së arsimit dhe transparencës
përmes trekëndëshit Mësimdhënës-Institucion-Student, duke u bazuar në platformën
digjitale të komunikimit.
Problemet kryesore në institucionet akademike në Kosovë bazohen kryesisht në
interaktivitetin e ulet midis trekendeshit Mësimdhënës-Institucion-Student. Mënyra më
optimale për zgjidhjen e këtyre problemeve është implementimi i portaleve e-student
dhe e-profesor (shërbimi i studentëve dhe shërbimi i profesorëve). Në punim është trajtuar
implementimi i portaleve në njërin nga institucionet e arsimit të lartë në Kosovë.
Projekti ka ndikuar në rritjen e performancës së profesorëve, ka mundësuar pajisjen e
kënaqshme të studentëve me resurse akademike në kohë reale, ka rritur dukshëm
interaktivitetin dhe komunikimin midis trekëndëshit Mësimdhënës-Institucion-Student.

Keywords: Arsimi, Cilësia, Portalet, Digitalizimi.

Hyrje

Aplikimi i teknologjisë së informacionit në procesin e arsimit, mundëson përpunimin
e informacioneve në formën digjitale dhe si rrjedhim sjell ndryshimin e metodave të
përdorura deri më tani, gjegjësisht kalimin nga metodat tradicionale si: vështirësitë
e studentëve gjatë paisjes me resurse akademike, problemet që shfaqen gjatë
monitorimit të punës së studentëve dhe mësimdhënësve, problemet gjatë monitorimit
të cilësisë së syllabuseve dhe aplikimit të tyre sipas kohës së planifikuar, në metodat
më moderne.
Sfidat kryesore në një institucion modern akademik lidhen ngushtë me monitorimin
e bashkëpunimit Mësimdhënës-Student, pranimin e burimeve akademike në kohë
reale nga ana e studentit dhe monitorimin e punës së profesorit nga zyra e kontrollit
të cilësisë.
Ky hulumtim do të bazohet në dy faza: mësimnxënia para aplikimit te platformës
digjitale dhe funksionimi i procesit të mësimnxënies pas aplikimit të kësaj platforme
digjitale.

Mesimnxënia para aplikimit të platformës digjitale e-Student dhe e-Profesor

Gjatë kësaj faze do të analizohet “funksionimi” i komunikimit Mësimdhënës-Student,
Student-Student, Student-Institucion dhe Mësimdhënës-Institucion. Komunikimi
përmes trekëndëshit Mësimdhënës-Institucion-Student ballafaqohej me disa
probleme, të cilat lehtë mund të eliminohen nëse aplikojmë teknologji informative
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Sot, studentet jetojnë në një botë të rrethuar me teknologji, e cila nuk është më një
luks, por është një nevojë dhe domodoshmëri e kohës moderne. Ky moment dhuroi
nje sinjal që tanimë është koha të gjendej një mënyre e cila do të zgjidhte të gjitha
këto probleme.

Fig. 1 – Përshkrimi i komunikimit midis trekëndëshit Mësimdhënës-Institucion-Student

Pritshmëritë nga aplikimi i portaleve e-Student dhe e-Profesor
Duke analizuar fuqinë e komunikimeve virtuale (internetit), zbatimi i teknologjisë
informative do të mundësonte:
· Një komunikim shumë të shpejtë dhe më të lehtë midis mësimdhënesit-

institucionit-studentit dhe rritjen e interaktivitetin midis tyre
· Bartjen e informatave në kohë reale nga mësimdhënësi tek studentët dhe

anasjelltas, bartjen e informatave në kohë reale nga mësimdhënësi tek
institucioni dhe anasjelltas

· Integrimi i studenteve në debate (diskutime) të ndryshme të hapura nga vet
mësimdhënësi dhe vlerësimin e mësimdhënësve nga ana e studentëve

· Ngritjen e cilësisë në aktivitetet e ndryshme të organizuara nga vet studentet
dhe rritjen e kreativitetit midis stafit administrativ dhe studentëve

· Kontrollimi shumë më i mirë nga zyra e cilësisë dhe si rrjedhim monitorohet
përgjegjësia e mësimdhënësit ndaj studentit dhe institucionit

· Integrimi shumë i lehtë i studentëve që janë të regjistruar si trasfer, pra të cilët
do të vijnë si student pasi të ketë përfunduar leksionet e lëndëve përkatëse

Integrimi i teknologjisë së informacionit në këto procese është bërë përmes zhvillimit
të dy portaleve inxhinierike. Platforma e cila përdoret nga ana e studentëve (e-student)
dhe platforma e cila përdoret nga ana e mësimdhënësve (e-profesor), institucionit
dhe zyrës së kontrollit të cilësisë. Zhvillimi i portaleve është bërë duke u bazuar në
të gjitha kërkesat e dala nga institucioni ku është aplikuar.

në proceset e duhura. Informatat dhe materialet shkollore nuk ishin në kohë reale,
nuk arrinin ndonjëherë tek studentët dhe si pasojë ankesat për mos pranimin e
resurseve ishin në rritje e sipër. Institucionet akadamike kishin vështirësi të
kontrollonin punën e mesimdhënësit dhe monitorimin e realizimit të syllabuseve të
tyre.
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Aplikimi i portaleve furnizon gjerësisht studentët me materialet mësimore në krahasim
me metodat tradicionale, si dhe krijon mundësi të jenë më aktiv dhe me produktiv.
Në punim është përdorur metodologjia statistikore dhe monitoruese për arritjen e
rezultateve konkrete.

Fig. 2 – Struktura e portalit e-Profesor

Fig. 3 – Struktura e portalit e-Student

Mësimnxënia pas aplikimit të platformës digjitale e-Student dhe e-Profesor

Aplikimi i teknologjisë së informacionit në institucionet e larta akademike ka arritur
të bëjë një ndryshim rrënjësor në mbarëvajtjen e procesit mësimor. Përfituesit më të
mëdhenjë në gjithë këtë revolucion teknologjik janë studentet dhe mësimdhënësit
por në aspekte të ndryshme edhe institucionet akademike.
Si eshte duke ndikuar ky zhvillim teknologjik në cilësinë e mësimdhënies dhe
mësimnxënies?
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Aplikimi i teknologjisë së informacionit në proceset mësimore nënkupton integrimin
e aplikacioneve të ndryshme në mënyre produktive. Ky aplikim shfrytëzon rrjetat
kompjuterike me qëllim të rritjes së interaktivitetit midis trekëndëshit Mësimdhënës-
Institucion-Student, duke mundësuar kështu zhvillim të pavarur të proceseve
mësimore. Shekulli XXI ka sjell me vete një numër shumë të madh të softuerëve të
cilët janë të projektuar dhe zhvilluar pikërisht për procesin e mësimdhënies. Mënyra
më optimale për zgjidhjen e këtyre problemeve është implementimi i një platforme, e
cila shërben si urë lidhëse përmes Mësimdhënës-Institucion-Student.
Platforma e studentëve është e pajisur me informata nga dy burime kryesore:
institucioni dhe mësimdhenësi. Këto platforma të mësimdhënësve monitorohen,
brenda kufinjëve, nga zyra e kontrollit të cilësisë.

Fig. 4 – Struktura dhe hierarkia e zyrës së kontrollit të cilësisë
Portali i studentëve përmban informacione të cilat janë të varura nga portali i
mësimdhënësve dhe administrata e insitucionit. Ky portal është ndarë në këto sektore
kryesore: literatura, ligjerata, ushtrime, detyra, njoftime, diskutime, url, video etj.
Portali i mësimdhënësve kontrollohet nga zyra e kontrollit te cilësisë për cilësinë e
syllabuseve, përshtatjen e  syllabuseve me mësimin përgjatë semestrit, statistikën e
perdorimit nga ana e profesorit dhe numrin e materialeve të ngarkuara për semestër.
Gjithashtu si informatë kthyese nga studentët merret edhe: përgjigjja në detyrat e
dhëna, pjesëmarrja në diskutimet e hapura, numri i resurseve të shkarkuara për
njësi etj. Aplikimi i portaleve në procesin e digjitalizimit të procesit të mësimdhënies,
paraprakisht eshte testuar në dy fakultete. Këto fakultete supozohej që njeri të ishte
shumë i afërt dhe tjetri shume i largët me teknologjinë.
Rezultatet ishin tepër të mira si për njërin ashtu edhe për tjetrin. Meqenëse kishim
rezultate të mira ky pilot projekt fillestar pas një semestri të suksesshëm filloi
implementimin e portaleve në të gjitha programet e institucionit.
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Fig. 5 - Përdorimi i portalit e-student për shkarkimin e resurseve akademike
Cilësia në mësimnxënie nuk varet vetëm nga pranimi i resurseve akademike dhe
pranimi i informacionit por duhet që ky informacion të kanalizohet dhe përpunohet
nga vet studenti për të nxjerr përfitime të ndryshme. Paisja e studentëve me
informacione gjate gjithë kohës është obligim i mësimdhënësit, përkatësisht
institucionit akademik. Mësimdhënësi është nën monitorim, brenda limiteve të lejuar
nga ana e institucionit për cilësinë e temave të cilat do ti trajtoje gjatë vitit akademik.
Një ndihmë shumë e madhe për funksionimin e mirë të interaktivitetit midis Studentit–
Institucionit-Mësimdhënësit është krijimi i ketyre platformave digjitale.

Fig. 6 – Statistika mbi publikimin e resurseve akademike tek studentët
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Fig. 7 – Statistika mbi numrin total të publikimeve nga ana e mësimdhënësit dhe numrit
total të shkarkimeve nga ana e studentëve

Konkluzione

1. Studentët të cilët kanë pranuar në kohë reale resurset akademike, atëhere ai/
ajo:

a. Ka marrë pjesë aktive në diskutime të ndryshme rreth lëndës dhe diskutime të
hapura për çështje të rëndësishme nga ana e mësimdhënësit

b. Ka debatuar vetëm me profesorin rreth një detyre të caktuar
c. Ka dhënë vlerësime mbi profesorin për metodat e aplikuara gjatë gjithë semestrit
d. Ka dhënë vlerësime mbi institucionin për kushtet e ofruara gjatë vitit akademik
e. Ka dhënë kontribute të ndryshme në ngritjen e cilësise së proceseve mësimore
2. Është rritur përgjegjësia e mësimdhënësit ndaj studentit dhe institucionit

përkatës
3. Zyra e kontrollit të cilësise monitoron implementimin e cilësisë së plan-programit

nga ana e mësimdhënësit, brenda limiteve të lejuar nga ana e institucionit
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Abstrakt

Shërbimi i Provës duke qënë pjesë e sistemit të drejtësisë penale, është institucioni që
mbikqyr në mënyrë të vazhdueshme autorë të ndryshëm të veprave penale. Evidencat
tregojnë që dënimi me burgim, jo vetëm që nuk ndihmon në rehabilitimin e këtyre
autorëve, por i nxisin ato në kriminalitet të mëtejshëm, duke krijuar një proçes zinxhir
lirimi dhe burgimi për të dënuarin. Burgimi shkakton edhe fillimin e ciklit të varfërisë,
humbjen e vendeve të punës, dobësimin e mundësive për punësim, dëmtimin e
marrëdhënieve ndërpersonale dhe shtimin e rreziqeve shëndetësore për shkak të
mbipopullimit (Buletini i Shërbimit të Provës, V. II, Tiranë, 2011, fq.13). Kjo problematikë
vjen e bëhet më e ndjeshme kur bëhet fjalë për të miturit, kategori e cila kërkon një
trajtim më të kujdesshëm nga sistemi i drejtësisë penale. Në këtë kuadër, aplikimi i
dënimeve alternative vlerësohet si një mundësi që i jepet kësaj grupmoshe për të mos u
bërë pjesë e krimit, dhe për të pasur një shans për tu riintegruar në shoqëri. Qëllimi i
masave alternative është të reduktojë dhe minizojë dëmin e caktuar nga vepra penale e
kryer dhe të reduktojë përfshirjen e individit në sistemin e drejtësisë penale.
Tema do të hedhë një vështrim kriminologjik  mbi subjektet e mitur për të cilët mund të
jepen alternativat e dënimit me burgim, të cilat jepen nga gjykata bazuar në kritere
ligjore që kanë të bëjnë me veprën penale dhe subjektin. Në përfundim tema do të japë
disa rekomandime duke u bazuar në konkluzionet e nxjerra nga studimi.

Fjalët kyçe: shërbimi i provës, të mitur, dënime alternative.

Hyrje

Shërbimi i Provës ekziston në shumë vende të ndryshme të botës. Ai është prezent
në çdo kulturë apo regjim politik. Efekshmëria e mënyrës se sa ai shërben pozitivisht
për komunitetitn, është e ndryshme nga njëri vend tek tjetri.
Prej gjatë vitesh “Shërbimi i proves” është pjesë e sistemit të drejtësisë penale, është
një organ shtetëror i centralizuar,  në varësi të Ministrisë së Drejtësisë dhe ka filluar
funksionimin e tij në maj të 2009 (Buletini i Shërbimit të Provës, V. I, Tiranë, 2010,
f. 4). Deri më tani ka mbikëqyrur dhe mbështetur zbatimin e dënimeve alternative
për më shumë se 4453 subjekte, nga të cilet 15%  janë të mitur (Buletini i Shërbimit
të Provës, V. II,Tiranë, 2011, fq.15). Funksioni bazë i këtij shërbimi është mbikëqyrja
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e dënimeve alternative (Buletini i Shërbimit të Provës,V. I, Tiranë, 2010, fq 6). Tipar
kryesor i rolit të këtij shërbimi është kryerja aktiviteteve në bashkëpunim të
drejtpërdrejtë me pjesë të tjera të sistemit të drejtësisë penale (Buletini i Shërbimit të
Provës,V. I, Tiranë, 2010, fq 6).
  Kodit Penal i Republikës së Shqipërisë parashikon masat alternative të copëzimit e
dënimit me burgim (neni 58), pezullimin e dënimit me burgim dhe vënia në provë -
i njohur si dënimi me kusht (neni 59), pezullimi i ekzekutimit me burgim dhe detyrimi
për kryerjen e një pune në interes publik (neni 63) dhe lirimi para kohe me kusht
(neni 64) (Ligjin nr.7895)1 . Qëllimi i masave alternative është të reduktojë dhe
minizojë dëmin e caktuar nga vepra penale e kryer dhe të reduktojë përfshirjen e
individit në sistemin e drejtësisë penale.
  Studimi fokusohet tek këto dënime por në mënyrën se si këto zbatohen tek të miturit.
Sa efektivë janë këto dënime për këtë target grup dhe si i menaxhojnë punonjësit e
institucionit të Shërbimit të Provës këto situata?

Metodologjia

Metoda e përdorur në këtë studim është metoda cilësore e mbledhjes  së të dhënave
pasi kërkimi cilësor ka si qëllim të përshkruajë dukuri dhe sjellje sociale. Kërkimi
cilësor përpiqet të eksplorojë dhe shpjegojë botën nëpërmjet përvojave të aktorëve
socialë (Mays & Pope, 1995)2.
    Në këtë studim është përdorur si strategji studimi i rastit pasi në studimin e rastit
( Bejko, Metoda Cilësore) 3 kërkimi përfshin studimin e një çështje duke eksploruar
përmes një ose më shumë rasteve brënda një sistemi të kufizuar (p.sh. një vendodhje,
një kontekst).
Instrumenti i kërkimit
      Metodat e përdorura për mbledhjen e të dhënave janë: rishikimi i literaturës, intervista
e strukturua.
Fillimisht paraqite një vështrim historik dhe aktual mbi legjislacionin Shqiptar që
ka parashikuar aplikimin, ekzekutimin e dënimeve alternative ndaj burgimit si dhe
analizimi i tendencave të sotme të dënimeve penale në Shqipëri bazuar mbi të dhëna
statistikore. Evidentimi i problemeve ligjore dhe praktike të zbatimit të alternativave
me burgim me fokus të miturin është bërë duke u mbështetur në studimet mbi
alternativat e dënimit me burgim në Shqipëri.
   Intervista e strukturuar ë shtë  bazuar në  elementët e “Vlerë simit të  rrezikut të
recidivizmit” i cili është  hartuar nga specialistë t e Shërbimit të  Provës. Ky vlerësim
përfshin zhvillimin e parashikimeve për mundësinë  e sjelljeve kriminale, frekuencën
e këtyre ngjarjeve, tipat e sjelljeve dhe viktimat e munshme nga këto sjellje. Për të
vlerësuar rrezikun e recidivizmit është  marrë  informacion të  lidhura me mjedisin
social të  personit, historinë  e jetës, sjelljes para dhe pas kryerjes së  veprës penale,
sjelljen e përgjithshme, faktorëve të  tjerë , etj (Buletini i Shërbimit të Provës, V.II,
Tiranë, 2012, fq. 20). Në  bazë  të  këtyre elementëve nga studiueset janë  hartuar 12

1 Shih Ligjin nr.7895, date27.01.1995, Kodi penal i RSH, Fletore zyrtare, nr.2-3, viti 1995
2 Agolli, N. I., “Zbatimi i të drejtave të njeriut dhe të drejtave për shëndet për personat që jetojnë me HIV/AIDS në
Shqipëri”, Tiranë.
3 Bejko E., “Metoda Cilësore: “Pesë qasjet cilësore për studim”, Fakulteti i Shkencave Sociale, UT.
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pyetje.
Popullata e studimit
     Modeli i përdorur në studim për përzgjedhjen e subjekteve është një model cilësor.
Kjo do të thotë që këto subjekte janë përzgjedhur në bazë të disa kritereve dhe
gatishmërisë së tyre. Për rekrutimin e pjesëmarrësve u përdor kampionimi i
qëllimshëm.
Kriteret e përzgjedhjes së subjekteve janë:
Ø Të jenë punonjës të Shërbimit të Provës në Tiranë.
Ø Të kenë eksperiencë pune tre vjeçare në Shërbimin e Provës,Tiranë (d.m.th
të kenë qenë punonjës që prej fillimit të këtij institucioni).
Ø Të ofrojnë shërbime psiko-sociale të dënuarve të cilët vuajnë dënimin në
këtë shërbim.
Ø Të jenë punonjës socialë.
Vetëm katër punonjës janë përfshirë në studim pasi të tjerët refuzuan të
bashkëpunonin, si rezultat i mungesës së kohës apo mosdëshirës.

1.Analiza e të dhënave

      Sigmund Freud e shikon personalitetin njerëzor si një fushë betejë ku luftojnë
idi, egoja dhe superegoja të cilat maten për superioritet( Pettijoh,1996, fq 135).
Studiues të ndryshëm kanë vizione e mendime të ndryshme në lidhje me faktorët që
ndikojnë në personalitetin e individit, justifikimin e shkaqeve të krimit dhe mënyrave
të parandalimit të tyre. Disa prej faktorëve që ndikojnë në kriminologjinë e të miturve
janë:
· Faktorë të mjedisit fizik
· Faktorët ekonomikë
· Faktorët kulturorë (Feja, familja, arsimimi, media)
       Studimet e kryera fillimisht nga Ketëleja (A.Quetelete) dhe Geri (Gerry) kanë
treguar se ekziston një lidhje midis mjedisit dhe kriminalitetit. Kjo lidhje është
studiuar edhe nga kriminologë shqiptarë. Në punimet e tyre ata janë përpjekur të
nxjerrin në pah nëse ekzistojnë lidhje midis mjedisit, stinëve, kohës dhe klimës me
kriteret kundër shëndetit, me krimet e të miturve (Brozi , 1990, fq.22).
Lidhja e faktorëve ekonimikë me kriminalitetin është studiuar për një kohë të gjatë
dhe në këndvështrime të ndryshme. Sipas Sadhërlandit dhe Kreseit, të cilët kanë
bërë një përmbledhje të studimeve që ekzistojnë për lidhjen ndërmjet ekonomisë
dhe krimit, krimet më serioze kanë lidhje të lehtë dhe jo konstante me krimin në
periudhat e rënies ekonomike (Hysi, 2005, fq. 213). Në përgjegjësi, në periudhat e
rënies ekonomike, krimet nuk kanë rritje të dukshme, krimet kundër pasurisë,
përfshirë edhe dhunën, në periudhat e rënies ekonomike synojnë të rriten, krimet e
të miturve kanë tendencë të rriten në periudhat e rritjes ekonomike dhe të ulen në
periudhat e rënies ekonomike (Hall, 1990, fq. 106 ).
Kultura ka një ndikim të sajin në kriminalitet përmes elementëve si: feja, familja,
arsimi dhe media. Ka autorë që mendojnë se dekristianizmi dhe mungesa e edukimit
fetar kanë çuar në rritjen e kriminalitetit(Gassin,1994, fq.318). Element tjetër i faktorit
kulturorë është edhe arsimimi. Arsimimi ka rëndësi jo vetëm për të ardhmen e të
rinjve, pozitën sociale të tyre, por ai konsiderohet si mjet i mirë për të larguar të
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rinjtë nga rruga e krimit. Media, ka një ndikim tjetër në kriminalitet. Petli dhe
Barkëri në 1997 –n (Gassin, 1994, fq.288) duke analizuar literaturën, arritën në
përfundimin se media ka rëndësi të madhe në edukimin e të miturve dhe në nxitjen
e sjelljeve josociale dhe kriminale këtu përfshihen përdorimi i internetit (Wall, 2002,
fq.4) për pornografi, për të shfaqur dhunën ndaj një pesoni ose grupi social, ose
akte spiunazhi (Wall 2002, fq.7).
     Duke u bazuar në faktorët e mësipër nga Instituti i Shërbimit të Provës është
ndërtuar një intervistë e strukturuar që është përdorur edhe nga studiueset.
Dymbëdhejtë janë nëntemat e krijuara me të cilat na njef tabela e mëposhtme,
gjithashtu janë paraqitur edhe përgjigjet e punonjësve. Dhjetë pyetjet e para
paraqesinë ndikimin e faktorëve të ndryshëm në sjelljen kriminale dhe dy pyetjet e
fundit kërkojnë opinionin e punonjësve në lidhje me pengesat që hasin punonjësit
gjatë punës së tyre si dhe mendimi i tyre në lidhje me efekshmërinë e dënimeve
alternative.

Përgjigjet e punonjësve

1.Kushtet e jetesës
-Jo çdo i mitur që ka kushte të këqija jetese shtyhet drejt veprave penale;-Jo çdo i
mitur me kushte të mira jetese është i imunizuar ndaj veprimeve kriminale;-Rastet
kur veprat kriminale janë te lidhura drehtpërdrejtë me kushtet e jetesës (por jo
vetëm) kanë të bëjnë me vepra kriminale të cilat sjellin një përfitim financiar për
autorin e tyre.
2. Arsimimi
-Mungesa ose jo e arsimimit, sjelljet në shkollë të të miturit (frekuentimi, rezultatet,
etj...) vihet re para se të përcaktohet që nevojat arsimore përbëjnë një shkak drejt
sjelljes kriminale.
3.Komuniteti
- Në rast se i mituri është pjesë e një komuniteti të njohur për veprimtari të lartë
kriminale gjasat janë që dhe sjelljet kriminale të nxiten me shumë tek ky i mitur.
4.Teknologjia
-Nuk mund të thuhet se teknologjia  ka një lidhje të drejtpërdrejte me sjelljet
kriminale.
5. Substancat narkotike
-Përdorimi i substancave tek të miturit mund të përbëjë një nxitje për kryerjen e
sjelljeve kriminale megjithatë në shumicën e rasteve duhet parë si një simptomë
(apo një thirrje për ndihmë) e diçkaje që nuk shkon në jetën e këtij të mituri. -Dihet
se varësia ka natyrë urgjente dhe si e tillë mund të ulë kohën e reflektmit para
ndërmarrjes së një veprimi nga ana e të miturit, gjë që mund të shpjerë në sjellje
impulsive dhe të pamenduara të cilat mund të rezultojnë dhe në sjellje kriminale.
6. Mungesa apo e njohurive  mbi shëndetin mendor/fizik
-Mungesa e trajtimeve apo e njohurive  mbi shëndetin mendor/fizik nuk  shihet e
lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë, megjithatë ajo shihet si një lidhje e rëndësishme
në perseritjen e sjelljeve antisociale. -Në rast se diçka nuk merr trajtimin e duhur
atëherë ka gjasa më të mëdha që të përsëritet. -Është me shumë detyrë/përgjegjësi e
organizmave të shoqërisë dhe institucioneve që të përkujdesen në rast se vërehen
nevoja për trajtimin e shëndetit mendor /fizik.
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7. Historiku i familjes
-Sa më i shëndetshëm ambienti familjar aq më të mira janë gjasat që të miturit të
konformohen ndaj normave të shoqërisë dhe të kenë brendësuar vlera dhe qëndrime
pro-sociale, ndërkohë që sa më problematik të jetë ambienti familjar aq më i ulet do
të jetë përceptimi për veten e tij si një individ i vlefshëm për shoqërinë dhe si rezultat
vjen adoptimi i sjelljeve të cilat shkojnë përkundër normave të pranuara sociale.
8.Mjedisin sociale
-Në rast se vetë i mituri nuk arrin të kuptojë shkaqet apo natyrën e probleve të cilët
e kanë çuar drejt veprimeve kriminale atëherë gjasat janë që ai të përsërisë apo të
bëjë sjellje të reja kriminale. -Gjithë synimi është aftësimi i të miturve që ta shikojnë
sjelljen e tyre brenda një konteksti më të gjerë social duke u vënë theksi në pasojat
dhe dëmin e shkaktuar nga veprimet kriminale. -Sa më i madh të jetë të kuptuarit e
sjelljës dhe pasojave aq më shumë inkurajohen aftesite e zgjishjes së problemit në
mneyra të pranuara dhe të padëmshme për shoqërinë.
9. Qëndrimet që mbajnë të miturit ndaj sjelljes së tyre kriminale
-Është diçka kryesisht personale dhe reflekton të gjithë faktorët të cilët janë të lidhur
me vepren penale. -Qëndrimi ndaj veprimit kriminal është tregues për të kuptuarin
e shkaqeve dhe pasojave.
10. Faktorët motivues
-Disa nga faktorët motivues tek të miturit mund të jenë frika nga ndëshkimi, frika
nga perceptimi i të tjerëve si një person i cili mund të shkaktojë dëm, dëshira për të
qenë një person i cili konformohet me vlerat sociale të të tjerëve, dëshira për të qenë
si të gjithë të tjerët, dëshira për të korrigjuar veten dhe për të qenë i pranuar nga të
tjerët, etj... -Motivimi i të miturit mbetet kështu tregues shumë i rëndësishëm në
lidhje me përsëritjen e sjelljes kriminale.

Përsa i përket pyetjeve të fundit përgjigjet paraqiten si më poshtë:
· Gjatë proçedurave tuaja rutin me të miturit, cilat janë pengesat që keni hasur?
    Pengesat që punonjësit kanë hasur për të hartuar një raport vlerësimi sa më të
mirë apo për të realizuar një dënim sa më të efekshëm për të miturin kanë qenë të
ndryshme. Këtu vlen të përmendim ambientin e institucionit i cili nuk është shumë i
rehatshëm për të kryer një intervistë sa më pak nën presion të vëmendjes së të tjerëve
(kureshtarëve që vijnë në institucion për të kryer dënimin e tyre). Kjo gjë e pengon
të miturin të jetë i çliruar nga komplekset apo nga njenja e fajit/turpit. Kështu i
takon punonjësit të bëjë një punë shumë të sforcuar për të marrë përgjigje nga i
mituri. Efekti i kohës e cila ikën shumë shpejtë në fund të ditës së punës dhe numri i
dosjeve që sa vjen e rritet mbi tryezën e punës. Pengesë tjetër që punonjësit hasin
edhe në mungesën e angazhimit apo përkushtimit maksimal të prindërit ndaj fëmijës që ka
kryer veprën penale.” Shpesh prindërit nuk paraqiten bashkë me fëmijën e tyre për
të firmosur mbi ditën e paraqitjes ku është dhe momenti që i mituri do të pyetet në
lidhje me pendimin që mund të ketë për krimin apo për ndonjë konfliktë që mund të
ketë pasur gjatë javës”-shprehen punonjësit në një mendim. Këto janë disa faktorë
jo pak të rëndësishëm që pengojnë vijueshmërinë e mirë të Shërbimit të Provës.
· Si përfundim, nga eksperienca juaj personale sa të efekshme kanë qënë përpjekjet
tuaja në lidhje me efekshmërinë e dënimit? A i keni arritur ju objektivat që keni pasur me
çështjet mbi të miturit?
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    Përpjekjet për realizimin e një dënimi alternativ efektiv kanë qenë të mëdha nga
ana e punonjësve të intervistuar. Kjo vërtetohet nga fakti se vetëm 4% e të dënuarve
të mitur janë recidivistë në krim. Ndërsa pjesa tjetër e tyre ndihen të rehabilituar në
shoqëri. Ata shprehen se i kanë kushtuar shumë rëndësi intervistimit të të miturit
për të marrë sa më shumë përgjigje nga ai, ata i kanë kushtuar rëndësi të madhe
edhe sensibilizimit të prindërit të të miturit për t’i qëndruar sa më pranë fëmijës së
tij, gjithashtu ata interesohen së tepërmi edhe për ambientet apo shoqërinë që
frekuenton i mituri i dënuar. Së fundmi me anë të një nisme nga shteti ata kanë
marrë dy trajnime të posaçme për të trajtuar rastet e të miturve. Qëllimi i tyre është
që i mituri të mos të jetë recitivistë në krim por gjatë kohës që ai të kryejë dënimin
alternativë të sensibilizohet dhe të kuptojë fajin e tij. Gjatë tre viteve eksperiencë në
Shërbimin e Provës punonjësit e intervistuar e kanë arritur me 90% qëllimin e tyre.

Konkluzione dhe Rekomandime

         Konkluzione

· Nga analiza e statistikave të ndryshme të mbledhura më rezulton se aplikimi i
dënimeve alternative shihet dhe vleresohet si një hapë kundër recidivizmit për
të miturit që kryejnë vepra penale per t’ju rikthyer jetës në komunitet me shanse
të barabarta me bashkëmoshatarët e tjerë.

· Dënimet alternative funksionojnë në përputhje të plotë me tendencën e të drejtës
penale-për-nga-drejtësia-restauruese. Përdorimi i ndëshkimit si një mënyrë për
të kryer  funksionin parandalues dhe rehabilitues për personat e mitur të cilët
paraqesin rrezikshmëri të ulët shoqerore dhe për të cilët dënimi me burgim
mund të jetë dhe i dëmshëm nuk do të mund të japë rezultatet e kërkuara.

· Është shumë e rëndësishme të theksojmë se një synim i rëndësishëm është
inkurajimi i përfshirjes më të gjerë të komunitetit në trajtimin e të dënuarve
dhe nxitjen e një ndjenje përgjegjësie-sociale-të-të-dënuarit. 

· Megjithëse specialisti i Shërbimit të Provës mbetet personi referencë për të
dënuarin në mbikëqyrje, ai nuk mund të jetë i mjaftueshëm për të mbuluar të
gjitha nevojat që çojnë në sjelljet kriminale. Për këtë arsye një nga parimet e
Shërbimit të Provës është krijimi i bashkëpunimit me shërbime sociale të ofruara
nga organizma apo institucione të tjera të cilat janë të specializuara në trajtimin
e problemeve specifike siç mund të përmendim të dënuarit me-varësi-nga-
substancat-narkotike (si p.sh ‘Qendra-e-Shërbimeve-dhe-Praktikave-Ligjore-
të-Integruara’),-etj. 

· Roli i Shërbimit të Provës në vendin tonë dita ditës po përforcohet gjithnjë e
më shumë. Kjo për faktin sepse numri i të miturve recidivistë në krim në këtë
institucion është vetëm 4%. Shërbimi i Provës shihet si një institucion që mund
të ndikojë në uljen e kriminalitetit dhe të recidivizmit në krim tek të miturit
(bazur kjo tek statistikat e shqyrtuara). Intervistat nxorën në pah ndikimin e
faktorëve të jashtëm që e nxisnin një të mitur për të kryer një krim. Këta faktorë
mund të rikuperohen përmes programeve të posatshme për të miturit si p.sh:
monitorimi i pjesëmarrjes në shkollë të të miturve, mbështetjen e fëmijës në
jetën sociale duke i krijuar kushtë të barabarta, krijimi i mjediseve argëtuese
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për fëmijët, parandalimin e përdorimit të substancave narkotike ose të alkoolit.
Implementimi i këtyre programeve do të ulë së tepërmi përfshirjen e të miturve
në botën e krimit dhe definitivishtë mund të minimizojë recidivizmin.

Rekomandime

Sigurimi dhe trajtimi i të miturve në Institucionet Penale është fokusuar në
përmirësimin e personalitetit së fëmijës dhe në përgatitjen e tij psikologjike për tu
rikthyer në shoqëri, si qytetarë të denjë për të jetuar në komunitet, duke respektuar
normat dhe vlerat e tij, si edhe  pa u ndjerë më të frustruar nga ndjenja e fajit apo
frika e paragjykimit. Rëndësi i është dhënë uljes së recidivizmit të krimit tek të miturit.
Për përmirësime të mëtejshme të sistemit të drejtësisë duke u fokusuar në Shërbimin
e Provës për të mitur do të ndikonin plotësimi i disa rekomandimeve si:
• Krijimi i një kornize ligjore specifike për të miturit në konfliktë me ligjin.
• Krijimi i ambienteve të përshtatshme  për zhvillimin e intervistave ose

mbikqyrjen e dënimit nga punonjësit e Shërbimit të Provës.
• Trajnimi i vazhdueshëm i të gjithë aktorëve të shërbimit të provës me standartet

ndërkombëtare për trajtimin e fëmijëve në konflikt me ligjin, aktet ligjore
kombëtare dhe veçoritë psiko-sociale të të miturve.

• Krijimi i pyetësorit tip, të posatshëm për të miturit.
• Përpunimi i të dhënave statistikore si dhe thellimi i studimeve kriminologjike

mbi shkaqet dhe parandalimin e kriminalitetit.
• Krijimi i institucioneve të  mirëfillta të riedukimit për të gjithë të miturit që

kryejnë dënimin e tyre.
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Sociologjia në shkollat e mesme në demokracinë tonë të trazuar

Aida Serjanaj
Agjencia Kombëtare e Provimeve

Abstrakt

Demokracia në Shqipëri erdhi mes një populli të uritur për të. Pritshmëria e njerëzve u
përball me babëzinë e klasës politike që nuk u pa të “gatuajë” dhe racionojë atë që i duhej
vërtet këtij populli. Arsimi pësoi goditje nga më të rëndat nga kjo gjendje. Përpjekja për
të sjellë të rejat më të përparuara nga bota e qytetëruar solli një miks reformash të
paharmonizuara me njëra tjetrën. Secila legjislaturë u vu në garë të shfrenuar me atë
paraardhëse për të realizuar brenda mandadit të vet, atë që pretendonte se do të sillte
suksesin maksimal në arsim.
Një e tillë ishte reforma që i dha goditje bllokut të lëndëve të civiksit në shkollë të mesme.
Pasoja më e rëndë në këtë bllok ishte heqja e lëndës së sociologjisë nga menyja e lëndëve
në kurrikulën bërthamë. Statusi i saj u bë “lëndë me zgjedhje të detyruar”1, ndërkohë që
disa lëndë bërthamë rimarrin informacion të njëra-tjetrës. Të tilla janë: aftësimi për
jetën, bilogjia dhe qytetaria 11. Kjo ndodhi në vitin shkollor 2010-2011, klasa e XI-të,  e
më pas, matura e parë që iu nënshtrua sistemit të arsimit të detyruar 9-vjeçar. Pasoja e
këtyre dukurive ra mbi nxënësit që mbesin me formim të cunguar pa studimin e
fenomeneve sociale. Qytetaria aktive vjen nga njerëz të mirëinformuar. Këtë informacion
e jep sociologjia si me problemet që trajton, ashtu edhe me mënyrën si e paraqet
perspektivën e shoqërisë në fusha të ndryshme.

Fjalë kyçe: sociologji, lëndë bërthamë, lëndë me zgjedhje, formim qytetar.

Hyrje

Shqetësimi që paraqet ky punim është i një armate mësimdhënësish të sociologjisë
nga e gjithë Shqipëria. Megjithëse e kemi shtruar dhe diskutuar me kolegët në vite,
ky problem nuk është paraqitur ndonjëherë në nivele të tilla si në këtë punim.
MASH2 miratoi programet mësimore të propozuara nga IZhA 3 në vitin shkollor
2009-2010, kur nisi për herë të parë zbatimi i kurrikulës së  re AML4 me një menu
lëndësh bërthamë dhe një tjetër me zgjedhje. Zgjedhja ishte e detyruar ose e lirë. Kjo
u cilësua si një nga sukseset në reformat arsimore. Prej kohësh ishin kryer takime
nga IZhA me mësues me përvojë dhe asnjëherë nuk ishte dëgjuar ndonjë propozim
për heqjen e sociologjisë nga lista e lëndëve bërthamë.  U ndodhëm përballë faktit të
kryer kur MASH solli programet e vitit shkollor 2009-2010. Klasat e dhjeta tashmë
zhvillonin lëndën e  qytetarisë si  edukim ligjor. Kjo lëndë zhvillohet  edhe  në
klasën e 11-të. E ndërmora përgatitjen e këtij studimi me shpresën se diku do të
1 www.izha.edu.al.
2 Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, sot MAS-Ministria e Arsimit dhe e Sporteve.
3 1965-Insituti i Studimeve dhe Botimeve, 1970-Insituti i Studimeve Pedagogjike, 2003-Insituti i Kurrikulave
dhe Standardeve dhe Qendra e Trainimit dhe Kualifikimit për Arsim, tetor 2007-Insituti i Kurrikulave dhe
Trajnimit, , mars 2010-Insituti i Zhvillimit të Arsimit.
4 Arsimi i Mesëm i Lartë.
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ndikojë për të vlerësuar më shumë rolin e sociologjisë.
Çështje për punimin:
1. Cila është gjendja aktuale e mësimdhënësve të sociologjisë në Shqipëri?
2. Cili është raporti i numrit të përgjithshëm të nxënësve në klasën e XI, ku

zhvillohet sociologjia me numrin e nxënësve që e kanë zgjedhur atë?
3. Sa janë pyetur mësuesit për reformën e sistemit arsimor parauniversitar?
4. Si mbrohen hartuesit e programeve për këto ndryshime?
5. Si mendoni të ndryshojë situata në të ardhmen?

I. Metodologjia

1. Shqyrtim literature:  Kam marrë nga Drejtoritë Arsimore Rajonale në disa qarqe
të Shqipërisë statistika mbi numrin e nxënësve të klasave të XI-ta, ku zhvillohet
kjo lëndë, dhe numrin e atyre nxënësve që kanë zgjedhur sociologjinë për vitet
kur kjo reformë ka hyrë në fuqi.

2. Fokus grup: Vitet ’90 të shekullit XX sollën risinë në arsimin parauniversitar
me një lëndë të re që trajtonte problemet sociale. Të gjithë mësuesit të cilëve iu
besua kjë lëndë iu përkushtuan punës dhe iu nënshtruan trajnimeve për të
arritur rezulatate sa më të mira. Duke gjetur kohën e përbashkët të lirë janë
mbledhur 9 mësues më me përvojë dhe më të kualifikuar të sociologjisë nga ky
kontigjent i lartpërmendur si dhe 3 të rinj, të tillë që janë treguar të gatshëm
për të ndihmuar që kjo lëndë të mbrohet sa herë kanë dalë urdhëra mediokër
nga lart në dëm të saj, apo si të gjejmë rrugët më të favorshme që ta përmirësojmë
mësimdhënien e sociologjisë.

3. Dokumente vetjake: Këto dokumente janë mes shënimeve që ne i mbanim kur
materialet e para të lëndës i merrnim me leksione, më pas me fashikuj, derisa
doli libri i parë i daktilografuar që administrohej nga zyra e seksionit të arsimit.
shtëpia e mësuesit.

4. Intervista: Zhvillohet me specialistin e lëndëve të civiksit, pra edhe të sociologjisë,
pranë Insitutit të  Zhvillimit të Arsimit.

II. Rezultatet

1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit zyrtar janë krahasuar programet lëndore
bërthamë dhe me zgjedhje në AML.
Lënda e sociologjisë është me zgjedhje të detyruar. Nga disa drejtori arsimore
rajonale, kemi të dhënat mbi numrin e nxënësve gjithsej në klasën e 11 dhe
numrin e nxënësve që e kanë zgjedhur këtë lëndë në menunë e programit
mësimor me zgjedhje të detyruar.
Raporti i numrit të përgjithshëm të nxënësve në klasën e XI, ku zhvillohet
sociologjia me numrin e nxënësve që e kanë zgjedhur atë rezulton si më poshtë:
Tirana sipas viteve shkollorë: viti 2012  ka 7200 nxënës gjithsej, 2057 e kanë
zgjedhur; viti 2013 kanë zgjedhur 1800 (numri gjithsej pothuaj nuk ndryshon).
Mësuesit janë specialistë.

Shkodra: viti shkollor 2012-2013 kishte 910 nxënës që kishin zgjedhur sociologjinë.
viti shkollor 2013-2014 ka 31 të tillë. Nga 31 mësues, vetëm 6 janë me diplomë
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përkatëse.
Korça: viti 2011 ka 962 nxënës gjithsej, 93 e kanë zgjedhur; 2012 ka 979 nxënës
gjithsej, 214 e kanë zgjedhur, 2013 ka 1037 nxënës gjithsej, 234 kanë zgjedhur;
2014 ka 959 nxënës gjithsej, 244 kanë zgjedhur sociologjinë. Shumica e mësuesve
janë specialistë.
Dibra: Janë 794 nxënës në klasën e 11, vetëm 60 prej të cilëve e kanë zgjedhur
sociologjinë.
Gjithsej kanë 6 mësues. Asnjëri prej tyre nuk është specialist.
Malësia e Madhe, viti  2013: vetëm74 nxënës e kanë zgjedhur sociologjinë. Asnjë
mësues nuk është specialist.
Për gjendjen aktuale e mësimdhënësve të sociologjisë në Shqipëri nga literatura
del se vetëm Tirana ka mësues specialistë dhe në një masë të madhe edhe Korça.

2. Fokus grupi: Ndër vite kemi komunikuar dhe shkëmbyer mendimet me disa
mësues që janë  më me përvojë në mësimdhënien e lëndës së sociologjisë në
shkollat e mesme të Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Shkodrës, Pogradecit dhe
Fierit. Ata kanë marrë pjesë në tryeza të rrumbullakëta të organizuara
vazhdimisht nga ISP(sot IZhA) për hartimin e programit të kësaj lënde, për
përmirësimin e metodave të mësimdhënies së saj dhe çdo problem që lidhet me
të. Reforma e kalimit të arsimit bazë mbi 4 vjet dhe atij të detyruar në sistemin
9-vjeçar u shoqërua me një kurrikul të re për AMU dhe AML.

 Sociologjia vlerësohet prej tyre si pikë kryesore ku nxënësi njeh probleme që lidhen
me veten e tyre, kulturën dhe diversitetin. familjen dhe problemet gjinore, racat dhe
urbanizimin, shoqërizimin dhe sjelljet deviante etj. Cili prej këtyre problemeve nuk
lidhet me formimin qytetar që kërkon Këshilli i Evropës nga Shqipëria? (sipas
argumentit nga specialisti në IZhA)
 Siç del nga informacioni i grumbulluar, sociologjia e jep ndikimin e vet për këtë
synim të KE. Një qytetar i mirë duhet të jetë pjesëmarrës aktiv për ndryshime në një
shoqëri demokratike. Synimi është të arrijmë më të mirën. Ndryshimi arrihet vetëm
me njerëz të mirëinformuar që e siguron studimi i sociologjisë. Këtë e përforcon
edhe mendimi nga disa mësues letërsie me përvojë në Tiranë dhe Elbasan. Ato
shprehen se në punën krijuese të nxënësve si hartim dhe ese, vënë rë se ka një
mangësi. Kjo, sipas tyre është pasojë nga mungesa e lëndës së sociologjisë. Ata i
dallojnë nxënësit që zhvillojnë sociologji nga mënyra si shprehen dhe sa e njohin
një shqetësim social të paraqitur, sigurisht me gjuhë figurative, sipas kërkesave të
lëndës.
 Nga fokus grupi shprehet shqetësimi i vjetër se reformat vijnë me urdhër, pra nga
instancat zyrtare në nivelin më të lartë ekzekutiv. Nëse duhet një ndryshim në një
fushë të rëndësishme si arsimi, grupet e interesit duhet të analizojnë situatën, të
nxjerrin konkluzionet dhe rekomandimet, atëherë reforma të pilotohet. Pas
rezultateve të pilotimit ato analizohen me kujdes nga specialistë me përvojë. Në
fund merret mendimi i mësuesve për realizimin e reformës. Kjo nuk u realizua
asnjëherë në reformat e arsimit, prej 1990 kur ne jemi mësues.
 Këto mendime e propozime, anëtarët e këtij fokus grupi i kanë përsëritur dhe
ripërsëritur sa herë në momentet kur për sociologjinë është folur sadopak, apo kur
shtetit i është dashur ta “lajë gojën” se e ka propozimin nga masa e mësuesve për
një ndryshim që ndërmerr. Ata shprehen se ndihen të lodhur dhe të  “përdorur”
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kur thirren të japin mendime. Kjo sepse fjalët dhe propozimet e tyre nuk i ka dëgjuar
njeri. E gjitha kjo i ngjan jo një regjimi demokratik, por një shteti autoritar diktatorial
që nuk e pyet mendimin e masës që është e lidhur drejtpërdrejt me problemin, por
merr vendime në mënyrë arbitrare për problemet që zyrtarët e punësuar pa kritere
të mirëfillta. Kjo theksohet më shumë nga mësues që kanë punuar para dhe pas
1990-s. Sipas tyre, shteti ka vepruar gjithmonë në të njejtën mënyrë. Ajo që ka
ndryshuar nuk është zëvendësimi i diktaturës me demokracinë, por nuancat e të
shprehurit se po marrim mendime nga njerëzit që e prekin realitetin drejtpërdrejtë.
Kështu, mësuesit në fokus grup shprehen se nuk janë pyetur për reformën e sistemit
arsimor parauniversitar as në të kaluarën dhe as në reformat e fundit. Janë marrë
formalisht disa mendime, janë realizuar disa takime, por nuk është marrë në
konsideratë as edhe një nga sugjerimet e tyre.
 Të gjithë shprehen se roli i tyre në vendimmarrjen për reforma të këtij niveli-(reforma
e kalimit të arsimit të detyruar në 9 vite dhe e gjimnazit me 3 vite), ka qenë i
papërfillshëm.
Një pyetje në studim ishte për hartuesit e programeve, të cilët mbrohen se këto
ndryshime ishin të nevojshme duke u nisur nga përvoja të përparuara
ndërkombëtare. Në të vërtetetë këto përvoja nuk mungojnë. Edhe mësuesit e
pranojnë këtë. Por sipas tyre, zbatimi i tyre te ne bëhet pa u lidhur me kushtet
konkrete të shkollës sonë. Një pasojë të rëndë nga ky zbatim i pastudiuar mori edhe
sociologjia në shkollat e mesme.
Pyetja e fundit është: Si mendoni të ndryshojë situata në të ardhmen?
    Për përmirësimin e punës në të ardhmen në lidhje me vlerësimin si duhet të kësaj
lënde, anëtarët e fokus grupit propozojnë me theks të veçantë një detyrë për fakultetet
e shkencave sociale se duhet të bashkëveprojnë edhe me fakultete të tjera ku mundet,
që së bashku ta rritin koeficientin e lëndës së sociologjisë, tashmë jo si lëndë me
zgjedhje në kurrikul, por në Maturën Shtetërore.
3. Dokumente vetjake dhe intervista: Dokumentet vetjake  janë të pakta. I kemi në
formën e shënimeve të thjeshta ku ne shprehnim shqetësimet me njëri-tjetrin dhe
pyetjet që mendonim se do të na vinin në ndihmë për të përballuar vështirësitë.
Vazhdimisht në takime dhe trajnime kërkonim të përmirësohej puna. Drejtuesit e
administratës kanë qenë shumë burokratikë dhe jo fleksibël në situatat që ne
përballonim. Ndryshe ndodhte me autorin e tekstit që vinte e na sqaronte jo vetëm
kur ne e thërrisnim për sociologjinë, por edhe me iniciativën e tij. Shënime të tilla si
ditare apo rreshta të shkruar nëpër fletët e daktilografuara, na shërbejnë herë pas
here si fotografi e situatës kur shqetësimi ka qenë i pranishëm.
4. Intervista: Kjo  është zhvilluar me specialistin e lëndës në IZhA.  Më tepër se një
intervistë u zhvillua në formën e një bisede përmbledhëse, pasi ne kemi komunikuar
për lëndët e civiksit që nga viti  1994 e në vazhdim pa ndërprerje me të njejtin
shqetësim. Nga ky specialist argumenti i ndryshimit të statusit të sociologjisë nga
lëndë në kurikulën bërthamë në lëndë me zgjedhje të detyruar është nën ndikimin e
kërkesave të Këshillit të Evropës si domosdoshmëri për formimin qytetar. Unë sjell
këtu edhe mendimet e specialistëve të kurrikulës të lëndëve të tjera në IZhA të
realizuara në proces e sipër të kësaj reforme, duke shprehur vazhdimisht shqetësimin
për sociologjinë, (si informacion timin  dhe jo si intervista për botim). Për sa kohë
lëndët në shkollat e mesme zhvilloheshin me të njejtin status, ato nuk u vunë në
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garë. Reforma e re arsimore me AMU dhe AML solli menu lëndësh bërthamë dhe me
zgjedhje. Tryezat e diskutimit të kornizës kurrikulare degraduan në një “ligj
xhungle” ku fiton më i forti. Në biseda jo zyrtare specialistët shpreheshin se ndoshta
lëndët shoqërore nuk patën ndonjëherë përfaqësues të fushës së tyre në rangun më
të  lartë të drejtimit ekzekutiv të arsimit.

III. Konkluzione dhe rekomandime

· Sociologjia është në çdo pjesë të jetës dhe e domosdoshme për formimin qytetar.
· Sociologjia duhet të zhvillohet si lëndë në kurrikulën bërthamë të AML.
· Reformat në arsimin parauniversitar janë marrë nga drejtuesit e lartë, ndaj

MAS  të kryejë një studim mbarëkombëtar për vendin e sociologjisë si lëndë
bërthamë në shkollat e mesme..

· Fakultetet e Shkencave Sociale të bashkëpunojnë me fakultete të tjera që të
rrisin koeficientin e kësaj lënde në Maturën Shtetërore për pranimet në
universitete.
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Abstract

Contemporary flows of development of human society and increasing human activities
in the field of computing and the Internet, which increase the need for identification of
problems by priority, as well as analyzing and defining the ways management and
working in the field of computer science specifically in the utility to customers.
Technology to a great extent improves communications are within the workplace,
whereas today there are many opportunities through various software and applications
that work to move much faster. This research aims to show knowledge of computer and
internet usage in the company K.R.U “South Hydro” JSC.

Keywords: Computer, RWC, South hydro.

Introduction

Currently, in the XXI century the world has taken to using the opportunities that
technology provides. In Kosovo there are companies that have workers in Kosovo,
and give services for the German market, Swiss, Italian, etc. With technology
developing working class is moving towards globalization and to be employed
anywhere in the world will no longer matter where you are. If you look in
retrospective, the 90th can count on the fingers households had a computer at
home, while companies we could not. Many companies can have a calculator, fax
and a landline phone to meet the daily need. Workers have lost time on technical
issues - if a mistake was made in a document or invoice, then had to be written
anew. Documents are stored on shelves and if had used back then had to be rewritten
from scratch. But capacity development of employees in their work in the company,
leaves much to be desired  (STIKK, 2012). Almost all professions there were many
delays and non-professionalism precisely on the impossibility of use the technology
that we have available today. If we compare the work of a doctor or economist now
and years ago, it can be clearly seen how technology has changed the world for the
better. Today, all over the world invested more in the use of technology. Employees
enjoy the advantages of technology in the implementation of their daily work,
whether drafting a budget, checking the patient, customer service, management of
one or more points of sale, to the taking of the daily news.
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The scope and changes in Kosovo

In Kosovo fortunately, technology has wide use, but also should focus so that each
profile of job seekers equipped with adequate knowledge of his profession. After the
war has started the development of working-class profile when they came to various
international organizations, banks and other companies that brought innovation
in the labor market, among them the use of technology. Today, it can’t imagine the
workplace, but in fact no life without the use of technology. For this, many
companies have already begun to open training centers so that their workers are
trained in various fields, adapt labor demand and better serve client  (THAQI, 2015).
This class of skilled workers and prepared in terms of technology enriches the labor
market in Kosovo, opening many opportunities for future employees their either
company where he works, or elsewhere in the future. Kosovo employee must take
into account the low level of education in terms of technology that takes in local
schools, since these do not meet market demands. By adding daily advancing
technology in almost all industries, the profile of an employee must be adapted to
these changes by professionally trained steadily, developing analytical and creative
skills to be effective in the workplace.

Technological dependence

As much as technology is developing with growing dependence on it. If the computer
does not work in a company, almost blocked its functioning, simple all staff are not
able to function. This turns people on to tap job. At the same time, workers in some
cases have lost their value in comparison to the technology. Because advanced
equipment and machines have automated business processes and replace the work
of 10 people with a computer - it also is now a global concern. At this rate of
technological development almost every profession is changing with changing
technology. Manager of social media, developers of applications, analyst data
database, developers of user experience, manager of online advertising, developer
software, etc., are some of the professions most in demand in the world, nor have
existed 10 years ago. So, here is seen that more and more professions related to
information and communication technology, not only which are required but also
better paid. One thing on a small scale is also seen in Kosovo, because all companies
from their experience are aware of how important is a good professional in this
field and how hard it is to find it  (World, n.d.).
Also, we should note that almost every profession today is dependent on technology.
If we look at how time per day spent on e-mail, internet, or phone, we can draw a
conclusion that most of it passes us in interaction with technology. The use of
technology in the working environment very well served to protect the
environment. Since we no longer need to spend paper, the job often communicated
by e-mail without having to print, and of course most of the documents stored in
electronic and not on the paper. Technology to a great extent improves
communication in the workplace, whereas today there are many opportunities
through job applications and software to move much more quickly, without feeling
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the need to held direct talks. Now, saving more time and more efficiently by managers,
directors and employees. Considering that today it is possible to hold online meetings
between colleagues in Prishtina, even those in Prizren, Ferizaj, Peja, and Mitrovica,
but also in Paris, Berlin and Washington, all thanks to video conferencing that
technology makes it possible. This also decrease the company’s costs (eg, would be
too expensive for the company if all these workers have traveled as often as needed
to meet) and increases the likelihood of investment in other sectors of development.
Above all technology increases the transparency, where you can see the progress of
the work of specific projects within the company (even if workers from around the
world can communicate among themselves), then the customer relationship can be
tracked and improved each time.

Effect on economic development

Kosovo, although far behind the developed countries, rather as individual initiatives,
or own companies, has made progress in these areas but the lack of a proper
institutional access is a significant obstacle. And this will have an impact on the
overall progress of the economy as one of the conditions that foreign investors
require before a potential investment is the level of workforce development in a
country, and the ability to adapt to the needs of their work, be it a factory, clinic,
bank or phone. In Kosovo are opened more portals that provide information about
employment opportunities, and to seek work have the least knowledge of computer
and internet use. If you look at these portals, in all profiles requirements is necessary
knowledge workers based technology. In XXI century the world is focused on the
use of the advantages that technology provides, even in Kosovo have companies
working for the foreign market. So employees are there and give services to Germany,
Switzerland, America, Sweden etc (STIKK, 2012). With the development of
technology and employee profile in terms of technology, the working class is moving
towards globalization and to be employed anywhere in the world will no longer
matter where you are. Another fact to consider today is the development companies
in terms of technology customer, or client. If companies want to provide the best
possible services to their clients, they must adapt to the circumstances that have
been created. Today, thanks to technology is highly developed interpersonal
communication. We are online all the time on social networks like Facebook, which
this year has reached 1,415 billion users. In the user shared part of his life with all
but also receives information from everyone. Has already become much more
searchable advertising on Facebook than in many other communication channels.
More people talking in “chat” (chatting) per day than with any other tool on the
computer  (THAQI, 2015). Finally has started with great use of various applications
on smart phones such as Viber, almost exceeded the use of telephone conversations
abroad, but in a short time will exceed the one in the country. Enterprises organized
in the form of joint stock companies’ ownership and management of the firm’s
capital is divided and opportunities for a better quality management of businesses
are much larger. (Hamdi HOTI, Rifat HOXHA, Remzi AHMETI, 2015)
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The survey results in RWC “South Hydro” JSC

In research conducted in public companies RWC “South Hydro” JSC how the
Internet is used and technological equip work and legal implementation of their
daily duties. We take results, which in the survey that was done were taken 17
question where it has question with alternative and written questions were able
surveyors up to 50 words to express their menidet.
In this survey involved 50 surveyors and answers which they themselves have
given are as below.
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Conclusions and recommendations

Conclusions
Given the fact that Kosovo is a developing country, then we conclude that technology
and its use are an important segment that help facilitate the work in public companies
as well as private ones. Their current flow is a sufficiently rapid rate and are needed
to knowledge that will be part of the basic work and opportunities to become more
work with less expense. Throughout the research which has been done is attempted
to formulate the method of the questions to be more compact nature of the work
which make employers of the company. Also, through this research, bring forth
conclusions that, of all enumerators who have attended more than 60% of their day
surf mostly emails, facebook, press day, youtube, but there are of them who surf
useful information about the place where they work and for themselves. Likewise
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the employees who participated in the survey, think the technology and its impact
on them plays a very important and positive because they can find the desired
information more quickly, can receive and send information, but there are also
opinions that is negative because it can be used without control and things that
are not useful. They need to be trained, so the results of importance of employees is
very sensitivy. But one research about this said, training, most owners and managers
of enterprises in Kosovo do not have a formal education on the management of
company. (Remzi AHMETI, Rifat HOXHA, Hamdi HOTI, , 2015)
Programs that employees used on the R.W.C “South Hydro” JSC depends from the
position and what they did. Of the programs that are most commonly used are the
package Microsoft Office’s Microsoft Dynamics NAV Classic - for payments to
consumers, Billing for card of consumers, Auto CAD, Arc GIS, etc., and more than
95% of employees’ leisure time spent in phone browsing sites mentioned above and
having fun likewise.

Recommendations

Through this research we managed to are found advantages and disadvantages of
the company in question, which has a capacity and a significant number of workers
who arrive to perform well their duties and responsibilities.

Recommendations that are provided through this research are:

Ø Be less focused on social networks, portals, press daily, or even on YouTube,
while they have the opportunity to be more efficient in their work;

Ø To conduct training session provided to their positions by the institution in
which they work relationships;

Ø To conduct training session and courses at least ECDL, since every one of
them has contact with computer device, and mainly with the Microsoft Office
package’s, and therefore have sufficient knowledge at this point;

Ø To be able to withstand and resolve work flow requirements through
technological equipment they have.
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Abstract

Programs that are online are all free for download, some of them must have a license for
their use. Life in the information society brings advantages, but there are also risks. In
the virtual world not only move network of friends friends, but the pirates, spies and
other websites.
Removal of the applicable -software, music, movies and photos from the Internet is
widespread and now counts as a mass phenomenon. Counterfeiting and piracy are
activities which are prohibited by positive law in Kosovo. However, so far not taken
concrete actions in combating these two phenomena that affect the market economy and
economic development.
Given that copyright and related rights are guaranteed by law and that violation of
these rights is a criminal offense. The Kosovo government should develop a strategy
which will ensure piracy fighting and fighting and prevention of counterfeiting of products
in the market, protected by copyright and related rights.
In Kosovo are informed of all persons, physical or legal, who make the production,
distribution, sale, or placing on the Internet, of products containing material that is
protected by copyright that are required to obtain contracts or authorizations the
corresponding rights holders and should ensure that products put into circulation not
be pirated products or violate the copyright and related rights.
In this paper we present all counterfeiting and piracy of the software used in Kosovo
who are not licensed.

Keywords: Software, counterfeiting, piracy, government, laws.

Introduction

In general, these Internet users are not aware that have entered the districts of
crime in what they do. For this is forms CopyPolice which deals with the important
work of real disciplined and educate all those which are not introduce in criminal
networks , but unwillingly ken fell prey to Internet piracy services.
On the other hand, to pursue serious groups well organized, CopyPolice no limit
activity to follow the pirates, and the purpose of this specific Police is assigned to
creating awareness about this problem. Today we are witnessing a music video or
movie, yet was promoted illegally distributed on the Internet before Kinostartit
and earn money damaging producers and authors. Against these Pirates will also
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act civil and criminal law.
Apparently the future of the internet will not be with this one. There are some months
that the United States of America has started a great war against online piracy. The first
victims of this war were LimeWire software that enables downloading of music and
thepiratebay.org probably the known site in the world for torrents. While on the other
side of the front stood a group of some of the most powerful media companies not only
in USA but also in the world where you take part companies like Sony , MGM , Columbia
, etc . Seeing the millions lost from piracy united these companies started their fight for
justice. War that in the coming months was emphasized even further with some of the
sites most popular on the Internet that offers services, was forced to revise substantially
the way as function in order to remain within the legal framework of the anti - piracy.
One of the giants of the CPA - Network was forced to change its rules in order to be
appropriate for the anti-piracy. Many other companies have followed the procedure,
but there were also those companies or websites which took no measures to adapt to
this law.
But an FBI special group has begun identifying and simultaneously the closure of
websites containing illegal. Although there is still a victorious war has started. The
future sites like katz.cd, pornbb.org, thepiratebay.org, etc is not known, but
apparently will not be the Internet the same.

Situation in Kosovo

It is a problem of suffering around the world, serving the cinema, television and
everything associated with this business. Companies lose millions from piracy
productions. We are struck in Kosovo and piracy have lost about 40 % of the
audience. For a year, Kosovo held 7 or 10 world premieres as well as major studios
we do not allow any film in real time, Kosovo is a small market This means that the
success in attracting the audience will have with these 9 movies ... 50 films projected
in our cinemas during 1 year.
But other films are pirated in most cases and it brings us a profound loss. Kosovo
new audience that has access to the internet in the film chooses to dismiss, despite
satisfaction that gives it, extinguishes curiosity and leave the cinema. These are the
public’s lack of cinema. But what is a problem more pronounced no audience is
missing the cinema, but it is a fact that the youth is growing with a culture like
this, to hack, to see something from the Internet, to quench the curiosity and give
herself cinema and reality never the software.

The programs that most frequently copied of divide into 4 categories:
• FREEWARE- are those programs you are completely free and can be used all

the time for free (free version).
• SHAREWARE- are programs that can be used for a long time without a license

of certain ( generally up to 30 days ) after this period the program should be
bought licenses to use it.

• CARDWERE- program are those that can be downloaded and used for free,
but the author requires users to send an email Praise.

Legal protection of copyright and related rights in Kosovo

Intellectual property, copyright or increasingly looms as factor affecting the market
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economy and economic development, hence the respect and enforcement of copyright
is very important. In addition to the economic development of copyright enforcement
also affects stimulate the cultural creativity and creative.
Office of Copyright and Related Rights carries out its activities based on the legislation
on copyright and related rights, as well as other legal acts and regulations in force.
It should be noted the fact that the protection of copyright and related rights, is not
included in the powers of the office.
Office plays its role in the process of developing the system of protection of copyright
and related rights through licensing and supervision of associations for collective
administration of rights, raising awareness , providing information training and
educational activities related to implementation the copyright as well as establishing
relations of cooperation with sister offices from the region and the EU .
With the creation of legislation for the protection of copyright and related rights,
we can say that it created a suitable environment where the right holders through
legal mechanisms can protect their rights.
In this context it should be mentioned:
• Law on Copyright and Related Rights ,
• Law on Customs Measures for Protection of Intellectual Property Rights ,
• Criminal Code of the Republic of Kosovo
• Market Inspectorate law.

Law on copyright

Law on Copyright and Related Rights, provides provisions for judicial protection
in case of violation of copyright and related rights.
It is good to mention the fact that the law provides for the acceleration of judicial
proceedings concerning infringement of copyright and related rights. The court is
obliged to establish the first hearing not later than within three ( 3 ) months of
receipt of the claim .

Fig: 1.1 copying and counterfeiting of software on the black market without license

The holder of copyright, when considering that it violated his right, has the right
to raise a legal action in the competent court which decides on the processes related
to the infringement of copyright and related rights.
By the claim of the right holder may request the competent court to find the existence
of a violation of rights.
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If copyright is violated constantly, then the right holder can ask the court, issue a
decision prohibiting the continuation of the infringement and violations repeated
in the future.
In addition to material damage, the right holder can caused the non-material damage
which means the violation of moral rights, which is also the right holder has the
right to seek compensation.

Legal Precautions

The right holder has the right to ask the court to undertake preliminary measures for
protection, if he presents evidence that his exclusive rights have been violated , and
likely risk indemnity . Then, the holder is entitled to ask the court to become temporary
seizure of movable and immovable property and bank accounts blocking defendant.
As a precaution that can be taken by the court, is the seizure of bank documents
financial or commercial documents of the infringer.

Provisional Measures

These measures may be ordered by the court, when the right holder at his request,
presents evidence based that it violated his right, or there is a danger of imminent
infringement. The court may take temporary measures which include the prohibition
or stop violations of the expected continuation of the offense.
The right holder may require the court that as a temporary measure, to order the
seizure or removal from circulation of goods suspected of infringement of a right,
and the removal from circulation of the materials used to create the goods suspected
to infringe copyright.

Provide proof

Law on Copyright and Related Rights , entitles the holder the right , which is
evidence based that it violated the right, and there is a potential risk that evidence
for violation of the right be destroyed or later it is impossible to obtain, to ask the
court to make the provision of evidence .
Measures to be taken for the preservation of evidence include:

Sampling,
The physical seizure of infringing goods,
Inspection countries
Inspection or seizure of documents,
Examination of witnesses,
Appointment and examination of experts.

Law on Customs Measures for Protection of Intellectual Property
Customs of Kosovo within its mission has a duty to protect the rights of copyright
to protect the legal economy from unfair competition.
Kosovo Customs based on the law on Customs Measures for Protection of
Intellectual Property Law Name 03-L / 170/2010, and Administrative Instruction
07/2010, is responsible for the protection of intellectual property rights for goods
entering or leaving the the territory of Kosovo at the request of holders of law and
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the administration of requests for action in the protection of intellectual property.
According to the law on customs measures for protection of intellectual property
right holder when there are sufficient grounds for suspecting that goods infringe
his right, he has the right to apply for action by customs.
Its submission and processing of the request is given clear and said that the request
for action shall be made in a form prescribed by the Customs. The application must
contain all the data in order to enable goods to be recognized more easily.
On receiving an application for action, Customs will review the request submitted
by the right holder will tell applicants.
It is important to note the fact that Customs acts ex officio (ex-officio) when the customs
office considers that the goods are suspected of infringing the right of ownership.
Goods infringing intellectual property rights will not be allowed to enter into the
Customs territory of the Republic of Kosovo and they can;

be released for free circulation;
to leave the Customs territory of the Republic of Kosovo;
exported;
re- exported;
be placed under a suspensive procedure; or
be placed in a free zone or free warehouse

Safeguards that the right holder can take under the law for Inspection and Market
Surveillance.
Market Inspectorate of the Republic of Kosovo is responsible for overseeing the
implementation of legislation in the field of consumer protection, security
products on the market as well as for the protection of copyright and related
rights in the market.
According to the law on the inspectorate and market surveillance, inspection
competence among others is to oversee the protection of copyright and related
rights in the market.
The holder of the copyright has the right to ask the market inspectorate, market
inspection and if he suspects that his right has been violated may seek inspectorate
confiscation and removal from the market goods which infringe copyright.

Criminal Code of the Republic of Kosovo

Criminal Code of the Republic of Kosovo foresees as a criminal act violation of
copyright. Specifically, it sets out the actions that are recognized as a violation of
the copyright and determines the types of sentences and their duration if done
violation of copyright.
Holders of rights when they have evidence based that their rights are violated are
entitled to turn to the police and prosecution authorities, seeking prosecution against
violators of the rights recognized by the law on copyright and related Rights .
Infringement of copyright are considered action:
• Whoever under his own name or someone else, display or otherwise

communicates to the public the work protected by copyright or other
appearance, in whole or in part.

• Whoever the use of work protected by copyright or other presentation of
deliberately not mentioned the name, pseudonym or mark of the author or
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performer when required by law.
• Whoever changes, distorts or otherwise damaging the work protected by

copyright or other appearance, and appeared in one form or otherwise
communicates it in such a public.

• Whoever performs or otherwise communicates to the public it inappropriately
work protected by copyright or other filing, which is prejudicial to the honor
and authority of the author or performer.

• Whoever, without authorization, uses the work protected by copyright or
related subject of the issue of these rights?

Circumvention of technological measures

Whoever commits the offense of evading any of the technology effective protection
measures or the removal or alteration of electronic rights management data Items
and their related manufacturing equipment confiscated?
Task Force against Piracy and Counterfeiting established by the Government of the
Republic of Kosovo has decided to take action to stop piracy in the field of copyright.
In order notification of all Kosovo citizens about the importance of copyright for
creative industries culture and economy of the country, it has started educational
and informational campaigns against piracy from the date June 15, 2014.
Inspection of producers of products containing material that is protected by
copyright, the market and internet websites, started on 15 August 2014.
The Task Force, through the participating institutions within it, as the Market
Inspectorate and the Kosovo Police, will do the seizure of materials for their
production, after 15 August 2014.
Under the Criminal Code, anyone who made a violation of copyright and related
rights, items and equipment for the production of products that infringe copyright
and related rights are confiscated.
Software programs that often downloaded from the Internet in Kosovo are:
• Download installation Apache PHP MySQL
• Linux Apache MySQL PH
• MySQL Database Admin
• http://documents.tips/documents/instalimi-i-windows-xp.html
• http://documents.tips/education/instalimi-i-ngrohjes-se-ndertesave.html
• http://documents.tips/documents/bab-i-pendahuluan-linux.html
• http://documents.tips/education/gnu-linux-i-educacio.html
• http://documents.tips/documents/os-unix-i-linux.html
• http://documents.tips/documents/instalimi-apache-php-mysql.html
• http://documents.tips/documents/konsumi-dhe-investimet-i-konsumi-dhe-

kursimi.html
• http://documents.tips/documents/lab-linux-phan-i-iidoc.html
• http://documents.tips/documents/lab-linux-phan-i-iidoc-

55872a4f5064f.html
• http://documents.tips/documents/biznesi-i-vogel-dhe-i-mesem-testi-1-dhe-

2.html
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• http://documents.tips/documents/llojet-dhe-ndertimi-i-grafeve.html
• http://documents.tips/documents/mbledhja-dhe-shkrimi-i-kuranit.html
• http://documents.tips/documents/klasifikimi-i-veprave-dhe-objekteve-

5584465926104.html

Termination

Kosovo market, there are about 100 points of sale, which contain products without
permission of the author. However, according to officials of the Ministry, this
situation is expected to change, after 16 August 2015 will be the final day for all
those who until now have benefited millions, to obtain the appropriate authorization
from the rights holders. So far, in our country, due to allegations of infringement of
copyright and falsifying documents were arrested several people.
Albania and Kosovo have good legislation in this regard compared with other
countries of the region and the EU, but as in many other sectors we have to work
with the application of laws.
Protection of copyright is one of the directives of the EU, Kosovo needs to put in
life, according to the Stabilization and Association Agreement, which entered into
force two years ago. But the concrete situation in Kosovo is far from what would
bring the application of this Directive. Real situation shows that this directive does
not apply. So in the domestic markets pirated editions of books, music discs, films
or works in other art genres. The copyright and intellectual property valuable not
respected.
In this context, restrictive measures or penalties for anyone who does not respect
copyrights are negligible or not implemented at all. The impact of pirated products
and penalties for non-compliance of copyright is very low because in most cases
they are not collected.
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Sigurimi atipik i provës

PhD (C.) Majlinda Andrea
Gjykata e Lartë

PhD (C.) Ylli Pjetërnikaj
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë

Abstrakt

Proçesi gjyqësor është riprodhim i një fakti tipik me karakter historik. Shkalla e
riprodhimit të këtij fakti varet kryesisht nga mundësia e organit të akuzës për të
riprodhuar elemëntet thelbësorë të tij ,me anë të provave të paraqitura. Shprehja “për të
riprodhuar elemëntët thelbësore të saj”, nënkupton ata elementë që e riprodhojnë ngjarjen
në tiparet e saj qënësore, pa të cilët ose pa njërin prej tyre, fakti tipik  nuk mund të
riprodhohet, mbetet e pa vërtetuar dhe si rrjedhojë nuk mund të merret parasysh nga
gjykata.
Dëtyra e gjykatës për të dhënë drejtësi ndërlikohet nga dinamizmi dhe evulimi i
shoqërësisë njërëzore Legjistacioni, gjithmonë, duhet të përshtatet me këto ndryshime ,
t’i ligjërojë ato. Kjo kërkon që ligjet të ndryshojnë, të azhornohen , te plotësojnë dispozita
të reja, ose të ridimensionohen dispozitat ekzistuese.
Shpeshherë ngurtësia që karakterizon institutet procedurale penale e limiton mundësinë
e gjykatës për njohjen e të vertetës. Një aspekt i tillë gjen pasqyrim në qasjen që ka
legjislatori ndaj instituteve kazuale dhe jo atyre organike.  Ndryshimi i frymës së
legjislatorit ndaj këtyre instituve në përgjithësi dhe ndaj atij të sigurimit të provës në
veçanti,  diktohet nga nevojat praktike dhe nga angazhimet ndërkombetare që Republika
e Shqipërisë merr përsipër.
Lidhur me sigurimin e provës është e nevojshmë ndërhyrja legjislative për të ligjeruar
sigurimin atipik të provës, e cila do të sillte efiktivitet në dhënies e drejtësisë dhe rritje e
standartit të mbrojtjes e të drejtave themelore të njeriut, sepse ky institut do të sillte
marrje dhe verifikim të provës gjatë hetimeve paraprake edhe në raste të tjera, të cilat
nuk janë parashikuar në ligj, por që ndikojnë në vertëtësinë ose ekzistencën e provës.

Fjalë kyçe: Institut, sigurim,  prove, atipik , drejtësi.

Hyrje

Qëllimi i ekzistencës së institucionit të gjykatës është dhënia e drejtësisë, e cila përbën
në vetvete parimin themelor të organizimit dhe funksionimit të sistemit të qeverisjes
në vendin tone, themelin e shtetit të së drejtës dhe atij ligjor (Kushtetura e Shqipërisë,
1998). Në realizimin e kësaj detyre, kaq të lartësuar, gjykata duhet të aplikojë me
efektivitetin e sanksionuar në ligj parimet e së drejtës materiale dhe parimet e së
drejtës procedurale, sepse suksesi në një detyrë të tillë është i kushtezuar nga niveli
i standartit të procesit të provuarit, e cila i jep dhënies së drejtësisë natyrën e të
vertetës procesuale, dhe jo asaj natyrore.
Standartin më të lartë në dhënien e drejtësisë gjykata e arrin kur e verteta procesuale
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është në nivelin e asaj natyrore. Gjykata nëpërmjet nënprocesit të të provuarit duhet
të realizojë rindërtimin e faktit tipik1, i cili është mozaik faktesh, vlerësimin ligjor të
tij, në funksion të realizimit të detyrës ekzistenciale të saj. Për realizimin e këtij
qëllimi, legjislacioni procedural penal ofron institutin juridik të provës, si një burim
nga i cili rrjedhin njoftimet për ekzistencën ose mos ekzistencën e fakteve dhe të
rrethanave, që lidhen me faktin tipik (Kodi i Procedurës Penale, 149).
Gjykata e bazon dhënien e drejtësisë vetëm në provat, që i nënshtrohen shqyrtimit
gjyqësor, marrjes dhe verifikimit në seancë gjyqësore dhe nuk mund të çmojë prova
të tjera (Kodi i Procedurës Penale, 3/2, 380).
Këto prova, zakonisht, merren nga ana e gjykatës mbi bazën e kërkesës së palëve,
por edhe kryesisht (Kodi i Procedurës Penale, 367) dhe i nënshtrohen verifikimit e
shqyrtimit gjyqësor. Më pas gjykata i çmon ato sipas bindjes së brendshme (Kodi i
Procedurës Penale, 356, 357). Pavarësisht këtij parimi, legjilacioni procedural penal
nuk ka qënë i ngurtë në parashikimet e tij, duke përcaktuar mundësinë që prova të
merret dhe të formohet edhe në një moment më të hershëm procedural, siç janë
hetimet paraprake. Ky përjashtim është diktuar nga domosdoshmeria për të mbrojtur
vertëtësinë e provës, osë ekzistencën e saj. Kjo anomali gjatë hetimeve paraprake
paraqitet, sa herë që shkaqë të caktuara rrezikojnë kristalizimin e fakteve, duke
imponuar formimin e provës që në fillim, pasi në të kundërt nuk do të merrej më
gjatë debatit gjyqësor.
Këto shkaqe, duke krijuar gjëndjen e emërgjencës detyrojnë subjektet proceduriale
t’i kërkojnë gjykatës marrjen dhe verifikimin e provës, pavarësisht se nuk kanë
përfunduar  hetimet paraprake dhe çështja nuk është dërguar për gjykim.
Legjislacioni procedural penal, duke marrë në konsideratë një eventualitet të tillë ka
parashikuar institutin e sigurimit të proves, i cili si në  rastet e aplikimit të tij, ashtu
edhe në proçedura që ndiqet gjatë aplikimit, përbëjnë përjashtim nga rregullat e
përgjithshme të burimeve të provës dhe formave ligjore të evidentimit, marrjes dhe
administrimit të burimeve të provave ( Kolegje të Bashkuara të Gjykatës së Lartë.
2007. 754).
Ky institut është një risi për sistemin ligjor të vëndit tonë, e cila u sanksionua me
Kodin e Procedurës Penale të vitit 1995. Ky i fundit ka parashikuar në mënyrë
taksative dhe shteruese rastet, që legjitimojnë kërkesën për aplikimin e sigurimit të
provës (Kodi i tpocedurës penale, 316).
Mund të ndodhë që gjatë hetimeve paraprake, të një shkak, i cili vë në rrezik
ekzsitencën e provës, por që nuk përbën një nga rastet ligjor të parashikuara. Në
doktrinën juridike shkaqe të tillë janë quajtur me termin “Sigurim atipik i provës”.
Ky emertim është në harmoni me tipizimin dhe taksativitetin e rasteve, që ligji kërkon
për sigurimin e provës. Gjithashtu para gjykatës mund të paraqitet kërkesa për
sigurimin e proves determinante për zgjidhjen e çëshjes, por që as burimi dhe as
modaliteti për marrjen e saj nuk është parashikuar në ligj. Në doktrinën juridike
prova të tilla janë pagëzuar më termin “Sigurim i proves atipike” (Pjetërnikaj. 2012.
92). Një term i tillë është në përputhje me parimet e taksativitetit dhe tipizimit të
provave, në frymën e të cilëve është ndërtuar instituti juridik i provës. Pyetjet që
lindin në këto raste janë:
· A mund të kërkohet sigurimi i provës, përveç rasteve të parashikuara në
ligjin procedural penal?
1 Rindërtimi i faktit tipik është një process i vështirë dhe me vlera detërminante për dhënien e drejtësisë
sepse i gjithë procesi gjyqësor ka karakter historik.
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· A mund të kërkohet sigurimi për provat atipike.
Sigurimi atipik i provës dhe prova atipike në doktrinën shqiptare nuk ka gjetur
vëmendjen e duhur, madje edhe jurisprudenca është e mangët pasi në asnjë rast, në
asnjë vendim gjyqësor ato nuk janë përmendur. Në këtë punim do të trajtojmë
vetëm pyetjen e parë, sepse rëndësia e madhe e saj tërhoqi interesin tonë, për ta
trajtuar atë duke dhënë një kontribut sado modest në këtë drejtim.

Kuptimi dhe evolucioni i sigurimit atipik të provës

Sigurimi atipik i provës nënkupton një institut të veçantë procedurial, i cili lejon
marrjen paraprake të provës, duke garantuar vertetësinë, ose ekzistencën e saj nga
shkaqe (raste) të ndryshme nga ato të parashikuara nga lëgjislacioni procedural
penal (La Rocca. 2011. 292". Ky i fundit ka parashikuar si shkaqe, që rrezikojnë
vertetësinë ose ekzistencën e provës, duke krijuar gjëndjen e ngutshme si: sëmundjen
ose çdo pengesë tjetër  serioze,  dhunen, kanosjen ose premtimin për t’i dhënë para
ose përfitime të tjera, ndryshimet e pashmangshme të provave materiale, ose për
arsye të veçanta nuk mund të shtyhet veprimi i njohjes2 Në nenin 316 të Kodi të
Procedurës Penale është përcaktuar se: “Gjatë hetimeve paraprake, prokurori dhe i
pandehuri mund të kërkojnë nga gjykata që të procedohet me sigurimin e provës
në këto raste:
a) në marrjen e dëshmisë së një personi, kur ka arsye të bazuara për të menduar se
ai nuk mund të pyetet në shqyrtimin gjyqësor për
shkak sëmundjeje ose pengesë tjetër serioze;
b) në marrjen e dëshmisë, kur ka arsye të bazuara për të menduar se personi mund
të jetë objekt dhune, kanosje ose premtimi për t’i dhënë para ose përfitime të
tjera me qëllim që të mos bëjë dëshmi ose të bëjë dëshmi të gënjeshtërt;
. Këto shkaqe janë të harmonizuara me natyrën e burimit të provës.
Sigurimit atipik i provës është një koncept i ri dhe i panjohur për doktrinën dhe
jurisprudëncën e Republikës së Shqipërisë. Kështu që nuk mund të flitet për
evolucion të saj në vendin tonë. Meqë instituti i sigurimit të provës është konceptuar
sipas modelit Italian, atëherë trajtimi i evolucionit i institutit të sigurimit atipik të
provës në Itali paraqet  një interes të madh edhe për vendin tonë.
Kodi ynë i proçedurës penale është konceptuar, në përgjithësi, sipas modelit të K.

2 Në nenin 316 të Kodi të Procedurës Penale është përcaktuar se: “Gjatë hetimeve paraprake, prokurori dhe
i pandehuri mund të kërkojnë nga gjykata që të procedohet me sigurimin e provës në këto raste:
a) në marrjen e dëshmisë së një personi, kur ka arsye të bazuara për të menduar se ai nuk mund të pyetet në
shqyrtimin gjyqësor për shkak sëmundjeje ose pengesë tjetër serioze;
b) në marrjen e dëshmisë, kur ka arsye të bazuara për të menduar se personi mund të jetë objekt dhune,
kanosje ose premtimi për t’i dhënë para ose përfitime të tjera me qëllim që të mos bëjë dëshmi ose të bëjë
dëshmi të gënjeshtërt;
c) në pyetjen e të pandehurit për faktet që kanë të bëjnë me përgjegjësinë e të tjerëve, kur ekziston një nga
rrethanat e parashikuara nga shkronjat “a” dhe “b”;
ç) në ballafaqimin ndërmjet personave që para prokurorit kanë bërë deklarime kundërthënëse, kur ekziston
një nga rrethanat e parashikuara nga shkronjat “a” dhe “b”;
d) për një ekspertim apo eksperiment gjyqësor, kur prova ka të bëjë me një person, një send a një vend,
gjendja e të cilëve mund të pësojë ndryshime të pashmangshme. Ekspertimi mund të kërkohet edhe kur
është rasti që po të bëhet gjatë shqyrtimit gjyqësor do të sillte një pezullim të gjykimit mbi gjashtëdhjetë
ditë;
dh) në një paraqitje për njohje, kur për arsye të veçanta nuk mund të shtyhet veprimi deri në shqyrtimin
gjyqësor”.
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Pr. Penale të Republikës Italisë, pasi në kohën që u përpilua projekti i këtij kodi, kodi
italian rezultonte të ishte ndër modelet më të reja, pasi ai ishte miratuar në vitin 1989.
Kështu në nenin 392 i K.Pr.Penale të Republikës Italiane të vitit 1989 bëhen të njëjta
parashikime me ndryshimin e vetëm se pika “c” e nenit 316 të kodit tonë në kodin
Italian është e ndarë në dy paragrafë në piken”c” dhe “d” të nenit 392. Kjo ndarje
është bërë duke ju referuar shpjegimeve të pandehurit sipas përcaktimeve të bëra nga
ligji proçedurial penal në nenet 61 dhe 210 te K.P.Penale Italiane.
Papërcaktueshmeria relative e fakteve dhe të qëllimit të ligjit, dikton faktin se në
praktikë mund të paraqiten shkaqe që vënë në rrezik marrjes e provës, mund të
demtojnë subjektin e mbrojtur3(deshmitarit), por të cilat nuk futen në kategorinë e
shkaqeve të cituara më sipër. Me raste të tilla u ndesh edhe legjislatori Italian.
I ndodhur përballë ngurtësisë që ofronte  instituti i sigurimit të provës legjislatori
Italian krijoi konceptin e sigurimit atipik të provës. Ky mekanizëm procedural
“atipik” është përshkruar në nenin 392, paragrafi 1, i Kodi i Procedurës Penale, i cili
parashikon se prokurori, ose personi nën hetim mund të paraqesë kërkesë për
sigurimin e provës përpara gjykatës, kur procedohet për vepra penale të listuara në
mënyrë shteruese në dispoziten ligjore,4 me objekt marrjen e dëshmisë të miturit
apo dëmtuarit nga vepra penale, edhe në raste të tjera nga ato të parashikuara në
paragrafin 1 të nenit 392 te Kodit te Procedures Penale (ligji. 1996. 66). Kjo zgjidhje
u përcaktua me ligjin nr 66 datë 15.02.1996, por formulimi aktual i nenit 392 është
rrjedhojë e nderhyrjeve të shpeshta dhe të shumta legjislative, (ligji. 1996. 66. ligji.
269.1998; Ligji. 228.2003; Ligji. 38. 2006; Ligji 38. 2009. Ligji. 172 .2012). Këto ndërhyrje
kanë zgjeruar rastet për të cilat mund të kërkohet sigurimi i provës, madje edhe në
kufijte e  “indikacioneve” ndërkombëtare per përcaktimin e një disiplinë e cila, nuk
mund të përcaktohet si organike (Renon.2011. 1091).
Siç u theksua më lart, kjo procedurë atipike lejon sigurimin e dëshmisë së personit
të demtuar, përveç rasteve te parashikuara në paragrafin 1 të nenit. 392 te Kodit te
Procedurës Penale Italiane, e pakushtëzuar  nga kriteret e  zakonshme të
pamundesisë dhe rrezikut.
 Ligjvënësi i ka dhënë statusin e prezumimit ligjor pamundesisë së marrjes së provës,
e cila detërminon sigurimin atipik, duke mos pritur që prova të merret sipas menyrës
së saj “natyrore”, gjatë gjykimit, duke thyer marrëdhënien rregull- përjashtim, që
ekziston në marrëdhëniet midis gjykimit dhe hetimeve paraprake.
Duke hequr kufizimet klasike të parashikuara për sigurimin e provës, npërmjet
sigurimit atipik të saj, i jepet fleksibilitet i gjerë insitutit në mënyrë që të lejojë marrjen
e dëshmisë që në fazën fillestare të procesit penal (Arasi. 2012.622).
Instituti i sigurimit të provës ka qënë objekt i diskutimeve të shumta, të cilat kanë
bërë që të ketë disa nderhyrje legjislative, madje ka lindur nevoja e interpretimit nga
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Italisë, përpara së cilës janë paraqitur kërkesa
në mënyrë të përsëritur  për të vendosur mbi kushtetutshmerinë e paragrafëve të

3 Të dëmtuarin nga vepra penale, ose personin, I cili është përceptues I drejpërdrejtë I faktit tipik.
4 Sipas paragrafit 1 të neni 392 Kodi i Procedurës Penale mundësia e sigurimit atipik të  provës me
dëshmitare mund të behet për veprat e tmëposhtme: art. 572 C.P. (Keqtrajtimi ne familje apo për fëmijët); art.
612-bis C.P. (Vepra te perndjekjes); art. 600(Skllavëria); art. 600-bis C.P. (Prostitucioni i fëmijëve); art. 600-
ter C.P.(Pornografia me fëmijë), gjithashtu në lidhje me  600-quater C.P. (Pornografia Virtuale); art. 600-d
C.P. (Turizmi për qëllim shfrytëzimin e prostitucionit të fëmijëve); art. 601 C.P. (Trafikimi personave); art.
602 C.P. (Blerja dhe shitja e skllevërve); art. 609-bis C.P.(Dhuna seksuale); art.609-ter C.P. (Dhune seksuale
ne rrethana renduese); art. 609-c(Akte seksuale me  të mitur); art. 609-d C.P. (Korrupsioni i të miturve);art.
609-G C.P. (Dhuna seksuale ne grup)
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caktuar të nenit 392 të Kodit të Procedurës Penale Italiane, si dhe mbi ration e
mekanizmit të veçantë procedurial. Gjykata Kushtetuese në mënyrë të përsëritur,
ka deklaruar të pabazuara petëndimet për rastet e paraqitura, sepse ajo nuk e
konsideronte në kundërshtim me Kushtetuën Italiane të institutit të sigurimit atipik
të provës, (Gjykata Kushtetuese Italiane. 2000. 583. 2002. 529) Gjithashtu ajo ka
theksuar, në mënyrë të përsëritur, se ratio i vërtetë i këtij institutit duhet të jetë
ruajtja e origjinalitetit, vertetësisë të provës dhe ky objektiv duhet të dallohet nga
ajo e mbrojtjes së subjektit te demtuar (Coppetta.2008.129).
Gjatë aplikimit në praktikë të këtij instituti është konstatuar se gjithnjë e më tepër është
tentuar drejt interpretimit zgjerues, me qëlllim shtrirjen e mbrojtjes edhe për subjektet, të
cilët nuk ishin përfshirë në fillesat e parashikimit të këtij instituti (Bassi-Parodi. 2011. 37).
Rolin e një katalizatori përshpejtues për një interpretim të tillë e ka luajtur vendimi
i Gjykatës së Drejtësisë të Komuniteteve Europiane në çeshtjen “Pupino” (Corte
Giust. 2005, Pupino c. Italia), ndërhyrja e së cilës erdhi nga inicjimi e nje çeshtje
paragjykimore sipas nenit 35 të Traktatit të Bashkimit Evropian, nga ana e një
gjyqtari për hetimet paraprake në Gjykatën e Firences, i cili konstatoi  një konklikt
ligjor ndërmjet Kodit të Procedurës Penale Italiane dhe Vendimit Kuadër nr. 2001/
220 / JHA 11 (Vendimi  Kuadër i Këshillit. 2001).  Ai i kërkoi Gjykatën Evropiane një
interpretim të natyrës së aktit (Aprile. 2006. 1166).
Gjykata Evropiane e Drejtësisë përsëriti detyrimin e Shteteve Anëtare, duke u mbështetur
në sanksionimin  e Vendimit Kuadër 2001/220 / JHA, për t’u siguruar të dëmtuarve nga
vepra penale respektim të dinjitetin e tyre personal, duke parashikuar per gjyqtarin
kombëtar mundësinë e përdorimit të një procedurë të veçantë te marrjes së provave, si
sigurimi atipik i proves, i cili ka si qëllim që të shmang të ashtuquajturin viktimizim
dytësor dhe shmang rrezikun e humbjes së elementeve te proves (Aprile. 2006. 1168).
Duke ndjekur frymën e krijuar në jurisprudëncë, legjislatori Italian miratoi të
ashtuquajturën “Paketa e sigurisë e vitit 2009” (Ligji 2009. 38). Më anë të këtij ligji
i zgjeruan rastet e sigurimit atipik të provës, duke shtuar sigurimin e deshmisë për
përsonat e dëmtuar nga krimet e abuzimit në familje, si dhe për fëmijët (Neni. 572,
Kodi Penal) dhe për aktet perndjekese (art. KP 612-bis), por vëmendja u përqendrua
në zgjerimin e sigurimit atipik të deshmisë edhe per subjektet e moshës nga
gjashtëmbëdhjetë deri  tetëmbëdhjetë vjeç, duke e bërë të aplikueshëm këtë institut
për të gjithe të miturit, si dhe per madhoret, me kusht që të jetë subjekt pasiv i
vepres penale. Në vitet në vijim aplikimit të sigurimit atipik të dëshmisë  u zgjerua
për të gjithë subjektet e “vunerabël”(Bassi-Parodi. 2011. 39).
Megjithatë sanksionimet e legjislatorit italian u karakterizuan nga një qasje kazuale
ndaj rasteve, duke mos parashikuar një modalitet organik, mungesa e të cilit krijon
një kuadër legjislativ konfuz lidhur me sigurimin atipik të provës (Renon.2011. 1020).
Gjithashtu legjislatori italian nuk reflektoi në këtë drejtim, duke i qëndruar
konceptimit të mëparshëm ligjor, edhe gjatë implementimit të Konventës Lanzarote,
me anë të ligjit nr. 172 datë 01.10.2012,e cila përfaqësonte mundësinë e humbur për
të ndryshuar qasjen kazuale dhe të riorganizonte institutin në fjalë, i cili shfaqte
karakter kompleks dhe pak organik, për të kapërcyer në këtë mënyrë skemat
aprioristike të pranishme në sistem, por kjo nuk ndodhi (Cassibba. 2).
Projektligji synonte të mbushte vakumin ligjor, që pasqyronte legjislacioni i
brendshëm dhe të ashpërsonte dënimin contra- ius, ndaj veprave penale me natyrë
seksuale, subjekt pasiv i të cilave ishte i mituri (Cesari. 2013. 157). Vakumi ligjor
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ishte i dukshëm, pavarësisht ekzistëncës së një sistemi procedurial, i cili parashikonte
një serë garancish për disa prova deklarative, që rridhnin nga mënyrat të veçanta të
sigurimit të provës, të cilat zbatoheshin edhe gjatë gjykimit të thëmelit (Kodi i
Procedurës Penale Italiane. 498/4), qoftë edhe gjatë regjistrimit të dëshmisë atipike,Kodi
i Procedurës Penale Italiane. 398/5), sepse nuk parashikohej asnjë garanci  në fazën
delikate të  marrjes së deshmisë  të miturit gjatë hetimeve paraprake.
Kështu nga njëra anë gjyqtari i themelit dhe ai sigurimit të provës mund të
shfrytëzonin mënyra të veçanta të marrjes së provave, të cilat i çmonin të të
përshtatshme në kontekstin e mbrojtjes së dëshmitarit, si psh  duke mos kryer seancën
gjyqysore në gjyq, por në një vend më të përshtatshëm apo në institucionet e
specializuara në trajtimin e të miturve, duke përdorur teknika dhe metoda të veçanta
si psh xhami pasqyrë dhe impiantet telefonike për mbrojtjen e të miturve, duke përdorur
e ndihmën e ekspertëve të psikologjisë. Kurse nga ana tjetër nuk ishte parashikuar
asnjë lloj masë e veçantë për fazën e hetimeve paraprake. Subjektet e hetimive paraprake
ishin në thelb të lirë nga kufizimet në kryerjen e aktiviteteve të tyre, në përdorimin e
të njëjtave mjete dhe metoda, të cilat i përdornin për  të rriturit (Cesari. 2013. 158).
Kjo sillte rrezikun që sistemi i masave mbrojtëse të parashikuara për seancat dëgjimore
gjyqësore dhe per sigurimin e provës të mos ishte i garantuar në fazën e hetimit
paraprak, që rezulton të jetë faza më delikate, sepse në të është kontakti i parë me
burimin e dëshmive dhe ndonjë gabim në qasje mund të pengojë mundësitë për
mbledhjen e duhur të materialit njohës.
Konventa Lanzarote kërkon që shtetet anëtare të bashkëpunojnë për zbatimin e video-
regjistrimit, e cila konsiderohet teknikë efikase dhe funksionale e mbledhjes dhe ruajtjes
së të dhënave, duke dokumentuar në mënyrë integrale për një vlerësim të duhur ex
post të vërtetësisë së provës. Gjithashtu ajo lejon që të vezhgohen dhe të vlerësohen të
gjitha sjelljet e  kryera nga i mituri gjatë  seancave dëgjimore (Recchione. 2013. 5).
Një tjetër garanci që kjo konventë parashikon është vënia e theksit tek komunikimi
i përdorur me të miturin, duke e konsideruar praktikën e mëpërparshme të gabuar,
e cila mund të çonte deri në shtrëmbërim të vërtetësisë së deshmisë së tij. Ajo
sanksiononte domosdoshmerinë e pranisë së një eksperti psikolog apo psikiatri  gjatë
marrjes në pyetje të të miturit.
Pavarësisht zbatimit të Konventës Lanzarote nuk u ndërmor asnjë veprim nga ana
e legjislatorit italian për të riformuluar nenin 190 të Kodi i Procedurës Penale italiane,
për të shmangur në këtë mënyrë ripërsëritjen e dëshmisë në seancën gjyqësore, marrë
gjatë sigurimit atipik të provës.
Ligji i ri tregoi vullnetin e ligjvënësit për të mos zgjeruar aplikimin e sigurimit
atipik të provës edhe në rastet kur i mituri është i përfshirë në  krime të tjera me
aspekt traumatik, të ndryshme nga ata me karakter seksual, të tilla si psh, një vrasje
brutale (Santoriello. 2013. 7). Mendimi se në këto raste i mituri nuk pëson ç’rregullim
emocional të tillë sa të aplikohet sigurimi atipik i provës është paradoksal.

Sigurimi atipik i provës dhe legjislacioni shqiptar

Duke patur parasysh konceptin e trajtuar më sipër për sigurimin atipik të provës
është e qartë se instituti i sigurimit të provës i parashikuar nga legjilacioni procedural
penal shqiptar është i ngurtë në kuadër të aplikimit të tij tej rasteve  tipike të
parashikuara, pavarësisht se në vetvetë ky institut është shumë fleksibël dhe jo
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shterues lidhur me shkaqet që cenojnë vertetësinë, ekzistencën e provës. Përdorimi
i termave “çdo pengesë tjetër serioze”. “ndryshimet e pashmangshme të provave
material”, “për arsye të veçanta”  i japin një karakter të tillë.
Legjislacioni procedural penal e konsideron institutin e sigurimit të provës si
përjashtim nga rregulli, sepse prova mund të merret dhe të formohet vetëm gjatë
shqyrtimit gjyqësor. Modaliteti i sigurimit të provës është element i jashtëm dhe i
ndarë nga modaliteti i marrjes së njoftimeve nga burimi i provës. Natyra si përjashtim
nga rregulli në pamje të parë, i jep karakter kufizues aplikimit të këtij parimi.
Nga analiza logjike e nenit 316 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së
Shqipërisë rezulton se legjislatori ka parashikuar në mënyrë taksative, shteruese
shkaqet, në varësi të natyrës së burimit të provës, ndaj të cilit mund të ndikojnë, si
dhe modalitetin e aplikimit të këtij institut, duke përjashtuar mundesinë e aplikimit
për shkaqë dhe raste të tjera nga ato të parashikuara.
Në kushtet kur mundësia hipotetike e paraqitjes së një rasti atipik përpara organit
procedures ekziston, dhënia e drejtësisë në një rast të tillë mund të dëmtohet.
Prandaj ligjvënësi duhet të parashikojë institutin e sigurimit atipik të provës, domosdoshmeri
që diktohet jo vetëm nga nevojat e praktikës, por edhe nga marrja e masave ligjore në
kuadër të implementimit në kuadrin ligjor vendas të Konventës Lanzarote, (Ligji. 2009.
1007) duke e rregulluar atë në sipas modelit organik dhe jo atij kazual.
Kjo konventë nuk parashikon në mënyrë të shprehur, direkte sanksionimin e një
instituti të tillë, por masat që kërkon ajo të ndërmerrën mund të vihen në jetë në
mënyrë më efektive me anë të një instituti të tillë.  Kështu sipas saj shteti Shqiptar do
të përpiqet të marrë masat e domosdoshme legjislative ose masa të tjera për të siguruar
hetimet dhe procedimet penale kryhen me interesat më të mira dhe respektimin e të
drejtave të fëmijës (Ligji. 2009. 10071. 30/1). do të adoptojë një trajtim mbrojtës ndaj
viktimave, duke siguruar që hetimet dhe procedimet penale të mos përkeqësojnë
traumën e përjetuar nga fëmija dhe që përgjigja e drejtësisë penale të pasohet nga
asistenca, kur është e mundur (Ligji. 2009. 10071. 30/1); do të sigurojë që hetimet dhe
procedimet penale të trajtohen si përparësi dhe të kryhen pas asnjë vonesë të
pajustifikuar (Ligji. 2009. 10071. 30/3); do të sigurojë masat e aplikueshme sipas këtij
kapitulli nuk paragjykojnë të drejtat e mbrojtjes dhe kërkesat për një gjyq të paanshëm
dhe objektiv, në përputhje me nenin 6 të Konventës për mbrojtjen e të drejtave dhe
lirive themelore të njeriut; do të përpiqet të marrë masat e domosdoshme legjislative
ose masa të tjera për të siguruar që të gjitha intervistat me viktimën ose, kur është e
përshtatshme, ato me një fëmijë dëshmitar, mund të regjistrohen në video dhe këto
intervista të regjistruara mund të pranohen si prova gjatë procedimeve në gjykatë, në
përputhje me rregullat që parashikon ligji i brendshëm (Ligji. 2009. 10071. 35/2).
Instituti i sigurimit atipik të provës sjell efektivitet në marrjen e këtyre masave,
sepse mundëson sipas standartit më të lartë mbrojtjen e viktimës, e cila gjen shfaqjen
e saj më domëthënëse tek dëshmitari i mitur, si një subjekt veçanërisht i “dobët”.
Statusi i veçantë i të miturit është i lidhur me brishtësinë mendore dhe fizike të tij,
sepse është një dëshmitar i ndikueshëm, me aftësi njohëse të ndryshme nga të rriturit
dhe, shpesh, nuk është në gjendje të riprodhoje një kujtim kur rezulton të jetë i
dhimbshëm, ose për shkak se tenton të përziejë elementët e vërtetë me fantazine
(Tonini. 2012. 1007). Procesi i rikujtesës për fëmijën është një “rrugë me pengesa”,
për të gjitha arsyet e sipërcituara, por edhe për shkak se kujtesa e fëmijës është një
memorie e ashtuquajtur në progres. Kështu sigurimi i provës në këtë rast sjell
dukumentimin e njoftimeve përpara se ato të harrohen sipas një progresioni
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deklarativ(Recchione. 2011. 78). Nga studimet e shkencës psikologjike kanë rezultuar
se mekanizmat e rikujtesës janë të ndikuar në masë të madhe nga kushtet dhe
mënyrat, në të cilat zhvillohet. Prandaj seanca gjyqësore e marrjes dhe verifikimit të
provës(dëshmisë së miturit) duhet të jetë sa më pak traumatike  për viktimen dhe të
shmange rrezikun e viktimizimit sekondar. (Moffetti. 2013. 300)
 Për arsyet e lartpërmendura legjislatori shqiptar duhet të parashikojë një iter të
vecante për marrjen e dëshmisë të miturit. Një mundësi e tillë realizohet nëpërmjet
institutit të sigurimit të atipik të provës duke përmbushur edhe angazhimet
ndërkombëtare të marra përsipër nga Republika e Shqipërisë.
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Abstract

This study aims to give an explanation as Kosovo strategies need to be changed in order
to bring the country closer to EU membership?
What are the best ways possible that Kosovo must follow to be at the right address,
what are the points that refer to the road to Europe?
How we should work for these strategies and how aware are meeting these strategies?
How tough are these challenges and how to approach the EU in their implementation
etc?
We have to do a description of the process knowing what to correct in order to have a
clear address to the EU.
Therefore we need to accelerate the progress of Kosovo towards the EU.
And that Kosovo needs economic and political unity of different factors in order to
implement relevant strategies, and that can take the place of the EU projects.

Implementation of economic policies of the EU and Kosovo’s challenges

The state of Kosovo since after the war until the declaration of Independence (Kosovo
was declared the new state in the region., 2008), is on the agenda of uninterrupted
missions from the various European and international construction, supervision
of implementation in the development of the state of Kosovo, this in itself has borne
its challenges in meeting standards in different dimensions as political spectrum, as
well as other economic and legal sectors as pillars of the progressive orientation of
a country just emerging from war. European approach to building and stabilizing
the economy of Kosovo have not stopped working these postwar years that Kosovo
be in step with other neighboring countries in the development process, and
integrating beneficiary. Despite efforts by the European factor in implementing
meaningful economic models conform to European standards for our country to be
as unique in the same trade framework (Baldwin, 2015).
That always was willingness on the part of our people but stalled in practice and
efficient audits compliance with the reality of the lack of proper enforcement policies
and institutional development or division of labor not properly by the European
community and local government?
Although prospects and geographical position of Kosovo, gives access to free trade
in the region. Kosovo has promoter powerful (the labor force) as an element that can
be used to attract foreign investment in agriculture, livestock, the labor-intensive
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manufacturing in small and medium enterprises, where these enterprises are not
performed sufficiently by institutionally in order to address where the investment
strategy.
However, given the outlook exacerbated by economic regression made in relation
to the economy in the region and the process of slow European economies and
global, Kosovo does not expect any gift or praise, a thing one should know that
the same problems are expected to be less a lot of years of past (Bank, 2012. ) model
with elements more stagnant than progressive.
According to the European Commission progress, Kosovo’s enterprise sector remains
dominated by small enterprises. About 99.7% of these companies employ less than
50 people, contributing about 60% of general circulation in the economy.
To attract investors, the government is drafting plans not so attractive to foreign
investors. The informal sector is fueled by weaknesses in tax and expenditure policies,
and law enforcement, including the fight against corruption and organized crime.
In general, structured enterprises remained unchanged. It should know that in
recent years Kosovo has attracted relatively little foreign direct investment (FDI)
since independence. Many state enterprises remain to be privatized, although many
of them are basically worthless in relation to the functioning of their labor
requirements. The challenge remains the competitiveness of enterprises in Kosovo
face difficult entry into the regional market, because of the political difficulties-dialog
stuck with Serbia, especially in the sectors of customs, not drafting stimulus policies
customs interests of local producers which is a challenge and hesitation to invest
from abroad but also with cooperation with our country due to delays, which
reduce interest in investing in Kosovo. Despite the lack of international recognition
of our state by European countries and international organizations as democratic
structures were developed over time, but economic structures are stuck with the
trend of the times. But the success of the effort is far from guaranteed, and the lack
of international recognition at this level not so good recently, may indicate not so
good for the fast development of Kosovo. In Kosovo, the major challenge in this
transition over remain economic processes, however, in Kosovo the nature and
number of the international presence means that there is still work to do, and there
will be an internal issue, and actors international will continue to play a critical
role in the economic sectors.
Prospects for democratization and economic development should not be left connected
to international consideration regarding the non recognition of her or dissatisfaction
of the Serbian side, its development and political stability in the region and wider,
but we have more practical towards the countries in the region are more flexible
support and economic development as a cooperative are many dimensions to the
European community. Challenge that past and present Supervisory Kosovo remains
transition which will continue for some time, and hold at least a part of the European
and international factors in Kosovo. But in reality, in these moments Kosovo for
the first time the government and the power of self unsupervised outside, and this
is the only clue that progress development could open in ourselves, to be as vital
and the wide.
As Robert Jackson address: you have to have it clear that: ... “the recognition of
independence clearly does not guarantee the type of state capacity, cohesion and
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citizenship and the judiciary without effective internal authority could simply lead
to questions unanswered” (Margaret Levi, in Ira Katznelson and Helen V. Milner
(eds), Andrew Vincent, 2002)
In such an independent Kosovo, institutions and democratic political visions, such
institutions and local actors will have passed every challenge presented currently
in development sectors in the country. Kosovo needs to do more towards improving
the business environment in general, to conclude the stalled process of privatization
of public enterprises; become the institutional support of the manufacturing sector
in the country, the removal of trade barriers in relations with the EU and the
countries of the region.

The impact of corruption and obstacles to the economic development of Kosovo

The phenomenon of stagnation in terms of economic development and regional
development, in particular in Kosovo, now and for years is facing increasing trend
on a large scale in recent years in our country, the phenomenon called corruption
as destructive phenomenon economic being placed are leads Kosovo towards
development gap and regression, such phenomenon is increasing in economic sectors
which leads to stagnation in economic development, foreign investment and
economic construction.
Kosovo has made progress in judicial and political sector. The Constitutional Court
has issued a number of important decisions that have a significant impact towards
improving development (Reports, 2011-2012) 6 and the fight against corruption
...corruption in Kosovo even though organized groups led by depicting a type of
cancer in society that hinders economic development in the future. Challenges to
economic development in the country remains a priority, continue the fight against
corruption is considered to be extremely important for the country, especially for
the image of Kosovo, which has a negative impact in discouraging investors to
invest in the country by this phenomenon when we know the role that foreign
economies play in other countries as we can be part of major projects to small
countries like Kosovo.
Corruption fact remains large in all sectors and levels of public life, affecting the
lives of citizens of Kosovo, if the infrastructure is being built, roads with a price
double in relation to the region, the lack and equality in the distribution of access
to public goods and public services.
European Commission Progress Report for the past years has identified corruption
as a challenge for Kosovo where growth reflects a sadly (EU, 2008 - 2009).
This phenomenon remains the highest grades in the region and that is not working
enough to fight it, and that should be criminalized economic crimes if we are part
of European standards, these phenomena should be seen as a threat rather than as
an opportunity for enrichment. Knowing that corruption should be no limit to the
hurting anyone and everyone.
Generally, corruption is part of almost all systems and is growing in all countries
where the government controls lacking in countries where decision making is not
transparent and where civil society is weak. Depending on the amount of money
and the sector where happen, corruption can be low or political corruption.
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Corruption lower mean daily abuse of power by public officials in their interactions
with citizens who are trying to gain access to basic services in hospitals, schools,
police and other agencies. While political corruption is a manipulation of policies,
institutions and laws in the distribution of resources and funds by politicians who
abuse their position to secure power, status and wealth.
Corruption as a phenomenon to be taken seriously because it seriously damages
the economy and political system. In political terms, corruption is a major obstacle
to democracy and the rule of law. Moreover, in a corrupt environment like Kosovo,
it is extremely difficult to penetrate accountable leader, therefore corruption ensures
that we do not have alternative governance.
Secondly, corruption prevents economic development as it affects the market,
competition and deters foreign investment. Unfortunately for us, corruption is a
major problem. According to the Transparency International 2014, Kosovo ranked
110 the for its level of corruption and shared this “post” with countries like Ecuador,
Ethiopia, Malawi, and Albania. Kosovo and Albania are very bad and differ from
the Balkans, as Macedonia is 64th, Serbia 78th, Montenegro and Bosnia 76 to 80th.
Moreover, we are worse ranking than many African countries such as Zambia,
Mongolia, Morocco and Jamaica. Countries that have been reported to have lower
rates of corruption include Denmark, Finland, Sweden, Germany and Norway.
The reason why the results of Transparency International should be taken seriously
is how much worse for a country to be on the list, the less investment and will
accept donations that country.
Studies show that high corruption associated with low growth and low investments.
The analysis also shows that if a country improves the position in the corruption
index two points then this place, at least there will be an increase in investment of
4% and an increase in the growth rate above 0.5%. Corruption is common in
emerging economies like Kosovo, for two reasons.
First, corruption is encouraged by the lack of economic development and that
corruption is high because the economy is weak and not enough income to support
a family.
Secondly, Kosovo has no social protection scheme and this further increases the
level of corruption. In developing countries, people need to accumulate money
because they have no health insurance or financial benefits when unemployed.
The question is, when will decrease the level of corruption among us?
The bad news is that high corruption will continue for a long time. The weak
economy and lack of proper schemes of social protection not only to explain why
corruption is high in Kosovo but also ensure that such trend will continue for
some time. Corruption largely considered a political problem, without addressing
corruption connection with the country’s economic development.
Countries that are developed have limited resources to meet the needs of citizens
and to combat corruption. Corruption in Kosovo will not finish applying anti-
corruption structures that have been successful in developed countries. These
measures despite their general nature, are technical elements and did not have any
positive effect.
Companies can fight corruption if it is informed and not afraid of corrupt persons,
and that the fight against corruption will not be won by politicians because it
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never allows corruption worthy leader to come to power.

Legal and economic policy harmonization with EU standards

Approximation of legislation with European regulations and practices is applying
batch of principles and criteria that need commitment, dedication and training to
implement them by the institutions in our state.
Kosovo should be devoted to the trend of harmonizing the policies of proper support
them European, such a thing can be done by redirecting the priorities addressed by
the EU, only such an approach on how to find a formula as quickly We fulfill the
agenda recommended by the European Commission. Given that states the districts
starting from Croatia and Albania are on a scale with the forward in these segments
political and economic, we need to be more alert to define the positives and eliminate
the negatives that have stalled and still these countries are stagnating, particularly
Albania could be modeling good and convenient for us especially in economic terms.
Legal sector is oriented to conform to European countries in terms of development
and in terms of modeling, but need more work in the sector of its practical
implementation. Economic policies are clarified by the European agenda on how
the development trend are matched to the requirements of our country.

What is the future economic development of Kosovo to the EU

The performance and commitment of Kosovo’s institutions for several years, carry
an element of progress and commitment in completing the tasks addressed by the
European Union in one way or another effective to come to the realization of projects
recommended by the European Community in developing Kosovo’s economy. This
economic cooperation that is strengthened and initiated by the EU in Kosovo.
Relations with Serbia, including economic and trade relations, although still far
off, it weakens the country’s development process, all these factors the “small” in
appearance contribute to the damage of the economic development of Kosovo. Our
country is living beyond its means and current conditions although no proper
infrastructure, need attraction of foreign investors, although our institutions are
inefficient in many cases, have not yet been able to provide jobs for the population
aged New nice.
There must be medium-term strategy for foreign investors and reduce the high rate
of unemployment, which officially stands over 40%.
Unemployment among young people of 21-24 age group, there are many who are
unemployed and many who are not registered in the public employment service.
Kosovo faces major challenges, and remains dependent for much longer by the
foreign factor to support in the future.
The new state built on new foundations, with international supervision to monitor
and strengthen Kosovo through international organizations such as ICO, EULEX,
KFOR, UNMIK, OSCE, etc. EC opened visa liberalization dialogue (EU, EU Strategy
paper of 2011 on Kosovo., 2011).
As regards the economic criteria, the European Commission and the Council
concluded in its latest Strategy “report enlargement and main challenges 2011- 2012”
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that Kosovo has not made the necessary progress towards establishing a functioning
market economy and that The remains much work in this direction. Considerable
reforms and investments are needed to enable it to cope with the market within the
EU, although there is room for improvement, especially in financial sector regulation
and supervision in the economy. Priorities for the future remains reducing
unemployment is at a very high level with countries poor work, to the needs and
demands, weak rule of law and challenges related to property rights continue to
impact negatively on business premises and The informal sector remains an
important challenge (COMMISSION, 2011-2012). for the future to adjust if we are
to have a future in the EU.

Harmonization of Kosovo’s legislation with EU legislation

The main challenges that the country’s fiscal policies are facing in different periods
of development is the harmonization of national legislation with EU legislation
regarding fiscal policy. As basic laws in the field of regulation of fiscal policies in
Kosovo are currently:
a Law on Income Tax and Corporate;
b. The Law on Personal Income Tax;
c. The Law on Value Added Tax.
Regarding legislation in this field Kosovo approximation with the EU, but the
problem lies in the practical implementation of these laws and other legal acts in
terms of fiscal policy, which is often demonstrated professionalism and not on various
interventions.
Actions reckless and without good fiscally analyzed by governmental institutions
in Kosovo has to have tax evasion, financial insecurity, resentment budgetary trend
of social unrest.
Fiscal policy should be drafted in consultations and deal with the International
Monetary Fund (IMF).

Conclusions

Balkans a few years ago was at the crossroads of major, so now aiming for the
region to integrate into the European Union seems much more stable and
economically sustainable.
The integration of the Balkan countries in trade policy and other areas of business,
which means that most of these countries will be integrated more and more in the
hope that membership in the family of European will be faster, while the benefits
from this membership will to be:
• Continued economic growth;
• Reduction of unemployment;
• Reduction of poverty;
• The rule of law and human rights,
• Free market economy,
• Increase the living standards and social welfare;
• Stable institutions guaranteeing democracy in the country,
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• Capacity to withstand competitive pressure and market forces within the
EU, etc.
Economic integration of the Balkan countries is of great importance in their economic
development. Growth and development and economic cooperation is based primarily
on the fact that countries have the level of economic development of the same, and
their economy is complementary. Normally when it is integrated economy presents
a complete economy which is more efficient. To achieve this goal should not only
engage state bodies of the country, but the population has to give its contribution.
Normally responsibility is greater among governors who should pave the way
easier and shorter leading to the European Union, but the rest of the population
has what the work in this direction.
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Abstract

The training of driver candidates is the main factor which increases traffic safety, as
such it presents a general social interest. During the process of training the driver
candidates learns the traffic rules, traffic behavior, and skills for safe driving.
Various training model exist among countries in the European Union but also around
the world. Additionally, various methods are used for organizing and holding driving
license exams. After finishing the theoretical and practical exam the driver candidate
gains the driving license which gives to it the right to drive auto vehicles in the traffic
based on the category of the driving license gained.
This study is a comparative analysis of trainings for driver candidates and the method
of driving license exams among the Republic of Kosovo and regional countries; Albania,
Slovenia, Croatia and, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia and Serbia.

Keywords: young drivers, comparative analysis, traffic accidents, traffic safety.

Introduction

The trainings for driver candidates play a crucial role in increasing the traffic safety
level, since they represent the preliminary phase where the driver candidates gains
elementary knowledge on driving before taking the theoretical and practical exam.
In Europe three methods are being used, the formal, informal and combined method.
The formal model is realized through the curriculum which is drafted by the
authorized body, this curriculum contains the assigned number of theoretical and
practical training hours. The practical training is realized under supervision of an
authorized driving instructor, who evaluates whether the driver candidate is ready
to take the practical exam. The formal model is applied in Germany, Austria and in
all regional countries including also the Republic of Kosovo.
The informal training, the so-called private training is realized by the accompanying
driver, who has to meet some criteria which differ from country to country.
The combined training model is realized by combining the formal and informal
method. Usually, in the first phase the informal model is applied, after which the
formal method is applied, thus the driver candidate attends the driving school,
attends the assigned practical hours before taking the exam. The combined training
model is used in several European Union like the Scandinavian countries. In most
of the regional countries driving trainings are included with the law on traffic
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safety. In order to increase the quality of the basic trainings for drivers, the project
financed by the European Union proposed the “Mew Models” which provides the
decrease of potential risk in traffic accidents (BASIC Basic Driver Training: New
Models, 2001-2003).
This study is a comparative analysis of driving trainings among the Republic of
Kosovo and regional countries with special emphasis on category “B”.

Methodology

Data presented in this study are taken from the law on traffic safety, regulation on
driving trainings and exam methods from respective countries, and also from the
internet.
European Directives 2006/126 of December 21st 2006 for driving license, established
the criteria for receiving the driving license, the psycho-physical criteria of the driver
candidate, content of the theoretical and practical exams, the criteria of the auto
vehicle which will be used for the practical exam, the criteria of the driving examiner
and other issues.
Below presented are the driving trainings of Republic of Kosovo and regional
countries:
- Republic of Kosovo: the driving trainings are realized from driving schools licensed

from the Ministry of Infrastructure based on the foreseen curriculum. These
trainings are required to go through before taking the driving license exams.
The theoretical and practical trainings do consist of 16 hours lecture and practice,
respectively each. The candidate can start the practical training even before
taking the theoretical driving exam. The theoretical exam is done on paper,
not computer based. Both, the practical and theoretical exams are held by the
examiner. The practical exam are held on public road, not on the polygon. The
restriction and prohibition are foreseen for the young drivers, for example,
they are not allowed to drive faster than 110km/h motorway, are not allowed
to drive organized transport of children etc ( J,Hoti & J,Kyçyku &
H,Hasani.,Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë, Prishtinë, 2011, 156).
However in Kosovo, post-license trainings do not exist, these trainings aim to
improve the training of young drivers, focusing especially on the awareness of
young drivers, because they do feel too safe to drive (ADVANCED Study of
post-licence driver and rider training, 2002-2003).

- Albania: The training of candidates are done by the driving schools licensed
from the Ministry of Transportation based on the curriculum earlier. The
candidate has to take at least 56 hours theoretical training, and 36 hours of
practical training (D,Osmani & Sh,Gruda., Manual i drejtuesit të mjetit, Tiranë,
2014, 27-32). After the candidate finishes the training, the theoretical and
practical exam can be taken. The exam is held by the commission named by the
competent body. The theoretical exam is computer based, whereas the practical
exam is first held on a polygon and after than on public road. Post-license
trainings do neither exist in Albania.

- Croatia: The training of candidates are done by the licensed driving schools
based on the foreseen curriculum. The theoretical training consists of 30 hours
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lecture whereas the practical training of 30 hours practice. The exams are held
by the licensed questioner from HAK (Croatia Automotive Club). The
theoretical part is also computer based. The practical part is held first on a
polygon and then on public roads. There exists several restrictions and
prohibitions for new drivers. Post-license trainings do not exist.

- Slovenia: The theoretical part and practical part of the trainings do consist of at
least 20 hours training. The driving license exam is held in front of the relevant
Ministry commission. The theoretical exam is computer based. The practical
exam is held first on a polygon and then on public roads. Post-license trainings
do not exist.

- Bosnia and Herzegovina: The training of candidates is supervised by the relevant
Ministry. The theoretical training lasts 30 hours of lecture and 8 hours of
exercise, whereas the practical past lasts at least 30 hours.  The exam of the
driving license is held by the commission named from the Ministry. The practical
part is held first on a polygon and then on public road. Post-license trainings
do not exist.

- Montenegro: The trainings are regulated by the law on traffic safety. The training
of drivers are held by the authorized driving school based on the curriculum
of driver’s training. The theoretical part consists of 40 hours, and practical
part 30 hours. The theoretical and practical exam are held by the commission.
Post-license trainings do not exist.

- Macedonia: The training of candidates is supervised by the relevant Ministry.
The theoretical training lasts 20 hours, whereas the practical past lasts at least
36 hours. The practical exam is held first on a polygon and then on public
roads. Post-license trainings do not exist.

- Serbia: The training of drivers are held by the authorized driving school based
on the curriculum drafted. The theoretical training consists of 30 hours lecture
whereas the practical part of 30 hours practice and 10 hours of exercise, 40
hours of practical training overall. The practical training can be started after
the driver candidate has past the theoretical exam in front of the authorized
persons. The exam for the driving licensed is held in front of the commission.
The first part of the practical exam is held on the polygon whereas the second
part is held on public roads. Post-license trainings do not exist.

Analysis and Interpretation

The European Directive 2006/126 for driving license establishes the conditions and
criteria for the exam. The practical exam is held in front of the authorized examiner,
who has to meet the criteria based on this directive.
The process of drivers candidates’ trainings in the Republic of Kosovo and
regional countries are presented in Table nr.1.
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Tab.1. Comparative Analysis of the process of training for candidates.

*BH- Bosnia and Herzegovina

From the table is can be noticed that the driving trainings are held in authorized
driving schools. In Kosovo the number of theoretical and practical training hours
are less, overall 16 hours. Whereas in most of the countries the make up 30 to 40
hours. One of the main criteria to start the practical training in all regional countries
is the passing the theoretical exam. This is important because the driver candidate
by passing the theoretical exam acquires the theoretical knowledge for traffic
regulations and the behavior in traffic, whereas in the practical part he acquires the
skills for driving.
The process of examination and the restriction for young drivers are presented in
table nr.2.
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Table 2. The process of examination for driving license
   Based on the table, it can be seen that in Kosovo and in several regional countries
the exam for driving license is held by the Ministry, whereas on some other regional
countries the exam for driving license is held by the Agencies. With the purpose of
protecting young drivers, several restrictions and prohibition are foreseen for this
category of drivers.
From the analysis it can be noticed that only Kosovo and Croatia have proceedings
for young driver protection. In several places of the European Union the Post-
license training for young drivers are foreseen, this is applied on purpose for
protecting young drivers. From the analysis it can also be notices that none of the
regional states do apply the method of Post-license training for young drivers.

Conclusions

After the study and analysis of the process of training for candidates it can be
concluded.
- In all regional countries the training of driver candidate are held in authorized

driving schools based on the curriculum approved by the competent body.
- In Kosovo the number of training hours is less, 16 hours in the theoretical
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part and 16 hours in the practical part, whereas in most of the regional countries
the training hours for drivers are more than 30 hours.

- Excluding Kosovo, the criteria for starting with the practical training is the
passing of the theoretical exam in front of the competent commission, whereas
in Kosovo there is only a formal test which is given by the driving schools in
which the candidate has finished the training for driving.

- In none of the regional countries the Post-license training is applied, as a
preventive measure for traffic accidents with young drivers involved.

- In some regional countries the exam is organized and held by the competent
ministry, for example in Kosovo, Slovenia, BH, Montenegro , whereas in other
countries it is held by the Agencies for example in Macedonia, Croatia and
Serbia.

- In some regional countries the exam is held in front of the commission like in
Albania, Serbia, Montenegro etc. whereas in Kosovo the exam is held in front
of the questioner, like in most of the EU countries.

- Kosovo is the only country in the region where the practical exam is not held
in the polygon but only on public roads. In polygon the skills of the young
drivers are evaluated, which increases the traffic safety by young drivers.

- The institutions of the Republic of Kosovo which do the drafting of strategies
for traffic safety and compilation of the curriculum for driving trainings have
to increase the number of training hours, to apply the practical exam in
polygons, make Post-license training obliged, in order to increase the traffic
safety for young drivers.
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PhD (C.)Kujtim Millaku
Universiteti i Prishtinës

PhD (C.) Driton Tiku
Universiteti i Prishtinës

Abstrakt

Historia e popullit shqiptar është e mbushur me plot heroizma dhe luftëra të pareshtura
për ruajtjen e qenies dhe identitetit kombëtar. Shqiptarët qenë i vetmi popull në Ballkan
që iu ekspozua më se shumti copëtimit territorial. Pas shpërbërjes së Perandorisë Osmane
gjysma e trojeve shqiptare mbetën  jashtë trungut amë.
Pas një periudhe deri diku qetësie disa shekullore të sundimit osman në Ballkan, shekulli
XIX  për popullin shqiptar, ashtu si për popujt e tjerë të Ballkanit, shënoi një epokë të re,
atë të Rilindjes dhe të zgjimit të mëtejshëm të ndërgjegjes kombëtare. Gjithashtu ky
shekull konsiderohet si fillimi i dezintegrimit të Perandorisë Osmane, e cila u përfshi nga
një varg konfliktesh të brendshme dhe të jashtme. Në këtë kohë kemi procesin e krijimit
të shteteve nacionale në Ballkan. Nga ky proces u përjashtuan vetëm shqiptarët, duke
qenë të fundit në Ballkan që u shkëputën nga Perandoria Osmane, pavarësisht se ishin të
parët që provuan të krijonin formacione shtetërore në formën e pashallëqeve autonome,
pastaj dhanë kontribut madh edhe në luftën e popullit grek për pavarësi. Për më tepër,
shtetet si Serbia dhe Greqia nga mesi i shek. XIX dolën me programet e tyre aneksuese që
nuk linin vend për një shtet shqiptar. Shqiptarët tani kishin përballë jo vetëm sunduesin
shekullor, por edhe monarkitë ballkanike, duke shtuar edhe qëndrimin mospërfillës të
Fuqive të Mëdha ndaj çështjes shqiptare. Rrethanat e krijuara detyruan shqiptarët që të
organizoheshin në luftë për çlirimin nga sundimi osman dhe për bashkimin në një shtet
të vetëm kombëtar. Duhet thënë se kryengritjet shqiptare gjatë periudhës në fjalë kanë
gjetur një trajtim të veçantë në historiografinë shqiptare dhe atë të huaj.

Fjale kyçe:  Shqiperi, Levizja kombetare, Perandoria otomane, Reforma.

Gjendja në Shqipëri në prag të shpërthimit të kryengritjeve

Fundi i shek. XVIII për Perandorinë Osmane shënon fillimin e një krize, e cila do  të
thellohet më shumë gjatë shek. XIX, duke shënuar kështu periudhën e shpërbërjes
dhe implikimin e fuqive evropiane. Dy nga krizat e mëdha gjatë shek. XIX që vunë
në pah dobësimin e Perandorisë Osmane, mbyllen përkatësisht me Traktatin e Parisit
të vitit 1956 dhe  me Kongresin e Berlinit të vitit 1878 (Biagini, 2000, 36). Kësaj i
kontribuoi edhe vetë Perandoria Osmane, e cila kishte hyrë në një krizë të thellë
financiare, e zhytur në borxhe ndaj Anglisë e Francës dhe ishte larg zhvillimeve që
kishin arritur fuqitë evropiane. E vetmja rrugëdalje ishte thellimi i reformave me
karakter ushtarak, financiar e administrativ që synim parësor kishin eliminimin e
pushtetit të feudalëve të mëdhenj të provincave në dobi të pushtetit qendror.
Dobësimi i Perandorisë Osmane shkon paralel edhe me zhvillimin e ideve nacionaliste
të popujve të shtypur, sidomos të Ballkanit që ishte nën sundimin e saj. Pikërisht
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lufta e këtyre popujve për pavarësi është faktori kryesor që çoi Perandorinë Osmane
drejt shpërbërjes. Profesori i historisë, Urs Altermatt, nacionalizmin do ta quajë
,,fuqinë më të pushtetshme politike të shekujve XIX-XX” (Altermatt, 2002, 23). Ndoshta
në ketë drejtim një ndikim të madh pati Revolucioni Francez, idetë e të cilit gjetën
terren të përshtatshëm dhe u mbollën edhe në Ballkan, në luftën greke për pavarësi
(Macfie, 1996, 35). Një frymë e tillë kishte përfshirë edhe shqiptarët, gjë që u pa në
përkrahjen që i dhanë revolucionit në Greqi në vitet ‘20 të shek. XIX, pavarësisht se
historiografia greke mundohet ta minimizojë një gjë të tillë (Raça, 1990, 41). Kjo
kishte ndikuar që edhe te shqiptarët të formohej dhe zhvillohej vetëdija kombëtare.
Që këtej shqiptarët gjatë gjithë shek. XIX dhe fillimit të shek. XX nuk do të reshtin së
luftuari për të arritur shkëputjen nga Perandoria Osmane, sado që në fillim këto
kryengritje kishin më tepër karakter lokal,  por me kohë do të vijë deri të rritja dhe
zgjerimi i tyre, duke marrë tiparet e kryengritjeve të përgjithshme kombëtare.
Ne fakt Porta e Lartë kishte filluar zbatimin e reformave qysh në vitet ‘20-‘30 të
shekullit XIX, para shpalljes zyrtare me Dekretin e Gjylhanës të vitit 1839. Këto
reforma të cilat i faturohen Mustafa Reshit Pashës prekën në radhë të parë ushtrinë,
e cila nuk shkëlqente në luftë. Riorganizimi i ushtrisë sipas modeleve evropiane
solli me vete edhe një numër ekspertësh ushtarakë gjermanë e francezë (Mantrant,
2004, 421). Në vazhdën e këtyre reformave në ushtri, ndër masat e para që u
ndërmorën ishte ndarja e pushtetit ushtarak nga ai civil, me shkatërrimin e korpusit
të jeniçerëve, që pati jehonë në të gjitha provincat e Perandorisë Osmane. (Shehu,
1996, 41). Reformat që preken administratën qendrore dhe atë lokale, hasën në
vështirësi, sepse vetëkuptohet se as me dhjetë dhe as me njëzet vjet nuk mund të
ndryshohej një administratë e kapur fort pas traditës dhe shthurjes së saj (Shehu,
1996, 42). Në radhë të parë reformat ishin një goditje e rëndë për shtresën e vjetër
feudale-ushtarake, e cila shihej si pengesë në jetësimin e tyre. Njëkohësisht këto
reforma shënojnë edhe shembjen e pashallëqeve shqiptare, fundin e qeverisjes
autonome të tokave shqiptare dhe fillimin e një periudhe të re të Lëvizjes Shqiptare.
Vetë fakti se dekreti perandorak i Gjylhanes u lexua edhe para përfaqësuesve të
Fuqive të Mëdha, tregon se këto reforma ishin ndërmarrë edhe nën trysninë e këtyre
fuqive evropiane, me çka proklamohej barazi për të gjithë nënshtetasit e Perandorisë,
pa dallim feje ose kombësie. Por sa ishin në të mirë të shqiptarëve dhe si u mirëpritën
këto reforma nga shqiptarët, kjo është çështje tjetër. Nga historiografia shqiptare,
Tanzimati shihej më shumë si një ,,forcim i pushtetit qendror, dhënia shtetit një fasade
evropiane dhe mëkëmbja e fuqisë ushtarake për t’u bërë ballë luftërave, lëvizjeve kombëtare dhe
kryengritjeve” (Thëngjilli, 1999, 395).
Centralizimi i administratës me udhëheqës dhe nëpunës të huaj e përkeqësoi edhe
më tej situatën, gjë që kishte provokuar kundërshtimin e shqiptarëve ndaj reformave
në fjalë. Fjala vjen, një arsye e këtij kundërshtimi ishte se ndarja e re administrative
e tokave shqiptare në katër Vilajete nuk përfillte ose hidhte poshtë miqësitë dhe
hasmëritë lokale, lidhjet e vjetra në mes të qyteteve dhe krahinave, marrëdhëniet në
mes të grupeve të ndryshme etnike dhe gjuhësore. (Zavalani, 1998, 165). Sidomos
reforma ushtarake për shqiptarët shihej si diçka e papranueshme dhe duke e njohur
karakterin luftarak të tyre, kjo shumë lehtë mund të nxiste reagime të armatosura.
Çarmatosja u pamundësonte atyre për t’i bërë qëndresë politikës shtypëse të pushtetit
osman dhe, për më tepër, nga rrethanat që po krijoheshin për t’iu kundërvënë
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synimeve gjithnjë në rritje të fqinjëve (Shpuza, 1997, 62). Veç tjerash, reformat
keqësuan edhe më tej gjendjen ekonomike të shqiptarëve, përmes dyfishimit të
taksave, të cilat u shoqëruan edhe me taksa të reja që parashiheshin për mbajtjen e
ushtrisë (Historia e popullit shqiptar II, 2002, 77). Në shikim të parë refuzimi i
reformave nga shqiptarët mund shihet si një përpjekje për ruajtjen e kursit të vjetër
dhe kundër modernizimit të Perandorisë Osmane, mirëpo kjo nuk qëndron për vetë
fakti se këto ndryshime në administratën osmane për shqiptaret nuk sollën asgjë të
re, nuk e avancuan pozitën e tyre në krahasim me fqinjët, nuk u njohën ata si
komb më vete, përkundrazi thelluan edhe më tej vuajtjet e tyre.

Kryengritjet shqiptare në gjysmën e parë të shek. XIX

Vitet ‘20-‘30 të shekullit XIX shënojnë konfrontimin e Portës së Lartë me pashallëqet
shqiptare, të cilat shiheshin si pengesë në zbatimin e reformave. Faktikisht shpërbërja
e Pashallëkut të Janinës shënon hapin e parë në këtë drejtim. Ndërkohë, Pashallaku
i Shkodrës që kishte shtrirë pushtetin edhe në sanxhakun e Ohrit dhe të Elbasanit,
përbënte një tjetër kërcënim për reformat centralizuese të Portës. Para një lufte të
hapur me pashain e Shkodrës, në radhë të parë Sulltanit iu desh të ballafaqohej
edhe me shtresën e pasur të feudalëve shqiptarë, të cilët shiheshin si pengesë në
jetësimin e reformave. Këtë pengesë më së miri arriti ta eliminonte Mehmed Rashid
Pasha, duke u përgatitur kurthin në Manastir ku brenda ditës u vranë afro 500
veta (Shehu, 1996, 42). Nga ana tjetër përpjekjet e fundit të pashit të Shkodrës për
shkëputje nga varësia e Sulltanit dështuan në një nga betejat e tij në afërsi të Përlepit,
duke u detyrua të tërhiqej në Shkodër (Historia e popullit shqiptar I, 2002, 690).
Kështu, forcat në terren kishin përcaktuar arritjen e një marrëveshjeje me Portën e
Lartë, e cila e la të lirë Pashain e Shkodrës duke i siguruar një tretman të mirë në
Stamboll si një personalitet me rëndësi (Historia e popullit shqiptar I, 2002, 692).
Pas shuarjes së pashallëqeve shqiptare dhe zgjedhjes se konfliktit me Pashain e
Egjiptit, Porta e Lartë i kishte duart e lira që të zbatonte me forcë reformat e nisura.
Këmbëngulja e Portës së Lartë për të zbatuar reformat hasi në kundërshtimin e
vendosur të popullit shqiptar, gjë që çoi në acarimin e marrëdhënieve ndërmjet saj
dhe shqiptarëve. Kjo lë të kuptohet se shqiptarët ishin të gatshëm të kundërshtonin
reformat, qoftë edhe me armë po qe nevoja. Një nga pjesët më të dhimbshme të
reformave ishte ajo që kishte të bënte me rekrutimin e shqiptarëve në ushtrinë
osmane, gjë që ishte diçka e papranueshme për shqiptarët, e cila shpejt u shndërrua
në rezistencë të armatosur (Gashi, 1995, 123).
Megjithëse Perandoria Osmane u mundua të mbillte frikë tek shqiptarët për të mos
kundërshtuar reformat, si në rastin e masakrës së Manastirit, ajo nuk pat sukses,
ngase siç shkruante  shtypi i huaj i kohës: ,,Ndër shqiptarë duken përsëri vlime të mëdha
dhe mund të pritet se mjetet që u përdorën për nënshtrimin e tyre, në vend që të mbillnin frikën,
do t’i japin forcë të re ngritjes së revoltës” (Gashi, 1995, 123). Kjo dhe ashtu ndodhi,
sepse duke mos duruar një gjendje të tillë, në një periudhë njëzetvjeçare, përkatësisht
gjatë viteve ‘30-‘40 të shek. XIX u organizuan një varg kryengritjesh që shquhen
për forcën goditëse. Kryengritjet që kishin marrë karakter më të gjerë dhe që tundën
themelet e Perandorisë Osmane ishin kryengritja në Shqipërinë e jugut, e udhëhequr
nga Tafil Buzi (1834-35); kryengritja e Shkodrës,  udhëhequr nga Dasho Shkreli
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dhe Hamës Kazazi (1935); ajo në Kosovë e Maqedoni, e udhëhequr nga Dervish
Cara (1843-44), pastaj kryengritja e vitit 1847, e udhëhequr nga Zenel Gjoleka e
Rrapo Hekali në Shqipërinë e Jugut dhe atë të Mesme. (Thëngjilli, 1999, 401).
Sipas dokumenteve osmane, del se gjatë vitit 1833 Shqipëria ishte përfshirë nga një
varg kryengritjesh të mëdha. Këtë e pohon vetë Emin Pasha në letrën e tij, i cili pasi
u thye nga kryengritësit shqiptarë në jug të Shqipërisë, u detyrua të tërhiqej në
Janinë, prej nga i drejtohet vezirit të sanxhakut të Tërhallës për ndihmë: ,,Ju lutem të
bëni natën ditë, të ngarkohen njëqind fuçi me barot e të dërgohen një orë e më parë në Janinë.
Gjithashtu, derisa të vijnë prej Rumelisë forcat ushtarake që kemi kërkuar, po qe e mundur të
na dërgoni një nga taborët e reparteve ,,fatihan” që ndodhet në dispozicionin e shkëlqeësisë suaj.
Kjo të bëhet për forcimin tonë dhe për të ndaluar përhapjen e lëvizjes kryengritëse në Tërhallë.
[...] Ditët që po kalojmë janë ditë kritike, në të cilat duhet punuar me gjithë forcat. [...] Ju lutem
shumë, të plotësoni sa më parë këto kërkesa që përfaqësojnë lutjen time ekstreme” (Kryengritjet
popullore në vitet 30 të shekullit XIX, 1978, 106). Nga vetë përmbajtja e letrës shihet
qartë fuqia goditëse e kryengritjeve shqiptare, me çka rrezikohej edhe vetë Janina. E
nisur në Shqipërinë e jugut, kryengritja u zgjerua edhe në Shqipërinë e mesme dhe
në atë veriore ku vatër e saj u bë Shkodra. Nga frika e masivizimit të kryengritjeve,
Porta e Lartë u detyrua të marrë masa të menjëhershme për të qetësuar situatën.
Ndër masat e marra ishte pezullimi i përkohshëm i reformave dhe largimi nga detyra
i Emin Pashës nga Shqipëria e jugut dhe Ali Namik Pashës nga Shkodra, duke e
zëvendësuar atë me Hafez Pashën (Historia e popullit shqiptar II, 2002, 85-86). Masat
që u ndërmorën ishin të përkohshme dhe nuk e zbutën situatën. Pas një qetësie të
shkurtër Porta e Lart filloi të zbatonte me forcë reformat, për të provokuar sërish
konflikt të armatosur me shqiptarët.
Kryengritja e fuqishme që kishte shpërthyer në Shqipërinë e Jugut, rezultoi me
marrjen e qytetit dhe kalasë së Beratit. Kryengritja shumë shpejt mori përmasa të
mëdha, duke u zgjeruar edhe në pjesët e tjera të Shqipërisë së jugut, si në Vlorë,
Tepelenë, Mallakastër, Skrapar, Tomoricë e Përmet, të cilave më vonë me kërkesën e
Tafil Buzit iu bashkëngjitën edhe krahina e Sulovës dhe e Vërçës (Kryengritjet
popullore..., 1978, 199-200). Sukseset e këtyre kryengritësve ishin evidente. Ato
përfshinë pothuajse të gjitha shtresat e popullsisë, duke u shtrirë edhe në qytete
dhe numri i kryengritësve në disa raste arrinte deri në 10.000. Në disa nga këto
kryengritje, si në atë të udhëhequr nga Tafil Buzi, ishin arritur të formoheshin
edhe organet qeverisëse vendore, me çka tentohej të zëvendësohej administrata
osmane (Historia e popullit shqiptar II, 2002, 87). Veç tjerash, lidhjet e Tafil Buzit
me pashain e Egjiptit, Mehmet Ali Pashën, kishin shqetësuar jo vetëm Portën e
Lartë, por edhe fuqitë evropiane, të cilat bënin përgjegjës pashain për lidhjet e tij me
kryengritjet shqiptare dhe nxitje të trazirave në Shqipëri. Madje Meternikun kërkonte
nga Anglia të ndikonte tek Mehmet Ali Pasha që të hiqte dorë nga shkaktimi i
trazirave dhe t’i bindet urdhrave të shtetit osman. (Kryengritjet  popullore... ,1978,
192-193). Në vitin 1835 kryengritje kishte pothuajse në të gjithë Shqipërinë, të cilat
ishin drejtuar jo vetëm kundër reformave, por u vu re edhe një nismë për
bashkërendim te veprimeve kryengritëse që nga jugu e në veri. Kjo pasqyrohet më
së miri në letrën e ajanit të Verçës, i cili shkruan për planin e kryengritjes: ,,Mbas
pushtimit të Beratit, Toskëria do të ishte lidhur me gjithë Gegërinë. Gjysma e kryengritësve të
mbledhur në Berat së bashku me Ibrahim bej Kavajen, me bejlerët e Tiranës, me kapedanët e



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

384

Mirditës e më popullsinë e Shkodrës do të sulmojnë mbi Hafëz pashën në Shkodër. Ndërsa,
gjysma tjetër së bashku me sanxhakun e Delvinës do të sulmojnë Mahmut pashën në Janinë.”
(Kryengritjet popullore, 1978, 167).
Kryengritjet kishin përfshirë edhe Shqipërinë e mesme e cila rezultoi me largimin e
mytesarifit të Elbasanit dhe emërimin e atij vendas. (Kryengritjet popullore..., 1978,
189). Një tjetër kryengritje e fuqishme shpërtheu në Shkodër, e cila ngujoi në kala
valiun e Shkodrës, Hafiz Pashën. Përmasat e kësaj kryengritjeje qenë të mëdha,
duke përfshirë krejt Shqipërinë veriore, përfshirë këtu edhe Pejën e Gjakovën. Kërkesat
e tyre rezultuan të papranueshme, se në to përfshihej dorëzimi i kalasë luftëtarëve,
vendosja e një qeveritari shqiptar në vend të Hafiz Pashës dhe heqja e taksave të
reja. Perandoria Osmane duke u bindur se kryengritjet po merrnin karakter të
përgjithshëm, vendosi të marrë masa shtesë. Ndër to ishte ndërprerja e zinxhirit
komunikues mes kryengritjeve në jug dhe në veri, duke shtuar përforcimet me ushtri
që kishte dërguar në Shqipërinë e mesme, që do t’i shkonin në ndihmë valiut të
Shkodrës. Shpartallimi i ushtrisë turke në Lezhë kishte shtyrë Portën që përveç
trupave shtesë të dërgojë edhe flotën perandorake që tanimë kishte mbërritur në
brigjet e Shqipërisë (Historia e popullit shqiptar II, 2002, 90).
Zhvillimet në vitin 1835 na bëjnë të kuptojmë se kryengritjet ishin pjesë e një
përpjekjeje të përbashkët të të gjitha krahinave shqiptare për të koordinuar veprimet
luftarake kundër Portës.
Sidoqoftë, që nga fillimi i zbatimit të reformave nga ana e Portës së Lartë, shqiptarët
nuk pushuan asnjëherë së kundërshtuari me armë dhe pothuajse nuk kalonte vit,
për të mos thënë muaj, ku nuk shpërthente ndonjë kryengritje. Në vazhdën e këtyre
mjaft e fuqishme na paraqitet edhe kryengritja e udhëhequr nga Dervish Cara, që
pati një sukses të madh dhe përhapje të shpejtë. Brenda disa muajsh kryengritësit
kishin arritur të çlironin qendrat kryesore si Tetovën, Shkupin, Prizrenin,
Prishtinën, Vranjën, ku kishin arritur të vendosnin pushtetin e tyre (Gashi, 1995,
126). Këto kryengritje lanë përshtypje të madhe edhe tek konsullatat e huaja në
Perandorinë Osmane. Duke vlerësuar karakterin e kryengritjeve shqiptare e sidomos
të kryengritjes së Dervish Carës, konsulli francez nga Selaniku, në një raport të
datës 25 prill 1844, në mes tjerash, shkruante: ,,Shqiptarët e jugut dhe ata të veriut dhe të
gjithë ata, që mbajnë emrin e Shqipërisë me kryengritje masive e mbrojnë prestigjin e vet dhe
pavarësinë” (Gashi, 1995, 129). Megjithëse kryengritja e Dervish Carës ishte shtypur,
ajo u pasua nga një tjetër kryengritje e fuqishme në Shqipërinë e jugut, në vitin
1847, e udhëhequr nga Zenel Gjoleka e Rrapo Hekali. Ajo çka e përshkon frymën e
kësaj kryengritjeje është fakti se shënon një shkallë të lartë për nga shtrirja dhe
organizimi si dhe përpjekja për formimin e një Besëlidhjeje Kombëtare, pavarësisht
nga feja e krahina, në Kuvendin e mbajtur në Mesaplik (Historia e Shqipërisë dhe
shqiptarëve, 2001, 101).
Të gjitha këto kryengritje, si të thuash, e kishin paralizuar pushtetin e Perandorisë
Osmane në Shqipëri, duke mos lënë administratën turke të zbatonte reformat tanimë
të proklamuara. Kjo e kishte vënë në pozitë të palakmueshme Portën, e cila nuk
mundte të shtrinte pushtetin në gjithë territorin e saj, duke mos gjetur dot çelësin
e zgjidhjes nga situata e krijuar, madje as me anën e forcës ushtarake.
Përballë një fuqie të tillë shqiptarët u gjenden të vetëm, pa asnjë përkrahje nga
jashtë. Për më tepër, fuqitë evropiane si Franca dhe Anglia ishin për ruajtjen e një
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Turqie stabile dhe kjo bëhej për shkak të interesave të tyre ekonomike dhe
gjeostrategjike. Në Angli me kohë ishte krijuar bindja se që nga hipja në fron e
Katerinës së Rusisë, Turqia ishte një bunker i Anglisë kundrejt zgjerimit rus në
Mesdhe dhe përfundimisht në Indi (Schevill, 2002, 280). Madje këto shtete nuk
ngurronin t’i shprehin përgëzime Portës së Lartë për masat e marra në shuarjen e
kryengritjeve shqiptare. Kjo u pa më së miri në letrën e ambasadës franceze dërguar
Sulltanit, ku shprehen urimet dhe përshëndetjet për shtypjen e kryengritjes së
Shkodrës të vitit 1835 (Kryengritjet popullore..., 1978, 198).
Përveç sukseseve të arritura, këto kryengritje kishin edhe të metat e tyre, për shkak
se nuk ishin të koordinuara si duhet, duke mos filluar njëkohësisht dhe në të njëjtën
kohë në gjithë vendin. Këtu duhet përmendur edhe elementin përçarës që kishte
futur pushteti osman te një pjesë e krerëve feudalë shqiptarë, të cilët luhateshin
karshi premtimeve të Sulltanit. Gjithsesi këto kryengritjet shënojnë një hap para në
krijimin e një vetëdijeje të re kombëtare, pasi ato filloi t’i përshkonte fryma e bashkimit
pavarësisht pikëpamjeve fetare.

Kryengritjet shqiptare në gjysmën e dytë të shek. XIX

Edhe në pjesën e dytë të shek. XIX Perandoria Osmane vazhdonte të përballej me
probleme sa i përket zbatimit të reformave në tokat shqiptare. Sidomos problematike
paraqitej gjendja në Malësitë e Veriut, duke përfshirë edhe Kosovën. Krahas
kryengritjeve në Shqipëri kishin filluar të lëshojnë rrënjë idetë e rilindësve tanë.
Veprat e tyre u bënë platforma kryesore programore dhe propaganduese e Lëvizjes
sonë Kombëtare, mbi të cilën populli shqiptar zhvilloi luftën e tij kundër pushtuesve
osmanë dhe ambicieve të fqinjëve, deri në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë.
Shtypja e kryengritjeve në gjysmën e parë të shek. XIX krijoi njëfarë qetësie te
shqiptarët, së paku për një kohë sipas Malkomit (Malcolm, 1998, 198). Mirëpo të
dhënat flasin për një vazhdimësi të rezistencës shqiptare edhe pas shuarjes së
kryengritjeve të mëdha të viteve ‘30-‘40. Një kryengritje e tillë kundër pushtetit
osman kishte ndodhur në vitin 1861 në Shkodër me rrethinë, duke detyruar Abdi
Pashën të mbyllej së bashku me batalionet e tij në kalanë e qytetit (Shpuza, 1997,
63). Në përpjekje për të vjelë taksat dhe për të rekrutuar ushtarë Porta e Lartë
ndërmori ekspedita ushtarake në disa pjesë të Shqipërisë, por edhe kësaj radhe hasi
në rezistencë te armatosur nga ana e shqiptarëve. Në një varg kohor të viteve 1864-
1873 ndodhën disa revolta të armatosura në krahina dhe qytete të Shqipërisë si në
Shkodër, Mirditë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Dibër e Mat (Thëngjilli, 1999, 408-409).
Vitet që do pasojnë do të jenë më të rënda për shqiptarët, ngase në skenën
ndërkombëtare dalin ambicie të reja të shteteve fqinje ballkanike ndaj tokave
shqiptare, të ushqyera nga ideja e pansllavizmit rus. Këto ambicie u shfaqën në
skenë me fillimin e Krizës së madhe Lindore të viteve ‘70. Luftërat ruso-turke vunë
në pah dobësimin e Perandorisë Osmane, e cila shpëtoi vetëm në saje të ndërhyrjes
së Fuqive të Mëdha. Kjo krijoi një gjendje të re për të gjithë popujt e shtypur nga
Perandoria Osmane, pasi ishte krijuar bindja se Perandoria Osmane do të shpërbëhej.
Këtë situatë më së miri e shfrytëzuan Serbia, Mali i Zi dhe Greqia, të cilat, të
përkrahura edhe nga Rusia, filluan luftën kundër Perandorisë Osmane, duke zgjeruar
kufijtë e tyre në dëm të tokave shqiptare (Pollo, 1981, 46).
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Traktati i Shën Stefanit kishte shpërfillur krejtësisht shqiptarët dhe u pa se Turqia e
mundur po i detyronte shqiptarët të paguanin me tokat e tyre për disfatën që ajo
kishte pësuar nga Rusia (Shpuza, 1997, 47).  Zhvillimi i këtyre ngjarjeve përshpejtoi
afrimin e shqiptarëve dhe ndikoi në zgjimin e tyre kombëtar. Formimi i Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit përshpejtoi proceset historike dhe u dha ritme zhvillimeve që
nuk ishin njohur në periudhat e mëparshme. Si rezultat i këtyre zhvillimeve u
organizuan dhjetëra kryengritje me armë në dorë jo vetëm kundër pushtuesit të
vjetër, por edhe kundër lakmive të pushtuesve të rinj fqinjë, të cilët mjerisht edhe
fuqitë evropiane i toleronin e shpesh i ndihmonin t’i ndanin si plaçkë tokat shqiptare.
Lidhja u krijua si kundërpërgjigje ndaj situatës së krijuar, paaftësisë së Perandorisë
Osmane për t’i mbrojtur territoret shqiptare që ishin pjesë e saj. Formimi i Lidhjes
jo vetëm nga historiografia jonë, por edhe ajo e huaj cilësohet si hapi më i lartë i
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, e cila kishte arritur të shtrinte komunikimin nga
jugu e në veri, gjë që nuk ishte arritur më parë, duke bërë hapat konkretë në drejtim
të krijimit të shtetit autonom shqiptar (Jelavich & Charles, 2004, 208). Në këtë mënyrë
populli shqiptar kishte krijuar organet e veta që mbronin interesat kombëtare para
Fuqive të Mëdha dhe Portës së Lart.
Në kohën e mbajtjes së Kongresit të Berlinit, por edhe pas tij, shqiptarët u përfshinë
në katër konflikte të armatosura me karakter mbrojtës kundër Serbisë, Malit të Zi,
Greqisë dhe kundër vetë Portës së Lartë. Për këtë qëllim Lidhja Shqiptare kishte
ngritur ushtrinë e rregullt, e cila do të mbahej me ndihmat e popullit dhe me mjetet
financiare që do të siguronte nga arka e vet (Rizaj, 1998, 321). Në vazhdën e këtyre
luftërave, formacionet ushtarake shqiptare të Lidhjes bënë që për afro tre vjet të
dështojnë vendimet e Kongresit të Berlinit në kurriz të popullit shqiptar, ku disa
prej tyre nuk u jetësuan. (Buda, 2000, 30). Kjo u pa më se miri në ngjarjen e Gjakovës
ku forcat e Lidhjes vranë të dërguarin e Sulltanit, Mehmet Ali Pashë Maxharin, në
përpjekjet e tij për t’i bindur shqiptaret që t’u nënshtroheshin vendimeve të padrejta
të Berlinit. (Rizvanolli, 1994, 192). Ngjarja pati jehon gjithandej dhe shtynë
ambasadorin francez në Stamboll ti shkruante qeveris së vetë: ,,Në Shqipëri lëvizja u
bë kombëtare. Të gjithë janë nën armë, që nga i riu e deri të plaku pa dallim feje. Porta është e
pafuqishme për të mposhtur një kryengritje të tillë” (Rizvanolli, 2005, 140). Përderisa
shqiptarët po i rezistonin mësymjes malazez në veri, degët e Lidhjes Shqiptare po
bënin të njëjtën gjë në jug të vendit për të kundërshtuar vendimet e Berlinit për
vendosjen e një vije të re kufitare në dëm të tokave shqiptare. Më këtë rast vlen të
theksohet kërcënimi që bënë krerët shqiptarë të jugut ndaj ndryshimit të vijës
kufitare, ku, në mes të tjerash, thuhej: ,,Nëse grekët do të vazhdojnë praktikën e vjetër,
krerët e jugut paralajmëronin se çdo gjë ishte e gatshme që nga Prizreni të vinin në kufirin
greko-osman afër 50.000 luftëtarë” (Raça, 1990, 191). Këto luftëra vunë në pah edhe
fuqinë ushtarake të Lidhjes Shqiptare, e cila arriti të mobilizonte mijëra luftëtarë në
mbrojtje të trojeve etnike, duke mos lënë që këto territore t’i jepeshin Mali të Zi. Për
fuqinë e madhe ushtarake të shqiptarëve dhe karakterin kombëtar të tyre flet edhe
kryekonsulli i Austro-Hungarisë në Shkodër në një raport që ia dërgon Vjenës:
,,Shqiptarët luftuan të shtyrë nga ideja kombëtare[...] Në një luftë dalluese shqiptarët mund të
nxjerrin një ushtri ma të madhe se ajo e Malit të Zi. Kosova me Krahinën e Manastirit mund të
nxjerrin më se 100.000 burra të armatosur, kurse vetëm Shkodra mund të nxjerrë deri në
10.000 burra” (Belegu, 1939, 81). Rënia e Ulqinit shënon rindezjen e konfliktit të
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armatosur midis shqiptarëve dhe Portës së Lartë. Kësaj i kontribuoi vetë Porta e
Lartë, duke ua dorëzuar malazezve Ulqinin dhe në anën tjetër duke i penguar forcat
e Lidhjes që ta mbrojnë atë. Në këtë mënyrë viti 1881 do të shënojë fillimin e një
konflikti të ashpër mes Portës së Lartë dhe shqiptarëve. Fushata ushtarake e Dervish
Pashës për shpërndarjen e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit u mor në kohën kur Porta
e Lartë i kishte duart e lira, pas zgjidhjes së problemeve kufitare me shtete ballkanike
dhe në kohën kur Lidhja kishte marrë karakter të theksuar antiosman. (Rrahimi,
1969, 74). Ky konflikt i hapur u përcoll me radikalizmin e veprimeve të Lidhjes së
Prizrenit, që rezultoi me formimin e Qeverisë së Përkohshme dhe me marrjen e
pushtetit në shumicën e krahinave shqiptare. Zëvendësimi i administratës osmane
me atë vendore kishte trembur Portën, pasi, sipas saj, krijimi i një gjendjeje të tillë
ishte i patolerueshëm dhe se në një vend nuk mund të administrojnë dy pushtete
(Belegu, 1939, 181). Duke qenë e vetëdijshme për rrezikun dhe pasojat që mund të
sillte një gjendje e tillë, Porta e Lartë vendosi më në fund ta shpërndante Lidhjen me
forcën e armëve. Pasi kishte shpërndarë pushtetin e Lidhjes në Shkodër dhe Shkup,
udhëheqësi i këtij operacioni ushtarak, Dervish Pasha, që kishte pushtet të plotë
për të vepruar sipas rastit, pa e njoftuar fare Stambollin (Rizaj, 1998, 220), iu drejtua
qendrës së Lidhjes Shqiptare.
Rezistenca e armatosur e shqiptarëve kundër pushtetit osman vazhdoi edhe mbas
thyerjes së armatosur të Lidhjes Shqiptare në vitin 1881, sepse ka zëra që pohojnë se
Lidhja do të vazhdonte veprimtarinë politiko-ushtarake deri në vitin 1885 dhe se
gjatë këtyre viteve do të kemi disa përleshje te armatosura kundër pushtetit osman.
Ky fakt u kundërvihet mendimeve të mëhershme të historiografisë shqiptare se Lidhja
u shua me thyerjen e saj më 1881. Një mendim i tillë i gabuar, sipas studiuesit tonë
S. Rizaj, mbështetej në raportin fals që Dervish Pasha përmes së cilit njoftonte
Sulltanin, se e kishte pushtuar Shqipërinë   dhe se kishte vendosur përsëri qetësinë.
(Rizaj, 1981, 83). Edhe pse u krijua njëfarë qetësie mbas shpërndarjes së Lidhjes
Shqiptare, në fakt situata nuk dukej e tillë gjatë viteve ‘90 të shek. XIX, sidomos në
Vilajetin e Kosovës. Të dhënat për këtë kohë dëshmojnë se gjatë vitit 1893 në rrethinat
e Pejës dhe të Gjakovës ndodhën të tjera kryengritje kundër pushtetit turk (Rrahimi,
1969, 83). Në frymën e këtyre zhvillimeve kemi sërish përpjekjet për ringjalljen e
Lidhjes Shqiptare përmes formimit të Lidhjes Shqiptare të Pejës nën kryesinë e Haxhi
Zekës (Prifti, 1995, 89). Lidhja e Pejës, si duket, përveç Portës së Lartë kishte
shqetësuar edhe shtetet fqinje, të cilat e shihnin si një rrugë, e cila çonte në bashkimin
e vilajeteve shqiptare dhe kjo përbënte pengesë në realizimin e aspiratave të tyre
ndaj tokave shqiptare
 .

Konkluzione

Varësisht si rrodhen ngjarjet gjatë shek. XIX, mund të vërejmë se shqiptaret ishin i
vetmi popull që mbeti i vetmuar përballë luftës së tij me Perandorinë Osmane.
Pavarësisht luftës së drejtë, shqiptarët akoma nuk kishin arritur të krijonin simpatinë
e ndonjë fuqie të madhe evropiane, ashtu siç ndodhi me fqinjët e tyre. Pamë se njëra
ndër karakteristikat kryesore të historisë së Ballkanit në shek. XIX është shkëputja
graduale e vendeve ballkanike nga sundimi osman nëpërmjet luftës për autonomi
dhe pavarësi. Shtetet si Serbia, Mali i Zi, Greqia e Bullgaria kishin arritur suksese
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në ketë drejtim, ndërkohë që shqiptarët edhe më tej po përballeshin jo vetëm me
sundimin disa shekullor osman, por tani edhe me lakmitë e fqinjëve ballkanikë dhe
mosinteresimin e fuqive evropiane për zgjidhjen e çështjes shqiptare në mënyrë të
drejtë. Duke përcjellë zhvillimin e kryengritjeve shqiptare përgjatë shek. XIX mund
të vërejmë tri faza të zhvillimit të tyre që rezultuan me avancim të kërkesave dhe
pjekuri politike e organizative:
Faza e parë shënon konfrontimin e pashallëqeve shqiptare me Portën e Lartë në
përpjekjet e tyre për t’u pavarësuar nga pushteti qendror osman dhe për t’i ruajtur
privilegjet që kishin krijuar në perandoritë e tyre të vogla. Në fakt eliminimi i
pashallëqeve shqiptare mund të konsiderohet një pushtim i ri për shqiptarët, ngase
shënon vendosjen e garnizoneve osmane në vend.
Faza e dytë karakterizohet me kundërshtimin ndaj reformave centralizuese që
preknin autonominë e shqiptarëve, të arritur brenda pashallëqeve. Vitet 30-40
shquhen për kryengritje të fuqishme që tronditën Perandorinë Osmane, saqë, për
shtypjen e tyre Porta e Lartë u detyrua të përdorte jo vetëm gjithë armatën e Rumelisë,
por edhe flotën perandorake. Këto kryengritje përfshinë të gjitha krahinat shqiptare
dhe në disa raste, siç është kryengritja e vitit 1835, morën karakter të përgjithshëm.
Gjatë kësaj faze u provua edhe mundësia e krijimit të lidhjeve ndërkrahinore, siç
është Lidhja e Beratit dhe ajo e Mesaplikut, por pa arritur nivelin e një lidhjeje
mbarëkombëtare. Në këtë fazë kryengritjeve shqiptare u mungonte një forcë politike,
e cila do të koordinonte veprimet mes kryengritjeve. Sidoqoftë, këto kryengritje
nuk u drejtuan vetëm kundër reformave, por ishin edhe për një qeverisje autonome
dhe u përshkruan nga fryma autonomiste.
Faza e tretë u dallua për një organizim më të lartë politiko-ushtarak të kryengritjeve
shqiptare. Ky organizim kulminacionin e arriti me Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, e
cila u shtri në tërë vendin. Gjatë kësaj faze lufta e popullit shqiptar u drejtua jo
vetëm në plan të brendshëm, kundër Perandorisë Osmane, por edhe kundër mësymjes
së monarkive ballkanike. Duke ditur se shqiptarët u detyruan të ballafaqoheshin
në disa fronte, rezultatet e kësaj lufte ishin evidente. Ata sfiduan vendimet e Kongresit
të Berlinit në mbrojtjen e tokave që u ishin dhënë fqinjëve, ndërsa në planin e
brendshëm sfiduan edhe Portën e Lartë, duke ia hequr për një kohë të drejtën e
qeverisjes në tokat shqiptare me kërkesën për një shtet autonom që u jetësua me
formimin e Qeverisë së Përkohshme. Lidhja Shqiptare i dha impulse të reja luftës së
popullit në drejtim të unifikimit të faktorit shqiptar me një qendër të vetme, prej
nga merreshin vendime për fatin e vendit. Platforma politike që kishte trasuar Lëvizja
Kombëtare Shqiptare në kohën e Lidhjes së Prizrenit u bë objektivi kryesor i
kryengritjeve të mëvonshme shqiptare në fazën e fundit drejt pavarësisë.
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                                                                 Abstract

This paper brings out an overview of the situation of instrumental teaching in higher
education, specifically, the reality and challenges that undergoes the learning and teaching
process of woodwind instruments program of one of the Kosovo Faculty of Arts.
Currently, at the Faculty of Arts, department of Artistic Education on Woodwind
Instruments are offered courses only for six instruments (woodwind family). Regarding
the issue, in order to improve students’ potentials should be started by identifying the
challenges and obstacles that may occur during the program accomplishment. The main
part of the paper approaches the concerns faced by the students as well as the teaching
staff.  The department of instrumental teaching has been initiated from the need to
expand the capacities of instrumentalists and this is the second year of study. Since this
program is at the initial stage, the scope is to meet students’ needs and enhance their
potentials.  A questionnaire survey has been distributed among students and teachers
to find out the current issues that need to be improved. And, the results have shown that
both the students and teachers are undergoing some core difficulties that may impede
the learning-teaching process. Although, there were individual challenges among
students, a common feature was the lack of teachers’ goals including specific tasks and
systematic teaching patterns within the program, particularly, pedagogy issues.

Keywords: instrumental teaching, challenges, instrumental educators, continuous praxis
and improvement, woodwinds future career.

Introduction

While music education matters and has a large impact on the development of
students’ character, music classes and musical instruments should be included in
the school programs since the beginning of education. In order to realize that, it is
more than needed to be offered a program that increase the practical potential and
prepare good future instrumentalists. And, such program has started at the Faculty
of Arts in Peja since 2014. This is the only one program that except the professional
courses includes courses related to music pedagogy. Respectively, in the program
are included six instruments: clarinet, flute, trumpet, oboe, bassoon and saxophone.
Currently, there are nine students studying in this department.  In the first year
have been enrolled only three students, two of them in the section of clarinet and
only one in flute. Whereas, in the second year, the number of students have been
increased to nine, and now there are students in the section of bassoon and
saxophone as well. The purpose of this study was to explore the instrumental music
teaching with a particular scope to the context and the reality.
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1.1. Raising awareness of the importance of instrumental teaching education
Considering the need of woodwind instrumentalists to work in education, students
who are attending this program are very interested on their future careers as
instrumental educators. Therefore, students should be aware of the influence of
educational and artistic discipline that is engaged in. Besides this, they would improve
the system of music classes in general schools as well as music professional schools.
So far, music classes in Kosovo general schools have been oriented towards theory
and less paying attention to practice. And, because of the lack of professional educators,
music classes have been taught by other non-professional teachers.
1.2. Reality and Challenges of the students and teaching staff
To be an instrumental educator is a challenge itself. Even you can be a good
instrumental performer, what makes you is to transmit your skills to other young
instrumentalists. And, this seeks appropriate pedagogy frameworks to apply within
teachers syllabuses. There are many challenges that are faced by the students as
well as the instrumental educators at the Faculty of Arts during the path of teaching-
learning process. One of the discrepancies deals with the lack of classrooms. The
premises of the faculty should be expanded in order to meet the students’ needs.
Providing the appropriate classrooms, students would be able to practice individually
as well as in groups. Respectively, the cooperation between students would be
increased by building on good praxis and performances. Despite that, there would
be no interruption and noise between classrooms. Moreover, one of the concerns
highlighted is the lack of musical instruments. Knowing that music studies,
particularly, musical instruments involve an expensive cost, local and international
donations have a great influence on that issue. Regarding that, a bassoon costs a
large amount of money, and a student could not afford it. These might be very core
challenges for some universities that have experience in decades, but, University
“Haxhi Zeka” is newly established and still needs many investments to build on
strong capacities. Because the students are motivated to work on and the teaching
staff as well.
Another important point regarding the artistic education on woodwinds are the
strategies that teachers use to enhance the students ability to provide high-quality
experiences for the younger instrumentalists. Are the teaching techniques, methods
and styles adapted to the needs of woodwind students and their skills?
As  Koster Keith (2010) explained in her research “it is not until instrumental
educators begin to teach that they face series of unique challenges that beginning
woodwind students also face when they, too, enter the classroom. Treating a student
who happens to play an instrument with which the teacher has had limited
experience no differently than other students may be a good way to show
consistency.” Respectively, teachers mainly teach by their experiences, hence, the
experiences have a great influence on forming the student’s character as an educator
and performer. The beginning is the critical point on the students’ education as an
instrumentalist and has a great impact on the future habits. At the expense of the
matters, some teachers may easily transmit their knowledge to their students and
some others have limited strategies regarding that.
In addition, other challenges for the teachers are the rapid changes in instrumental
teaching curricula; they should set up students learning outcomes and have clear
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goals in order to prepare woodwinds educators for an international level context.
To accomplish the needs of the program, teachers should increase the collaboration
and dialogue, when it comes to plans and approaching common goals.
According to the ‘Polifonia’ Working Group for Instrumental and Vocal Music
Teacher Training (2010), some of the issues that should be adapted as a part of the
Bologna process are:
• Rapid change in the instrumental/vocal teacher profession is motivating
international initiatives in curriculum development and exchange of experiences
between higher music education institutions. It is a field with much fragmented
and scattered specialist knowledge that would benefit from more sharing and
reflection on an international level.
 • Differences in national systems and traditions seem to be especially pronounced
in the field of instrumental/vocal teacher education.
 • Differences in curricula and national competence and qualification requirements
for instrumental/ vocal teachers lead to a low level of mobility and international
collaboration in the field of instrumental/vocal teacher education 3.
• The Learning Outcomes for the 1st, 2nd and 3rd cycles in higher music education
that were formulated by the ‘Polifonia’ project do not include the specific demands
of the teaching profession4 .
Students’ beliefs, attitudes and motivations towards preparing to be an instrumental
educator are another challenge to be considered. Teachers give instructions to put
them on the right paths, but students’ self-confidence and self-esteem affects the
forming of the character as an instrumentalist.
Also, the overloaded program, up to fourteen courses per semester, includes
individual and collective courses that are a heavy and inescapable responsibility for
students.
2. Literature Review Concerning the Instrumental Teaching in Higher
Education In Kosovo
Regarding the instrumental teaching in Kosovo, there are few researches concerning
that issue. In general, papers are mainly in a descriptive form that describes the
study programs in general as they are presented in the accreditation report. Based
on the lack of the papers on this case, it is obvious that instrumentalists are more
focused on the performances than research on pedagogy, issues such as techniques,
styles, musicianship and other aspects that relates to instrumental teaching. To be
a performer, firstly you have to pass through diverse difficulties and even challenge
yourself, and to do that you must follow some patterns. On the other hand,
instrumentalist of other universities of international countries consider researches
on instrumental teaching as important as performing at concerts. Therefore, there
are many papers that concern the music pedagogy in general, respectively,
instrumental teaching education. The teaching itself is very complex process that
involve continuous commitment and collaboration between faculties, universities
and Ministry of Education. A study by  Triantafyllaki , A. (2005) started to raise
awareness of the researchers to increase the research on instrumental music teaching,
mainly its social, cultural and institutional contexts. He also considered that subject
as a complex field that needs to be opened up. Ten years after this study, there were
many others that paid attention to instrumental music teaching, even though in
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Kosovo, there is not opened this complex field as it should be given importance.
3. Research  Methods and Procedure
In this study has been included a sample of 15 people, in fact, all the students of the
first and second year and teaching staff of the department of Artistic Education on
Woodwind Instruments. The questionnaire survey has been distributed among the
sample. The study has been conducted within two months of the first and third
semester, October-November, 2015.
3.1. Research Aims and Objectives
 The purpose of this paper was to provide data on the situation of instrumental
teaching program in higher education, particularly, referring the wind instruments
program of Faculty of Arts, department of woodwinds.  By explaining the conditions
of the students as well as the teaching staff, this paper has investigated the main
challenges by bringing some prompts on the effectiveness of instrumental teaching
and also the students’ future career as instrumental educators.
Based on the questionnaire, the main current challenges of the woodwind program
are as follows:

S=students; T=teacher.
Base on the dialogue both teachers and students are highly motivated to improve
the current situation.
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4. Data Analysis
The research instrument used in this study was a questionnaire survey containing
12 questions that indented to provide an insight of the situation of the instrumental
teaching program and the main concerns of the students and teaching staff. Hence,
the data analysis highlighted the main challenges and gave some core hints of
effectiveness. While the paper was largely focused on the conditions and challenges
encountered by the students and teachers, some of them revealed the discrepancies
and gaps regarding this program. Moreover, based on the teachers’ answers, nearly
all of them are optimistic regarding the successful accomplishment of the program,
nevertheless, they encounter obstacles that can be overcome by collaboration between
teacher-university managing staff and students. The triangles of the key factors
that maintain the overall process of the faculty are largely involved in establishing
a valid program for instrumental educators. Regarding the pedagogy, there are many
different traditions and systems, but, teachers of woodwind department are more
focused to work on common goals and specific pedagogy framework to meet the
needs of the students. The answers proved that some of teaching staff have been
more focused on their individual progress and professional advancement.

Conclusions and Recommendations

Based on the data collected from the students and teachers questionnaires and
dialogues, it can be concluded that there are great possibilities for the issues to be
enhanced since the program is at the initial stage. According to the teachers involved
in this research, in order to pass the accreditation process, there is much work to be
done during the education of the first generation of Artistic Education on Woodwind
Instruments that lasts four years. Considering that education in music costs more,
projects should be supported by university and Ministry of Education, Science and
Technology in Kosovo. So far, a few foreign donations were offered for the Faculty
of Arts from Switzerland and Finland. Collaboration of the teachers and students
should be expanded beyond the Kosovo borders, at the regional and international
level.   This study should be expanded
Furthermore, the results of the paper largely recommend in improvement of the
main points currently considered as key factors of the effectiveness of the woodwinds
education program. It is suggested to pay attention on the challenges discussed by
both the students and teachers,
· Improve efforts to focus more on the instrumental teaching research.
· The university managing staff should take into consideration the expanding

of the premises regarding the classrooms.
· Teachers should concentrate to transmit properly their experiences to the future

instrumental educators.
· To enhance the students beliefs towards self-confidence and self-esteem regarding

to musicianship, the main elements of music performing.
· Reduce theory courses and increase practical ones.
· Increasing students’ progress by applying appropriate pedagogies.
Besides recommendations, it is important to note some of the limitations in this
study. Firstly, it is the small sample size, especially, of the woodwind instrumental
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teachers. The results from the conducted research may not represent all the challenges
that concern other woodwind educators. The inclusion of the instrumental
educators with different backgrounds and experiences would validate the research
results by revealing more challenges and giving a clear sight of the instrumental
teaching reality. Secondly, another limitations is the methodological aspect, a
questionnaire survey and discussions with the sample group were used to collect
the data, whereas, other types of research instruments/methods such as classroom
observation and interviews should be used in order to obtain more in-depth the
current situation of the department of Artistic Education in Woodwind Instruments.
Finally, the results have shown that the reality and the situation of the woodwinds
at the Faculty of Arts of University “Haxhi Zeka” in Peja concerns some challenges
that can be improved by a significant collaboration. This paper intends to prompt
out further investigation on this respect, in order to bring out a generalization of
the situation of instrumental teaching, respectively, woodwinds education in the
faculty of Arts of Kosovo.
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Abstrakt

Artikulli me titull “Qasjet Kryesore për Mësimdhënien e Shkrimeve për Qëllime
Profesionale” fokusohet në Shkrimet për Qëllime Profesionale dhe teoritë e mësimdhënies
së tyre. Si fillim Shkrimet për Qëllime Profesionale  kanë një gjuhë specifike të specializuar
e cila përdoret nga anëtarë të një komuniteti të caktuar shkencor dhe profesional gjuhë e
cila karakterizohet nga përdorimi i shumë termave teknike dhe një strukturë leksikore
dhe sintaksore  të veçantë. Fakti që ato i përkasin një fushe gjuhësore specifike,
mësimdhënia e tyre kthehet në një sfidë për mësuesin si në një gjuhë të dytë por edhe në
gjuhën mëmë. Studiues të ndryshëm kanë hedhur hipoteza të ndryshme për sa i përket
qasjeve të ndryshme për mësimdhënien e tyre. Qasja e parë është ajo e mësimdhënies së
Shkrimeve për Qëllime Profesionale si produkt ku nëpërmjet kopjimit të një teksti të
dhënë disa herë arrihet në një produkt kopje me origjinalin. Qasja e dytë ajo e të shkruarit
si proces nuk synon një kopjim të një teksti të caktuar por një shkrim të një pjese që nga
fillimi duke ndjekur fazat përbërëse të këtij procesi. Qasja e tretë e mësimdhënies është
ajo e të shkruarit të Shkrimeve për Qëllime Profesionale si një zhanër  gjuhësor në të cilin
shkrimi ndodh në një mjedis ku anëtarët kanë dhe ndajnë një qëllim specifik komunikues.
Qasja e fundit  ajo e të shkruarit si një produkt i një procesi vendimmarrës është një
ndërthurje mes qasjeve të tjera dhe synon një shkrim të saktë dhe të qartë  ku shkruesi
merr në konsideratë ekspertizën dhe njohurinë e  anëtarëve në një mjedis të caktuar
profesional ku shkruesi është pjesë e këtij mjedisi.

Fjalë kyce: Shkrime për Qëllime Profesionale, qasje, mësimdhënie, produkt, proces, zhanër.

Hyrje

Fjalët që hasen në gjuhën e përditshme janë poli-semantike, me fjalë tjera ato mund
të kenë më shumë se një kuptim dhe kjo është arsyeja pse ato janë të dobishme pasi
mund të përdoren në shumë situata. Megjithatë, në disa situata, si në komunikimin
profesional, gjuha e përditshme mund të jetë shumë e paqartë dhe jo-
mjaftueshmërisht specifike. Gjuha specifike apo ajo e specializuar është krijuar
ndërmjet anëtarëve të një komuniteti të veçantë shkencor dhe profesional, dhe nga
këndvështrimi leksikor karakterizohet nga përdorimi i shumë termave teknikë.  Sipas
Gotti (1991), që “një gjuhë të cilësohet si specifike ajo duhet të plotësojë kushtet e
mëposhtme: vënia e theksit tek përdoruesi ( në fushën didaktike), tek realiteti referues
(fusha e funksionit pragmatik) si dhe theksi mbi përdorimin e gjuhës së specializuar
(fusha profesionale gjuhësore) këto tre kushte përbëjnë aspektet kryesore të një
gjuhe së specializuar”. Pikërisht duke u nisur nga ky përkufizim mund të themi se
dhe terminologji të ndryshme si ajo ushtarake, mjekësore, ligjore mund të cilësohen
si specifike dhe si një gjuhë profesionale e lidhur ngushtë me mjedisin ku ato përdoren
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dhe se gjuha apo ligjërimi i shkruar i institucionit shpreh dhe simbolizon autoritetin
politik e shoqëror”. (Shkurtaj, 2009.186)
Anglishtja për qëllime specifike e përbërë nga katër aftësitë të folurit, të lexuarit, të
dëgjuarit dhe të shkruarit, ndahet në  anglishte  për qëllime akademike dhe anglishte
për qëllime profesionale. Qëllimi i kësaj gjuhe specifike është  të përgatisë studentët në
një periudhë kohore relativisht të shkurtër që të komunikojnë, lexojnë dhe
shkruajnë më mirë në mënyrë që ato të punojnë sa më mirë në një fushë profesionale
të caktuar. Për të arritur këtë qëllim, aktivitetet gjuhësore të  anglishtes për qëllime
profesionale dhe në këtë rast ligjërimi i shkruar, duhet të paraqiten në kontekst, për
shkak se  konteksti është ideja qendrore e anglishtes për qëllime profesionale.

1. Çfarë janë Shkrimet  për Qëllime Profesionale

Studime të shumta mbi rëndësinë e gjuhës angleze në fushën profesionale nga
studiues si Pakir (1999)  dhe Punesvary (2000.19), diskutojnë rëndësinë dhe
nevojën e gjuhës angleze në të gjitha profesionet. Për më tepër Flanegin & Rudd
(2000) theksojnë rëndësinë e gjuhës angleze si mjet komunikimi mes njerëzve të
kombësive të ndryshme që kanë të njëjtin profesion.” Pikërisht për këtë arsye
është e rëndësishme që shkrimet  profesionale të mësohen dhe të studiohen, në
mënyrë që komunikimi i shkruar  të jetë sa më efektiv.
Duke u nisur nga terminologjia, kombinimet mes fjalëve apo dhe struktura në fjali,
të shkruarit për qëllime profesionale mund të rezultojë në  një detyrë të vështirë për
tu realizuar në gjuhën mëmë por akoma më i vështirë në një gjuhë të dytë.
Pavarësisht se shkruesi i këtij dokumenti ka një nivel të lartë ekspertize në gjuhën
e folur apo në atë të shkruar në gjuhën mëmë ai/ajo has probleme me terminologjinë
dhe formimin e këtyre togjeve të fjalëve apo strukturave stilistikore gjatë të shkruarit
në gjuhën e dytë.
Propozimet, memorandumet, raportet, manualet,urdhrat mesazhet janë lloje të të
shkruarit për qëllime profesionale. Pra edhe një herë tek të shkruarit për qëllime
profesionale theksohet audienca e cila do të reagojë ndaj kësaj pjese të shkruar dhe
do të vendosë nëse  qëllimi e shkruesit u arrit ose jo.  Natyra e këtij reagimi varet
nga njohuritë e shkruesit ndaj audiencës-çfarë mendimi apo njohurie ka ajo ndaj
materialit apo situatës,  çfarë ata kanë nevojë të dinë, çfarë elemente të bindjes do të
funksiononin më mirë (apo më keq) me ta, e kështu me radhë. Kjo analizë është e
mundur (dhe e nevojshme), sepse procesi i komunikimit ka dhënë një kontekst të
përcaktuar  për të shkruarin. Pra, arritja e qëllimit të  shkruesit është e
kushtëzuar nga  kuptimi i këtij konteksti dhe të agjentëve që janë lojtarë në të. Përveç
të tjerave marrëdhënia që shkruesi ka me audiencën është e veçantë. Kjo sepse
“shkruesi shkruan nga këndvështrimi i një eksperti në fushën e tij dhe ky material
i shkruar i drejtohet një lexuesi me po aq eksperiencë, njohuri, nevoja, dhe qëllime
sa edhe vetë ai” (Fridrickson & Swales, 1996). Shkruesit këtu adresojnë mendimet,
idetë dhe profesionalizmin e tyre në një komuniteti me të njëjtën formë ligjërimi si
ai.
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2. Qasjet  kryesore  për mësimdhënien e Shkrimeve për Qëllime  Profesionale

2.1 Shkrimet për Qëllime Profesionale si një fushë specifike gjuhësore
“Shkruesit e shkrimeve të ndryshme profesionale ua adresojnë shkrimet e tyre
individëve me të njëjtin sfond, kulture, njohuri, përgjegjësi si dhe vetë ai, individë
që janë njohës shumë të mire të asaj që është hedhur në letër. Për më tepër këto
ambiente personale; siç dihet kanë gjuhën e tyre, veçoritë dhe karakteristika që
duhet të merren parasysh” (Grunarsson &Nordberg, 1994). “Të shkruarit  në çdo
mjedis profesional  është ai lloj të  shkruari që transmeton mesazhin e tij tek të
gjithë lexuesit duke përcjellë një përshtypje të përgjithshme të  autoritetit, tërësisë,
besueshmërisë, dhe kujdesit” (McIntosh, 2003.25). Ai  kontribuon ndjeshëm në  faktin
se si shkruesi, si  një anëtar  dhe përballet me njerëzit me të cilët dhe për të cilët ai
punon.   Shkrimet për qëllime profesionale mund të përmbajnë një numër të caktuar
termash të cilët njëkohësisht mund të kombinohen  në një mënyrë të veçantë që
mund  të përdoren si një grup apo si një togfjalësh i vetëm dhe në rastin e
terminologjisë specifike profesionale mund të hasen shprehje të thjeshta por edhe
fjalë të një vështirësie të madhe. Përveç termave apo togjeve të pandashme të fjalëve
një gjuhë me subjekt të specializuar përmban edhe një strukturë të veçantë stilistikore
apo dhe strukturore në fjali. Duke u  marrë në konsideratë terminologjinë,
ndërveprueshmërinë  mes fjalëve apo dhe strukturat në fjali, të shkruarit për qëllime
profesionale mund të shndërrohet në  një detyrë të vështirë për tu realizuar në
gjuhën mëmë por akoma më i vështirë në një gjuhë të dytë. Pavarësisht se shkruesi
i këtij dokumenti ka një nivel të lartë ekspertize në gjuhën e folur, apo në atë të
shkruar në gjuhën mëmë ai/ajo has probleme me terminologjinë dhe formimin e
këtyre togjeve të fjalëve apo strukturave stilistikore gjatë të shkruarit në gjuhën e
dytë.

2.2 Qasja e mësimdhënies së Shkrimeve për Qëllime Profesionale si produkt
Sipas  Silva-s (1990), teoria e  mësimdhënies s shkrimeve për qëllime profesionale si
produkt nxjerr në pah  më  shumë formën dhe sintaksën si dhe vë theksin tek
praktika  e vazhdueshme funksionale dhe retorike. Teoria e   mësimdhënies së
shkrimit  si produkti fokusohet në produktin e shkruar dhe jo se çfarë apo si nxënësi
duhet të veprojë gjatë  procesit të të shkruarit. Në këtë teori, të shkruarit lidhet me
njohuritë mbi strukturën e gjuhës, dhe zhvillimi i të shkruarit   është rezultat i
imitimit të një teksti të dhënë (Badger & White, 2000. 153). Përveç kësaj, Arndt
(1987. 257) argumenton se rëndësia e imitimit dhe  modelit  në këtë teori nuk janë
vetëm për tu imituar  por edhe për të kryer një  eksplorim  dhe një analizë më të
thelluar të pjesë të dhënë. Dukë ndjekur të njëjtën linjë arsyetimi Myles (2002.19) në
një mënyrë të ngjashme me Arndt konfirmon faktin se nëse studentët nuk janë të
ekspozuar ndaj teksteve të shkruara model, gabimet e tyre në shkrim kanë më shumë
gjasa të vazhdojnë të mbeten të konsiderueshme. Në këtë rast  studentët duhet të
përqendrohen në një model apo formë të caktuar, dhe ta  duplikojnë këtë formë apo
model. Me fjalë të tjera, studentët në këtë qasje duhet të studiojnë tekste model dhe
të përpiqen të bëjnë ushtrime të ndryshme të cilat u krijojnë atyre mundësojnë që
ata  të bëjnë kujdes ndaj tipareve të ndryshme të tekstit të shkruar autentik në
mënyrë që ata të përdorin këto struktura të veçanta gramatikore dhe stilistikore në
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shkrimet e prodhuara nga vetë ata.
2.3 Qasja e mësimdhënies së shkrimeve për qëllime profesionale si proces
Një tjetër teori e cila u propozua mësimdhënien e të shkruarit është teoria e
mësimdhënies si proces. Hyland (2003) tregon se teoria e mësimdhënies si proces
fokusohet në atë se si teksti është shkruar në vend të rezultatit përfundimtar. Ai
shton, se teoria e mësimdhënies si proces ka një ndikim të madh për të kuptuar
natyrën e të shkruarit dhe mënyra se shkrimi trajtohet gjatë mësimdhënies. Prandaj,
teoria e mësimdhënies si proces thekson rëndësinë e disa procedurave të caktuara si
p.sh  fazën para-të shkruarit, hartimin, vlerësimin, dhe rishikimin e pjesës së shkruar.
Ai vuri në dukje se teoria e mësimdhënies si proces përfshin ndërthurjen e disa
teknikave që ndihmojnë studentët të identifikojnë dhe të fillojnë të angazhohen  me
shkrimin e një teme. Në këtë rast studentët janë të detyruar të shkruajnë dhe të
paraqesin disa punime të shumta  paraprake të një pune. Pas diskutimit dhe
vlerësimit nga ana e mësuesit, studentët rishikojnë këto drafte. Rishkrimi, rishikimi,
dhe redaktimi janë pjesë thelbësore për të shkrimet në këtë teori.
Në të njëjtën mënyrë, Jordan (1997) thekson se procesi i të shkruarit i jep mundësi
studentit të marrë vendime  më të qarta përsa i përket drejtimit që do ti japë pjesës së
shkruar duke kaluar disa faza apo procedura si diskutimi, detyra, rishikimi dhe
vlerësimi.
Tribble (1996)  shpjegon qasjen e mësimdhënies si proces në shkrimet akademike
dhe ato profesionale ; ai thotë së në fillim studentët fillojnë të mbledhin apo
konsiderojnë idetë  para se të fillojnë të shkruajnë . Kjo fazë ndiqet  nga ajo e krijimit
të  një drafti të asaj që do të shkruajnë  dhe më pas ata e rishikojnë këtë pjesë të
shkruar për gabime në mënyrë qe të mund ti korrigjojnë ato duke eliminuar të
gjitha gabimet e mundshme gramatikore dhe ato  stilistikore. Pra kjo qasje fokusohet
në shumë në procesin e të shkruarit se sa në produkt
2.4 Qasja e mësimdhënies së shkrimeve për qëllime profesionale si zhanre
Teoria e mësimdhënies së shkrimeve si zhanre thekson kontekstin social ku kryhet
shkrimi (Badger & White, 2000). Swales (1990) shpjegon se teoria e mësimdhënies si
zhanër është një orë mësimore me ngjarje komunikuese ku anëtarët e ngjarjeve
komunikuese kanë të përbashkët disa qëllime komunikuese të cilat identifikohen
nga anëtarët ekspertë. Në klasë, eksperti është mësuesi kurse në jetën e përditshme
në një mjedis profesional eprorët dhe kolegët e shkruesit janë anëtarët ekspertë.  Siç
pretendohet nga Davies (1988), studentët, mësuesit, kolegët dhe eprorët janë të gjithë
të përfshirë në një gjuhë të caktuar për një fushë të caktuar studimi dhe format e
shprehjeve apo terminologjive përkatëse  të lejuara brenda kësaj fushe. Davies (1988.
131) sugjeron se studentët në tentativën e tyre për të arritur sukses disa zbulojnë
edhe kriteret me të cilat zhanret e ndryshëm vlerësohen. Pra, duke tentuar të
shkruajnë një pjese të mirë shpeshherë atë përfundojnë duke kuptuar dhe përsosur
edhe më tej kriteret e kësaj gjinie gjuhësore në të cilën ata po shkruajnë.  Swales
(1990) thekson qasjen e mësimdhënies së shkrimeve si zhanër në kontekste  akademike
dhe profesionale. Ai fokusohet në analizën e qëllimeve komunikuese të tekstit nga
studentët  dhe mjetet e përdoruara prej tyre gjatë shkrimit të këtyre teksteve për të
arritur këto qëllime. Në këtë qasje studentët mësojnë të shkruajnë tekstet e tyre në
tentativë për të arritur qëllime të ngjashme komunikuese nëpërmjet zgjedhjes së
mjetit gjuhësor shprehës më të përshtatshëm.
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Flowerdew (2002) e shikon qasjen e mësimdhënies së shkrimeve si zhanër si një
qasje dinamike e cila ndryshon në kohë,  në disiplinë si dhe ndryshon në varësi të
mësuesit në klasë. Prandaj, qëllimi i qasjes së mësimdhënies së shkrimit si zhanër
është të ndihmojë studentët të arrijnë një përsosuri në një zhanër të caktuar në një
situatë të caktuar. Kjo qasje kërkon një bashkëpunim mes studentëve dhe mësuesve
në një fushë të caktuar për të nxjerrë një produkt final sa më të përshtatshëm.
2.5 Qasja e mësimdhënies së shkrimeve profesionale si  një  produkt i një procesi
vendim-marrje
Çdo detyrë gjatë procesit të të shkruarit është një fotografi e ideve të shkruesit në
një pikë në kohë. Si pasojë, është e rëndësishme që  zgjedhja  e fjalëve dhe e
terminologjisë  të bëhet në mënyrë që ato të reflektojnë në mënyrë të qartë kuptimin
e idesë  së shkruesit të këtij materiali.  Qëllimi i procesit të të shkruarit të një shkrimi
për qëllime profesionale është që të paraqesë  një tekst përfundimtar të  suksesshëm
– një produkt final që përmbush një qëllim të përcaktuar  duke informuar, bindur,
apo motivuar e audiencën  që kjo e fundit të  kundërpërgjigjet  në një mënyrë  të
përshtatshme.
Për të arritur qëllimin e tij shkruesi duhet të analizojë audiencën e tij në lidhje me
e konceptet, shkallën e njohurive dhe përfshirjen që ajo ka  në lidhje me temën tij.
Vlerësimi nga ana e tij e  njohurisë apo informacionit paraprak që ka audienca ndaj
temës së tij do t’i diktojë atij fushën e tij të  komunikimit në një shkallë më të
detajuar dhe të zhvilluar.  Të kuptuarit e asaj që audienca pret,  do ta ndihmojë
shkruesin e këtij materiali të parashikojë reagimet e publikut për të kapërcyer çdo
rezistencë të mundshme nëpërmjet kundërshtimit me argumentet e përshtatshme
dhe mjetet e tjera bindëse. Pasi shkruesi i dokumentit të ketë  bërë këtë, atij i  duhet
të zhvillojnë një ide të qartë për mënyrën më të mirë të mundshme për të  arritur
qëllimin e tij duke u varur nga këndvështrimi i lexuesit të tij.
Ky shkrim në mënyrë të  pashmangshme do të sjellë reagime qoftë ky i drejtpërdrejtë
nga ana e lexuesit ose jo. Ky reagim tregon nëse ajo që shkruesi dëshironte të
komunikonte është përcjellë tek lexuesi. Pra një analizë e saktë e audiencës do të
ndihmonte shkruesin edhe për të ardhmen duke bërë që ai të jetë më i saktë në
komunikimin e tij me të tjerët.
Shpeshherë  perspektiva e të konsideruarit të të shkruarit  profesional si pjesë e një
procesi dhe si një produkt  vijnë së bashku kur të shkruarit shihet  si manifestim i
një procesi vendim-marrjeje.  Së pari, shkruesi duhet të përcaktojë  dhe analizojë
situatën,  të vlerësojë kërkesat dhe qëllimin e detyrës së tij  dhe të mbledhë  të
gjithë informacionin e duhur  që ai zotëron. Në kuadër  të të shkruarit për qëllime
profesionale  si proces vendim-marrjeje ekzistojnë tre faza apo nivele të
vendimmarrjes. Së pari ato janë vendime që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me shkrimin
e materialit ajo çfarë do të shkruhet nga shkruesi apo edhe me vetë faktin se çfarë
audienca e tij do të propozojë në lidhje me këtë pjesë  dhe mbi të gjitha mënyra se si
kjo audiencë do të reagojë në lidhje me këtë material? Ndërsa shkruesi nga ana e tij
duhet të vendosë se cila është mënyra më e mirë për të komunikuar atë që ai dëshiron
me këtë shkrim. Pas kësaj  shkruesi do të jetë në gjendje të marrë vendimet  e tij dhe
ti  zbatojë ato për të arritur qëllimin e tij,  të informojë, të bindë, dhe të motivojë të
tjerët.  Edhe kur shkrimi  thjesht konfirmon vendimet që janë bërë, saktësia, qartësia,
specifika, dhe koherenca e dokumentit  janë të rëndësishme në përcaktimin e formës
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dhe përshtatshmërisë  të këtyre vendimeve.
Konkluzione

Shkrimet  për qëllime profesionale mbeten një sfidë e vështirë për tu përballur në një
mjedis profesional ku shkrimet janë një pjesë e pandashme e rutinës së përditshme.
Për të arritur një produkt final në të shkruar në një gjuhë të dytë dhe kryesisht në
gjuhën angleze duhet theksuar se shkrimet profesionale nuk janë të thjeshta as në
gjuhën mëmë. Në një gjuhë të dytë shkruesi duhet të ketë kujdes jo vetëm për veçoritë
gjuhësore, terminologjinë dhe strukturat sintaksore të këtyre shkrimeve por edhe
për veçoritë dhe mjetet gjuhësore që shkruesit i duhen për të shprehur idetë e tij në
një gjuhë të huaj për të.
Pikërisht për këtë arsye mësuesi ka mundësi të zgjedhë mes qasjeve të ndryshme
sipas situatë mënyrën më të frytshme dhe më të përshtatshme për studentin që të
nxjerrë një pjesë përfundimtare të shkruar saktë dhe mirë. Qasja  e parë është ajo e
mësimdhënies së shkrimeve profesionale si një produkt nënkupton prodhimin e një
shkrimi kopje me origjinalin duke u praktikuar disa herë për të pasur në fund një
kopje të arrirë të origjinalit. Qasja e dytë është mësimdhënia e shkrimeve profesionale
si proces e cila fokusohet  dhe thekson faktin se për të shkruar një pjesë sa më të
mirë shkruesi duhet të marrë parasysh dhe ta shkruajë këtë pjesë  duke kaluar
përmes fazave të procesit të të shkruarit si: para-shkrimi, drafti, shkrimi, dhe
korrigjimi final i bocës së shkruar. Mënyra e tretë e mësimdhënies është ajo e të
shkruarit të shkrimeve për qëllime profesionale si një zhanër  gjuhësor. Ajo që
theksohet këtu është fakti se shkrimi ndodh në një mjedis ku anëtarët kanë dhe
ndajnë një qëllim specifik komunikues ku të paktën njëri nga anëtarët e këtij mjedisi
është ekspert i fushës, dhe ku mjetet gjuhësore shërbejnë për të arritur këtë qëllim.
Dhe, së fundi qasja e mësimdhënies së shkrimeve profesionale si një produkt i një
procesi vendimmarrës ndërthuret me  tri të tjerat për të dhënë një produkt apo një
pjesë finale të shkruar saktë duke marrë në konsideratë ekspertizën dhe njohurinë
që ndajnë anëtarët e një mjedisi të caktuar profesional.
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Abstrakt

Qëllimi kryesor i këtij punimi është mbledhja, përpunimi dhe pasqyrimi në një kërkim të
vetëm dhe konsekuent, i mendimeve dhe trajtimeve më të rendësishme lidhur me
institutin e krimit vazhdues, në të drejtën penale. Idea, që përfshin punimin është paraqitja
e temës jo vetëm si një grupim dhe përzgjedhje e thjeshtë idesh të marra nga juristë të
famshem të të drejtes penale italiane, por mendime kritike, në perpjekje për të kërkuar
dhe shpjeguar ato që mund të duken si anët më problematike, duke theksuar pikat e
ndryshme të mosmarrëveshjeve, që paraqet objekti i institutit në fjalë.
Motivi që na frymëzoi dhe na nxiti të trajtojmë këtë temë qëndron në faktin se, duke qënë
se Kodi Penal i Republikes së Shqipërisë në kronollogjinë, historinë dhe evolucionin e tij,
në periudha dhe etapa te ndryshme të kohës, ka patur për bazë dhe referencë Kodin
Penal italian, mendouam që sjellja e mendimit juridik të juristëve më me famë italianë
për institutin e “krimit vazhdues”, nëpërmjet mënyrës dhe stilit të punës tonë individuale,
të bëhet pjesë e doktrinës dhe literaturës juridike në të drejten penale shqiptare. Mungesa
dhe trajtimet e pakta teorike e doktrinale të institutit të krimit vazhdues nga juristë
shqiptarë në të drejtën penale shqiptare, përben dhe sjell nga ana tjetër nje risi të këtij
punimi si vlerë e shtuar në plotësim të boshllëkut teorik, doktrinal, e jurisprudencial në
literaturen juridike penale shqiptare.
Mendojmë se ky punim modest do t’ju shërbeje sadopak lexuesve dhe juristëve në fushën
e së drejtës penale, por në veçanti studentëve të fakulteteve të drejtësisë që do të mund ta
kenë këtë literaturë në bibliotekën e tyre të pasur.
Nga ana tjetër, ne jami të hapur të mirëkuptojmë çdo vërejtje, sugjerim dhe mendim të
vlefshëm cilësor nga të gjithe ata kolegë dhe profesorë të të drejtes penale, miq dhe
dashamirës që do të kenë në dorë këtë punim shkencor.
Punimi shkencor me temë “Krimi vazhdues në të drejtën penale italiane”, është hartuar në tre
pjesë.
Pjesa e parë, titullohet “Koncepti, orgjina dhe roli i krimit vazhdues”, pjesa e dytë titullohet
“Krimi vazhdues, elementët përbërës, problemet pas reformës të vitit 1974, Kodi i Ri i
Procedurës Penale i vitit 1988 dhe zbatimi i institutit të krimit vazhdues nën efektin e
vendimit penal”, dhe pjesa e tretë me temë “Amnistia dhe parashkrimi në krimin vazhdues”.
Punimi shkencor mbyllet me vëzhgimet përmbyllëse dhe bibliografinë.

 Studime historike mbi krimin e vazhduar

Trajtimi i kësaj nënteme sjell në vemëndje mendimet e dy juristeve të famshëm italianë
të asaj periudhe Bartolo dhe Farinacio. I pari theksonte se krimet që kanë qëllim të
njëjtë, duhet te dënohen si një krim i vetëm. Ndërsa, juristi tjetër kthen parimet bazë mbi
të cilat bazohet instituti i krimit vazhdues. Sipas tij, vjedhja e shumë sendeve në
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kohë të ndryshme duhet te konsiderohet si një vjedhje e vetme, duke vendosur
kriterin e kontekstit kronologjik. Në fakt, vjedhjet e shumta edhe pse kanë ndodhur
në kohë dhe vende të ndryshme, mund të konsiderohen të grupuar ose të bashkuar
si një krim i vetëm, kur ekziston elementi i vazhdimit kohor.
Nga këto përmbledhje të shkurtra dallohet qartë se juristët që në kohët më të hershme,
megjithë konceptet e kufizuara juridike, kërkonin të krijonin kategori logjike-
konceptimi më vete,  në të cilat mund te sillen raste të veçanta krimesh me
karakteristika të veçanta, të tilla sa mund të justifikojnë trajtimin më të butë në
vendosjen e dënimeve dhe të sanksioneve penale.
Neni 81 i Kodit Penal italian dhe dispozitat e tjera normative të së drejtes në fuqi e
gjejnë arsyetimin e tyre në kërkesat e dala gjatë zhvillimit historik të së drejtes
penale në këtë vend dhe jo vetëm në të drejtën pozitive të ditëve të sotme, sepse ky
institut dhe këto kërkesa e kanë prejardhjen që në kohët më të hershme.
Instituti i krimit vazhdues në të drejten penale italiane ka lindur nga njohësit e mirë të
ligjit, të cilët kërkonin të zbusnin rreptësinë e tepruar të disa prej ligjeve dhe normave
juridike penale, përsa i përket përsëritjes të të njëjtit krim. Nuk është per t’u habitur
nëse hapat e para te institutit te krimit vazhdues përmenden në studimet e hershme
të komentuesve, në përmbledhjet e statuteve bashkiake, per të arritur më pas në
disiplinat me konsekuente të kodifikimeve të ditëve të sotme.
Karakteristika e veçantë e krimit vazhdues caktohet në fakt nga rrethana që krimet e
ndryshme të kryera nga subjekti veprues, shfaqin qëllim të njëjtë kriminal. Sipas
doktrinës të besimit, kjo tregon një vlerë negative të përgjithshme më të vogël
(Zagrebelsky, 1996, 1), e cila justifikon zbatimin e dënimit më të lehtë.
Megjithatë, arsyetimi i institutit të krimit vazhdues duhet të rindërtohet në kuptimin
i tij ligjor, lidhur me masën e vlerës negative juridike, nga e cila varet madhësia e
dënimit që do të jepet (Ramacci, 2001, 499). Ligjvënësi, nëpërmjet zgjedhjes të thjeshtë
të politikës kriminale, mendon se subjekti veprues, i cili kryen disa krime që lidhen
së bashku me vazhdimin e krimit, dënohet më pak se ai që shkel ligjin në rastet e
tjera. Në këtë rast, ai e mendon të arsyeshem zbatimin e trajtimit më të butë, në
krahasim me konkurimin material të krimeve.

2. Krimi i vazhduar sipas kodit te vitit 1930

Në këtë vështrim të përgjithshëm për krimin vazhdues është me interes të shqyrtohet,
ajo që ishte shkenca origjinale e parashikuar në Kodin Rocco. Në tekstin origjinal
të Kodit Penal të vitit 1930, në nenin 81/1 të tij përcaktohej:
“ … Ai, që me një veprim ose mosveprim të vetëm, shkel dispozitat e ndryshme të
ligjit ose kryen më shumë shkelje të të njëjtës dispozitë të ligjit dënohet në përputhje
me nenet e mëparshme…” (nenet 71-80 të kodit penal italian të vitit 1930)
 Nga kjo normë ligjore, dallohet qartë barazia lidhur me sanksionet që zbatohen
nga disiplina si në rastin e konkurimit të normës materiale juridike, ashtu dhe në
konkurimin formal të saj, me ndryshimin e vetëm që rasti i parë i takon shkeljeve të
shumta të normave penale të kryera nga veprimet ose mosveprimet, ndërsa rasti i
dyte i takon shkeljeve të shumta të kryera nga një veprim ose mosveprim i njëjtë dhe i
vetëm.
Norma juridike, mbi të gjitha përsa i përket elementit të dytë që karakterizon
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institutin e krimit vazhdues, ka qenë burim i interpretimeve të shumta dhe të
përpunuara në përbërje të teorisë dhe të jurisprudencës, të cilat në interpretimin e
shprehjes, “…dispozita e njëjtë e ligjit…” mbronin qëndrimet dhe gjykime të
caktuara.
Nga këto gjykime, duket qartë se çdo akuzë ka objektin e vet juridik sipas parimit,
që krimi i vazhduar është krijuar nga dëmtimet e shumta të pasurisë ose interesave
juridike të njëjta, duke shkelur shumë herë normat e njëjta juridike. Duke e marrë
si pikë referimi, arrihet në përfundimin e njohjes së vazhdimit të krimit edhe në
rastet, ku shkeljet kanë rëndësi të ndryshme, sepse i nënshtrohen neneve të ndryshme
të ligjit.
Nga ky këndvështrim, përsa i përket tentativës nuk ka dyshim se ajo, duke përbërë
një krim te plotë me strukturën e saj, ndikon në objektin juridik të krimit të kryer.
Neni 56 i kodit penal italian, duke qënë një normë e përgjithshme, nuk mund të
zbatohet veçse së bashku me normën e posaçme akuzuese, e cila vendos përsa i
takon një fakti të caktuar. Prandaj, nuk diskutohet se objekti i të mirës juridike të
mbrojtur, në rastin e tentativës, është i njëjtë me krimin vazhdues me dallimin e
vetëm që, në rastin e parë veprimi i personit nuk dëmton të mirën ose interesat që
mbrohen nga norma juridike, duke realizuar një situatë të thjeshtë rreziku, në rastin
e dytë realizohet dëmtimi i të mirës juridike të parathënë (Leone, 236).
Lidhur me rrethanat e krimit, nuk ka dyshim që ato tregojnë objektin e plotë të
krimit. Elementë të tillë në fakt mund të mungojnë, por nga mungesa e tyre të mos
cënohet ekzistenca e vetë krimit(Ramacci, 409). Me fjale të tjera, rrethanat kanë një
rol të rëndësishem në rëndimin ose lehtësimin e dënimit të parashikuar për krimin,
i cili është tërësisht i dukshëm edhe në mungesë të rrethanave të tilla, pikërisht të
rastësishme. Duke mbetur jashtë elementeve përbëreres të krimit, është e qartë se
elementët e rastësishëm nuk janë të aftë të ndryshojnë objektin juridik të krimit-
bazë (Leone, 238).

3. Ndryshimi i krimit të vazhduar pas reformes te vitit 1974

Me ndryshimin e nenit 81 të kodit penal, nga reforma e vitit 1974, ligjvënësi vendos
disiplinën shkencore të konkurimit formal të krimeve, d.m.th. për shkeljet e shumta të
normave juridike nga një veprim ose mosveprim i vetëm. Një disiplinë e tillë ishte zbatuar
më përpara, në tekstin origjinal të kodit të vitit 1930, vetëm për krimin e vazhduar.
Nga këto vëzhgime dallohet qartë se ligjvënësi me anë të këtij ndryshimi ka zgjeruar
disiplinën shkencore të konkurimit  juridik. Ndryshimi i disiplinës shkecore të krimit
vazhdues ka hapur interpretime të reja, sepse ligjvënësi parashikon në sistemin e të
drejtës pozitive rastin e shfaqjes së institutit të krimit vazhdues, jo vetëm për shkeljet
e njëjta homogjene, por edhe për ato vepra të ndryshme heterogjene. Me fjalë të
tjera, ligjvënësi i vitit 1974 e zgjeron përdorimin e institutit, jo vetëm në rastin e
shkeljes të “…dispozitës së njëjtë të ligjit…”, por edhe në rastin e shkeljeve të
“…dispozitave të ndryshme të ligjit…”. Interpretimi i nenit 81, paragrafi 2 i kodit
penal italian, përcaktohet si më poshtë:
(Krimi i vazhduar) “…Të njëjtit dënim i nënshtrohet personi që me veprime ose
mosveprime të shumta, për realizimin e qëllimit të njëjtë kriminal, kryhen edhe në
kohë të ndryshme shkelje të shumta të dispozitave të njëjta ose të ndryshme të
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ligjit…”
Pas këtij ndryshimi nuk është më e arsyeshme paraqitja e krimit vazhdues si një
rast i jashtëzakonshëm, në krahasim me konkurimin formal, si dhe veç kësaj nuk
mund të mendohet, nën dritën e këtij studimi, se konkurimi material, përbën rregullin
e përgjithshëm të disiplinës shkencore të konkurimit të krimeve (Ramacci, 498). Në
fakt,  nga disiplina shkencore në fuqi del se tipari dallues i krimit vazhdues caktohet
nga rrethana, që krimet e ndryshme të kryera nga subjekti veprues shfaqin një
qëllim të njëjtë kriminal, i cili pas shtimit të shkeljeve të ndryshme heterogjene,
është elementi i vetëm themelor, mbi të cilin bazohet i gjithë instituti i krimit
vazhdues.
Përpara ndryshimit të vitit 1974, instituti i krimit vazhdues shfaqej vetëm për shkeljet
e dispozitës së njëjtë të ligjit (sipas llojit të shkeljes bëhej fjalë si p.sh. për vjedhje të
vazhdueshme, vrasje e vazhdueshme, grabitje me dhunë e vazhdueshme). Sot lidhja
e vazhdimit të veprës penale mund të bashkojë krime thellësisht të ndryshme midis
tyre, p.sh. një vjedhje, një grabitje dhe një vrasje (Pagliaro, 2003, 604).
Elementi i qëllimit të njëjtë kriminal, sipas një orientimi të qartë dhe mbështetës të
doktrinës penale shpjegon dhe legjitimon  zgjedhjen e trajtimit më të butë të normës
sanksionuese, në krahasim me konkurimin e krimeve (Zagrebelsky,1).
Arsyeja që ka shtyrë ligjvënësin e vitit 1974 të zgjerojë disiplinën shkencore të krimit
vazhdues duhet kërkuar, siç ka pranuar doktrina e besimit, në nevojën për të
kapërcyer ndarjen artificiale të fakteve të veçanta ligjore të krimit.
Siç mund të kuptohet nga krahasimi i tekstit të vjetër dhe të ri të kodit penal, reforma
ka vënë në dukje një formë të re dhe të ndryshme të institutit të krimit vazhdues,
duke zbutur ashpërsinë e konkurimit të krimeve te ndryshme heterogjene (Antolisei,
2003, 531) me zbatimin e institutit të krimit vazhdues edhe në rastin e shkeljeve të
shumta të dispozitave të ndryshme të ligjit, me kusht që të ekzistojë elementi i “qëllimit
të njëjtë kriminal”.

4. Shkeljet e shumta të dispozitave të njëjta ose të ndryshme të ligjit

Kushti i dytë, i krimit vazhdues është shkelja e dispozitave të shumta të ligjit. Ligjvënësi
pranon shfaqjen e institutit të krimit vazhdues, kur ndodhin krime të ndryshme,
pa marrë parasysh se krimet e ndryshme kanë “ karakteristika themelore të
përbashkëta”, si dhe për krime krejt të ndryshëm midis tyre.
Ligjvënësi i vitit 1974 ndryshoi tekstin e mëparshem, (i cili kërkonte “…shkelje të
shumta të dispozitës së njëjtë të ligjit…”) duke zgjeruar disiplinen e krimit të vazhduar
edhe në rastin e shkeljeve të dispozitave të ndryshme të ligjit. Nga ky ndryshim
është e lehtë të kuptohet, si element i vetëm (i kërkuar), pse krime të shumta të
kryera nga një subjekt i vetëm përbëjnë vazhdimësi krimesh, është elementi i qëllimit
të njëjtë kriminal, i cili mbështet dhe shpjegon vlerësimin e përbashkët për krimin e
vazhduar nga ligji penal (Ramacci, 502).

5. Qellimi i njejte kriminal

Sipas reformës së 1974, kërkesa për një qëllim të njëjtë kriminal përbën elementin e
vetëm dhe të vërtetë, që dallon krimin e vazhduar. Ky koncept përfaqëson temën më
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delikate të këtij instituti, sepse ligjvënësi, për të realizuar bashkimin e veprave penale,
kërkon këtë element si kusht të domosdoshëm të formës së vazhdimit të krimit.
Nga këto vezhgime mund të arrihet në përfundimin e mëtejshëm, duke parë se
krimi i vazhduar ka nevojë për nje projektim të fundit, të realizueshëm nëpërmjet
nje sërë krimesh me dashje, se vetëm kryerja me dashje mund t’i përgjigjet këtij
projektimi (Ramacci, 505). Nga këto studime arrihet në mënyrë të heshtur të
përjashtohet rasti i krimit vazhdues në krimet nga pakujdesia, sepse në këto krime
ngjarja e dëmshme ose e rrezikshme nuk është parashikuar ose nuk është dashur
edhe pse e parashikuar (Leone, 304). Nga kjo papajtueshmeri strukturore, midis
planit dhe mungesës së dëshirës në krimet nga pakujdesia, del se normat mbi krimin
vazhdues rezultojnë të zbatueshëm vetëm në krimet me dashje (Fiandaca - Musco,
606).

6. Zbatimi i amnistisë në krimin e vazhduar

Një cështjë tjetër, në lidhje me krimin vazhdues, janë edhe marrëdhëniet me
amnistinë. Doktrina juridike trajtonte problemin nëse duhet të merrte parasysh
dënimin e parashikuar për rastet e veçanta, apo atë që dilte nga bashkimi i krimeve
dhe nëse mund të zbatohej apo jo amnistia në krimin e vazhduar (Santamaria,
1999, 422).
Në mungesë të një dispozitë të saktë në kod, që të rregullojë marrëdhëniet midis
amnistisë dhe krimit te vazhduar, zgjidhja për këtë problem u gjet nëpërmjet studimit
të natyrës juridike të krimit të vazhduar. Siç është parë edhe në zhvillimin e këtij punimi,
doktrina preferon të flasë për vazhdim të krimeve.
Nga këto gjykime dallohet se efektet e vazhdimit, atje ku ligji hesht, janë
karakteristikat e krimeve te shumta (Pagliaro, 613). Si përfundim disiplina e
parashikuar në nenin 151, paragrafi 2 të kodit penal, që rregullon raportet midis
amnistisë dhe bashkimit të krimeve, është i pajtueshem edhe në rastin e krimit të
vazhduar, i menduar si një formë e veçantë të bashkimit të krimeve.

7. Krimi i vazhduar dhe parashkrimi

Ligjvënësi vlerëson krimin e vazhduar në raport me parashkrimin e veprës penale,
i cili fillon nga dita në të cilën pushon vazhdimi  i vepres penale (Pagliaro, 614-615).
Megjithatë ai merr parasysh ndarjen e krimit vazhdues në krime të veçanta, sepse
koha e nevojshme për të parashkruar është ajo e parashikuar për krimet e veçanta
vazhdimisht (Ramacci, 506), prandaj për të caktuar kohën e nevojshme për të
parashkruar veprën, zbatohet regjimi i bashkimit të krimeve. Me këtë ide pajtohet
edhe jurisprudenca penale.
Me fjalë të tjera, ligjvënësi vlerëson krimin e vazhduar si një krim të vetëm me
qëllim parashkrimin, sepse mendon se momenti i pushimit të vazhdimit paraqet
momentin e fundit në të cilin subjekti shfaq një sjellje që objektivisht tregon ndjekjen
e një plani kriminal. Prandaj, është e arsyeshme që parashkrimi të fillojë pikërisht
nga shfaqja e fundit e marrë nga faktet dhe jo nga orientimi psikologjik i subjektit.
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8. Dy fjalë për veprën penale vazhduese në të drejtën penale shqiptare

Në të drejtën penale shqiptare është trajtuar instituti i krimit vazhdues në kohë dhe
periudha të ndryshme nga autorë dhe juristë të së drejtës penale. Në legjislacionin
tonë penal nuk ka patur dispozita të shprehur për vepren penale vazhduese, por në
doktrinë dhe nga rastet e praktikës gjyqësore është trajtuar dhe pasqyruar kuptimi
i veprës penale vazhduese.
Në këtë kuptim, doktrina jonë penale ka dhënë këtë përkufizim për veprën penale
vazhduese:
“ Vepra penale vazhduese quhen veprat shoqërisht të rrezikshme që përbëhen nga
dy ose më shumë veprime të njëllojta kriminale dhe që kryhen për të realizuar të
njëjtin mendim kriminal”.
Vepra penale vazhduese lidhet me cilësimin ligjor të veprës që ka kryer autori dhe me
individualizimin e dënimit që do të zbatohen ndaj tij.
Juristi i njohur Shefqet Muçi në punimin e tij “Vepra penale vazhduese” në botimin
“Drejtesia Popullore”  nr.4 , 1983. e përkufizon si më poshtë krimin vazhdues:
“Me vepër penale vazhduese kuptohet kryerja ose moskryerja e dy apo më shumë
veprimeve kriminale të njëllojta, me qëllim që të zbatohet një mendim i vetem kriminal
i autorit të tyre”.
Në teorinë e të drejtës penale janë shfaqur mendime të kunderta lidhur me natyrën
juridike të veprës penale vazhduese të cilat vazhdojnë të jenë edhe sot objekt debati.

9. Vëzhgime përmbyllëse

Në përfundim, lidhur me krimin vazhdues, është me interes të theksohet se me
reformën ligjore të vitit 1974 qëllimi kryesor i ligjvënësit ishte zbutja e ashpërsisë të
tepruar të dënimit nga Gjykata e Lartë, për të kufizuar zbatimin e krimit vazhdues.
Kjo arsye ka shtyrë ligjvënësin të zgjerojë rastet e formës të krimit vazhdues edhe
në rastet e shkeljeve të ndryshme heterogjene, për të shmangur ndarjen e rasteve
ligjore, të cilët ishin përbërës të skemave të ndryshme të ligjit dhe krimi i vazhduar
nuk zbatohej.
Me gjithë risinë e sjellë në të drejtën positive nga reforma e vitit 1974, jurisprudenca,
të paktën për një dhjetëvjeçar, kundër qëllimit të ligjvënësit, ka vendosur megjithatë
kufij rreth zbatimit të vazhdimit të krimit, në rastet ku është dhënë vendimi mbi
ngjarjet e vazhdimit të një rëndësie më të vogël në krahasim më atë ose ata që janë
akoma nën gjykim.
Nga këto vëzhgime dallohet se orientimi psikologjik i subjektit veprues është i
pamjaftueshëm për të treguar një lidhje të ngushtë midis krimeve të ndryshme.
Me fjalë të tjera, një lidhje e tillë midis krimeve të ndryshme, mund të kuptohet nga
analiza e kontekstit të vetë krimeve, të cilët për sqarimin e rrethanave të njeri-tjetrit
sjellin formën e qëllimit, që lidh dhe justifikon veprimin, që e ka shtyrë fajtorin në
krim.
Si përfundim, përveç një plani fillestar, që të kuptohet qëllimi kriminal, ështe i
domosdoshëm ballafaqimi i fakteve,  për të nxjerrë kështu nga lidhja e tyre reciproke
ekzistencën e qëllimit kriminal si forca tërheqëse për të gjitha krimet.
Me reformën e vitit 1974, për të zbuluar në “…qëllimin e njëjtë kriminal…” elementin
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e vetëm strukturor mbi të cilin bazohet krimi vazhdues, theksohet tendenca e
gjyqtarëve për të njohur ekzistencën e qëllimit kriminal edhe në rastin kur kjo
ekzistencë është shumë e paqartë, në lidhje me situatën ku do të ishte në diskutim
figura e zakonshme e krimit.
Ky orientim, në dritën e parimeve të përgjithshme që frymëzohet e drejta penale,
mund të vendoset në jurisprudencën gjithmone e më të përhapur, që priret të
shmangë zbatimin e disiplinës së bashkimit të krimeve dhe të regjimit të tij tepër
sanksionues. Nga ky këndvështrim mund të shpjegohet kërkesa gjithnjë e më e
madhe e gjyqtarëve për ekzistencën e qëllimit të njëjtë kriminal, duke sjellë një
përdorim të shtrembëruar të institutit të krimit vazhdues, me një prirje gjithnjë e
më të madhe drejt një regjimi ndëshkues më të butë. E gjitha kjo është bërë më e
lehtë nga mungesa e normave mbi disiplinën e krimit vazhdues, kufijtë e të cilit në
lidhje me institutin e bashkimit të krimeve janë shumë të paqëndrueshëm. Kushti i
“qëllimit të njëjtë kriminal” nuk mjafton për t’i bërë kufijtë më të qëndrueshëm.
Përsa i takon anëve të procesit, “kodi i ri i procedures penale i vitit 1988” ka marrë
parasysh udhëzimet e Gjykatës Kushtetuese, për të rregulluar në fazën e ekzekutimit
të vendimit pabarazinë e shkaktuar nga ekzistenca e disa shkeljeve të fshehura,
pjesërisht të shfrytëzuara të vazhdimit të krimit(1).
Për t’i besuar një institut kaq delikat gjyqtarit të ekzekutimit të vendimit, pyetje të
tjera mund të bëhen sidomos përsa i përket marrëdhenieve midis gjyqtarëve të
ndryshëm. Megjithëse, doktrina u ka bërë një interpretim të gjerë çështjeve më
problematike, në dritën e parimeve të përgjithshme të së drejtës penale, mund të
ishte e arsyeshme ndërhyrja e ligjvënësit, në sigurimin e të drejtës për të treguar se
në cilat raste gjyqtari i gjykimit në themel, duhet te përjashtojë disiplinen e krimit
vazhdues.
Çështja e diskutueshme nëse gjyqtari i ekzekutimit të vendimit mund ose jo të
përcaktojë nga e para dënimin bazë, mund të jetë një temë ku mund të ndërhyhet.
Dobësia që vjen nga zbatimi i nenit 81 të kodit penal, në rastin e kompromisit ose jo
për dënime të krimeve, krijon situata dalluese të padrejta, që mund të jenë objekt i
një analize te kujdesshme nga ligjvënësi.
Në rastin e amnistisë, n.q.se kjo do të zbatohej për krimin më të rëndë nën efektin e
vendimit gjatë ekzekutimit, në këtë rast do të bëhej fjalë për amnisti të gabuar, e cila
duke ndërhyrë pas një vendimi të parevokueshëm, lë pasojat e dënimit penal. Kështu
që, për krimin më pak të rëndë dhe për dënimin e parashikuar për të, do të zbatohej
koefiçineti i caktuar për krimin më të rëndë (tashmë të amnistuar). Nëse do të ishte
kështu, meqënese gjykatësi i ekzekutimit të vendimit nuk mund të rivlerësojë
përshtatshmërine e dënimit, nuk do të ekzistonte një çorientim midis dënimit që
ngelet dhe parimit te riedukimit të fajtorit të shpallur në nenin 27, pragrafi 3, të
Kushtetutës italiane.
Përsa i përket marrëdhënieve midis krimit të vazhduar dhe parashkrimit, në dritën
e parimeve të përgjithshme të së drejtës penale, mund të theksohet se shkelja e
mundshme e parimit të riedukimit të fajtorit mund të justifikohet me vetë strukturën e
krimit të vazhduar për arsye se, nëse do të konsideroheshin si shumicë krimet e
ndryshme vazhdimisht kushti i “…qëllimit të njëjtë kriminal…” mund të humbte

(1) Gjykata Kushtetuese, 9 Prill 1987, nr.115, gj.p.1987, fq.1491.
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kuptimin, sepse krimet e kryera më përpara mund të parashkruheshin me vështirësitë
pasuese për të identifikuar qëllimin e njëjtë kriminal, që mund të kuptohet nga
shqyrtimi i përbashkët i fakteve të ndryshëm, të cilët duhet të tregojnë qartë realizimin
e qëllimit.
Si përfundim, në vija të përgjithshme sigurisht mund të deklarohet se instituti i
krimit të vazhduar ka qenë gjithmonë një institut sa i rëndësishëm, po aq edhe
problematik.
Megjithëse ka qënë objekt i reformave të ndryshme, që kanë të bëjnë jo vetëm me të
drejtën themelore, por edhe me procesin, instituti i krimit vazhdues ka qenë dhe
vazhdon të jetë burim i orientimeve të shumta, për më tepër të kundërt brenda
doktrinës, i interpretimeve herë të njëjtë dhe herë të ndryshëm midis jurisprudencës
së mirë dhe asaj te Gjykatës se Lartë ose midis jurisprudencës të vetë kolegjeve të
gjykatave penale.
Instituti i krimit vazhdues na bën dëshmitarë të ndryshimeve të vazhdueshme të
bëra nga ligjvënësi, shpesh në mënyrë të çrregullt dhe jo koherente, me dy kodet,
duke shkaktuar një çrregullim në të gjithë sistemin penal.
Reformat e ndryshme, të kryera për të përmbushur kërkesat e ndryshme dhe midis
tyre të kundërta, theksojnë se krimi i vazhduar, por ndoshta i gjithe sistemi penal,
është kthyer në një grumbull normash midis tyre pak të koordinuara, që për të
zgjidhur disa çështje hapin disa të tjera, duke krijuar një sistem penal gjithnjë e më
shumë të copëtuar, që të jep imazhin e nje xhakete te vjeter me shumë arne.
Shkenca juridike nga vetë natyra e saj është e trazuar, e ekspozuar para historisë dhe kushteve
te jetës, që në çdo moment vënë në diskutim postulatet mbi të cilat ajo mbeshtetet, por ligjvënësi
ka detyrim të koordinojë keto kërkesa në menyrë efektive për të siguruar parimet,
që duhet të përbëjnë bazën e saj.
Në fund mund, të nxjerrim si konkluzion se ndërhyrja e ligjvënësit është vendimtare
në përmiresimin dhe koordinimin e kërkesave me karakter themelor dhe per më
tepër që i përkasin procesit, prej të cilave instituti i krimit vazhdues frymëzohet dhe
rregullohet përherë e më tepër.   Nga ana tjetër, vlerësojmë se instituti i krimit
vazhdues parë nën dritën e të drejtës penale italiane, do të shërbejë si një risi, orientim
dhe ndihmesë në të drejtën penale shqiptare, por sidomos në procesin e reformës në
fushën e drejtësisë.
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Problematikat gjinore në lidhje me aksesin e barabartë në shërbimet
shëndetësore

Dr. Nadia Rusi
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Nevojat e burrave dhe grave në sferën e shërbimeve shëndetësore janë të ndryshme.
Këto ndryshime shpjegohen ose në terma të ndryshimeve biologjike (seksi) midis të dyja
gjinive ose në terma të normave sociale, mënyrës dhe stilit të jetesës (gjinia). Megjithatë
pavarësisht këtyre ndryshimeve burrat dhe gratë kanë të drejtën për të përfituar njëlloj
nga shërbimi shëndetësor. Kjo nënkupton krijimin e kushteve të njëjta për burrat dhe
gratë për t’iu drejtuar ofruesve të shërbimit shëndetësor dhe për të përfituar prej tyre.
Ky artikull, përmes një qasje analitike shpjegon problematikat e sistemit shëndetësor
shqiptar në lidhje me qasjen e femrave dhe meshkujve në lidhje me shërbimet
shëndetësore. Artikulli ndahet në tre shtylla kryesore: trajtimi juridik i barazisë gjinore
në fushën e shërbimeve shëndetësore, problematikat e zbatimit të parimit të barazisë
gjinore në shërbimet shëndetësore si dhe masat që duhet të merren në kuadër të arritjes
së aksesit të barabartë.  Në fund të tij, theksohet se promovimi i barazisë gjinore në lidhje
me shërbimin shëndetësor nënkupton krijimin e politikave dhe programeve që kanë si
qëllim të përmbushin në mënyrë të barabartë dhe të drejtë nevojat e ndryshme
shëndetësore të burrave dhe grave, duke i kushtuar një rol domethënës integrimit gjinor
në të të gjitha strategjitë social-shëndetësore.

Hyrje

Çështjet gjinore po shihen gjithmonë e me interes më të madh në të gjitha politikat
sociale shtetërore mbi shëndetësinë. Në përputhje me parimin e barazisë gjinore në
fushën e të mirave dhe shërbimeve, çdokush ka të drejtën për të përfituar njëlloj
edhe nga shërbimi shëndetësor. Garantimi i shërbimit të barabartë shëndetësor
nënkupton krijimin e kushteve të njëjta për burrat dhe gratë për t’iu drejtuar ofruesve
të shërbimit shëndetësor dhe për të përfituar prej tyre. Nuk mund të themi që burrave
dhe grave duhet t’iu sigurohen të njëjtat trajtime dhe duhet t’iu jepen të njëjtat
produkte shëndetësore për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga parimi i barazisë
gjinore. Për shkak të ndryshimeve biologjike që ata kanë, nevojat për shërbime
shëndetësore janë të ndryshme dhe specifike për secilën prej gjinive. Gratë , për
shkak të funksioneve të tyre riprodhuese kanë më tepër nevojë për shërbime të
veçanta të lidhura me shtatzaninë, fertilitetin apo lindjen e fëmijës. Nga ana tjetër,
mënyra dhe stili i jetesës është i ndryshëm për meshkujt dhe fermrat. Kjo i ekspozon
ata në mënyrë të ndryshme ndaj sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore. Rolet
gjinore, kushtet e jetesës, niveli i varfërisë, punësimi apo rolet e ndryshme gjinore
janë faktorë të tjerë që passjellin ndryshime në shëndetin e burrave dhe grave si dhe
në trajtimin e veçantë që secilit prej tyre duhet t’i ofrohet. Studime të shumta kanë
treguar se lidhja e grave me përgjegjësitë familjare në më të shumtën e rasteve mund
të ketë një impakt negativ në shëndetin e tyre mendor dhe fizik, gjë që shoqërohet
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me një përqindje më të lartë të numrit të grave që vuajnë nga depresioni dhe ankthi.1

Nga ana tjetër, roli i mashkullit si shtylla e familjes, edhe pse në pamje të parë mund
të duket si mundësi për të patur më tepër akses në shërbimet shëndetësore, në realitet
jo gjithmonë është kështu. Roli social i mashkullit në familje, mund t’i ekspozojë
ata ndaj rreziqeve të tjera si dëmtimet në punë apo sëmundje profesionale. Meshkujt
gjithashtu duke qëndërsuar figurën e tyre në shoqëri janë më të prirur për t’u dhënë
ndaj aktiviteteve/veseve të rrezikshme si pirja e duhanit, alkoolit, ngarja e makinës
me shpejtësi të lartë të cilat mund të shoqërohen me probleme shëndetësore të veçanta
për ta.
Në fakt, në fushën e shëndetësisë, parimi i mosdiskriminimit nënkupton më tepër
sesa barazi, drejtësi në trajtimin shëndetësor për burrat dhe gratë . Ky konstatim
është nënvizuar edhe në fjalorin e promovimit të shëndetit të Organizatës Botërore
të Shëndetësisë sipas të cilit “Strategjia globale e OBSH për arritjes e shëndetit për të gjithë
është e drejtuar krejtësisht drejt arritjes së drejtësisë në shëndetësi midis dhe brenda popullsive
..Kjo nënkupton që të gjithë njerëzit kanë një mundësi të barabartë për zhvilluar dhe të mbajtur
shëndetin e tyre përmes qasjes të drejtë dhe të duhur në të gjitha burimet për shëndetin. Drejtësia
në shëndetësi nuk është njëjtë me barazinë në statusin shëndetësor. Pabarazitë në statusin
shëndetësor midis individëve janë pasoja të pashmangshme të dallimeve gjenetike , ndryshme
shoqërore ,kushtet ekonomike, ose rezultat i zgjedhjeve të jetesës personale. Padrejtësitë ndodhin
si pasojë e dallimeve në mundësi të cilat rezultojnë për shembull në qasje të pabarabartë të
shërbimeve shëndetësore, ushqim, strehim adekuat etj. Në të tilla raste, pabarazitë në statusin
shëndetësor mund të lindin si pasojë e padrejtësisë së mundësive në jetë”2 Prandaj, promovimi
i barazisë gjinore në lidhje me shërbimin shëndetësor nënkupton krijimin e politikave
dhe programeve që kanë si qëllim të përmbushin në mënyrë të barabartë dhe të
drejtë nevojat e ndryshme shëndetësore të burrave dhe grave, duke i kushtuar një
rol domethënës integrimit gjinor në të të gjitha strategjitë social-shëndetësore.

1. Kuadri juridik shqiptar mbi aksesin në shërbimet shëndetësore

Nga pikëpamja juridike, e drejta për të pëfituar nga shërbimi shëndetësor është një
e drejtë themelore e individit. Ligji “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e
Shqipërisë”3 përcakton si një nga parimet themelore garantimin e të drejtave të
barabarta në kujdesin shëndetësor, bazuar në mosdiskriminim si dhe ngritjen e
sistemit të kujdesit shëndetësor mbështetur në efiçencën dhe cilësinë e shërbimit,
duke garantuar sigurinë e pacientit dhe paanësinë. Drejtësia në trajtim do të thotë
që në ofrimin e shërbimeve shëndetësore të merren parasysh të gjitha nevojat e
ndryshme që kanë burrat/meshkujt dhe gravë/femrat duke krijuar një sistem adekuat
të ndjeshëm nga pikëpamja gjinore.
Vëmendje e veçantë në këtë fushë i kushtohet të drejtave të veçanta të grave në
lidhje me shëndetin riprodhues, për mbrojtjen shëndetësore gjatë shtatzënisë, për
asistencën gjatë lindjes dhe përfitimin nga zbatimi i metodave e praktikave që

1 Shih për më tepër Lesley Doyal, Sarah Payne and Ailsa Cameron “Promoting gender equality in health”,
Equal Opportunities Commission 2003, First published Autumn 2003, faqe 8-11.
2 Shih OBSH, 1996 marrë nga Men’s Health Forum, Departament of Health,  “The Gender and Access to
Health Services Study” final report, , November 2008, faqe 7.
3 Ligj Nr.10 107, Datë 30.3.2009.
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minimizojnë rrezikun për shëndetin e saj ose shëndetin e fetusit, të të porsalindurit
dhe fëmijës. Në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë mbrojtja e shëndetit të nënës
dhe fëmijës garantohet me ligj dhe në nenin 55 të saj përcaktohet se “ të gjitha gratë
shtatzëna përfitojnë falas ndjekjen periodike mjekësore të shtatzënisë, të lindjes dhe të paslindjes,
veçanërisht ekzaminimet e paralindjes dhe të paslindjes, të detyrueshme, që caktohen me akt të
Ministrit të Shëndetësisë”.
Gjithashtu ligji i shëndetit riprodhues4 mbron të drejtat riprodhuese të individit e
të çiftit dhe siguron që këto të drejta të mbrohen në përputhje me ligjet dhe politikat
kombëtare e me parime të tjera të njohura ndërkombëtare. Në përgjithësi ligji
parashikon një sërë masash për mëmësi të sigurt, siç është e drejta e çdo gruaje për
të marrë kujdesin që i nevojitet, në mënyrë që të gëzojë një shëndet të mirë gjatë
shtatzënisë deri në lindjen e fëmijës. Ai përcakton gjithashtu parimet bazë të kujdesit
shëndetësor gjatë viteve të riprodhimit për gratë dhe burrat dhe mbi të gjitha
respekton edhe parimin e mosdiskriminimit të sanksionuar në Kushtetutë dhe
dokumentet e rëndësishme ndërkombëtare5.
Mbrojtja e gruas në lidhje me shtatzëninë garantohet edhe nëpërmjet ligjit “Për
ndërprerjen e shtatzënisë”6 ku përcaktohet se ndërprerja e lejohet vetëm kur vërtetohen
rrethana të padëshiruara dhe në çdo rast me pëlqimin e gruas. Ligji njeh të drejtën
e gruas për informim dhe këshillim përpara ndërprerjes së shtatzënisë në lidhje me
rreziqet mjekësore që sjell ndërprerja për shtatzënitë e ardhshme, si edhe problemet
biologjike të ndërhyrjes mjekësore. Ai sanksionon detyrimin e institucioneve
përgjegjëse për t’i siguruar shërbim shëndetësor për trajtimin e ndërlikimeve të
mundshme pas ndërprerjes së shtatzënësisë.

2. Mbi problematikat në zbatim të parimit të barazisë gjinore në shërbimet
shëndetësore

Nevojat për shërbime shëndetësore ndryshojnë midis burrave dhe grave, nisur kjo
sa nga ndryshimet biologjike midis tyre po aq edhe nga ndryshimi në stilin dhe
mënyrën e jetësës. Për këtë është e rëndësishme që duke marrë parasysh të gjitha
ndryshimet në nevoja të meshkujve dhe femrave të garantohet ofrimi i një shërbimi
të përshtatshëm për secilin prej tyre në mënyrë të pavarur. Në jo pak raste gratë
përballen me pabarazi në trajtim për shkak të pamundësisë për të shkuar në qëndrat
shëndetësore ose më keq akoma për shkak të mungesës së ngritjes së këtyre qëndrave
në zonat e tyre të banimit, për shkak të mungesës së personelit mjekësor të
specializuar, për shkak të mungesës së informacionit apo edukimit mjekësor apo
edhe për shkak të pamundësisë për të paguar produktet apo konsultat mjekësore. E
gjithë kjo panoramë shoqërohet një shëndet më të “keq” të grave në shoqëri dhe
familje.
Trajtimi i barabartë nënkupton aksesin e barabartë si në qëndrat e kujdesit
shëndetësor ashtu edhe në produktet e ofruara prej tyre.  Po kështu krijimi i
mundësive të barabarta lidhet edhe me garantimin e shërbimeve të tjera të lidhura

4 L I G J Nr.8876, datë 4.4.2002.
5 Lexo për më tepër Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), Raporti alternativ lidhur
me shëndetin seksual dhe riprodhues, tek www.acpd-al.org
6 LIGJ Nr.8045, datë 7.12.1995.
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me kujdesin shëndetëor si : sigurimi i transportit në raste të veçanta, financimi i
shërbimit, fleksibiliteti në orare, konfidencialiteti dhe rruajtja e privatësisë gjatë
konsultave shëndetësore, ofrimi i shërbimeve alternative (psh kontrollet në shtëpi)
etj.
Si në çdo fushë tjetër të shërbimit, edhe në nivel të shëndetësisë pabarazia dhe
diskriminimi gjinor lidhet ngushtë me punësimin. Kjo sepse, legjislacioni ofron
mbrojtje për të punësuarit me një kontratë të rregullt e të ligjshme. Kështu një pjesë
e mirë e punëtorëve, të cilët punojnë “ilegalisht” apo siç njihen kontratat “në të
zezë” ngelen jashtë skemave të përfitimit nga sigurimet shëndetësore për mbulimin
e gjendjeve të tyre të paaftësisë. Duke marrë parasysh se numri i grave të punësuara
në rrugë informale është tejet i lartë, atëherë arrijmë në konkluzionin se bëhet fjalë
për një përjashtim me përmasa gjinore, ku gratë jamë më të pak të mundshme të
kenë akses nga mallrat dhe shërbimet shëndetësore sesa burrat (Chant, 2011, 312).
Vëmendje e veçantë në këtë fushë i kushtohet të drejtave specifike të grave në lidhje
me shëndetin riprodhues, për mbrojtjen shëndetësore gjatë shtatzanisë, për
asistencën gjatë lindjes dhe përfitimin nga zbatimi i metodave e praktikave që
minimizojnë rrezikun për shëndetin e saj ose shëndetin e fetusit, të të porsalindurit
dhe fëmijës.
Megjithatë, pavarësisht impenjimit legjislativ, sigurimi i të drejtave të shëndetit
riprodhues mendoj se përbën një nga pikat e dobëta të mosveprimit në nivel shtetëror.
Ka një hendek midis atyre çfarë propozohet në programet dhe politikat qeveritare
për gëzimin e plotë të të drejtave riprodhuese dhe realitetit mbi nevojat dhe prioritetet
e grave. Ndikimi shihet dukshëm në gratë që jetojnë në zonat informale ku pjesa më
e madhe e shërbimeve të ofruara/propozuara apo programuara mungon. Edhe pse
legjislacioni parashikon mundësinë e shmangies së shtatzanisë nëpërmjet përdorimit
të metodave kontraceptive normale apo ato të emergjencës, aborti vazhdon të përbëjë
një sfidë kontrolli nga an e shtetit kur mendon se në jo pak raste ai është illegal.
Aborti i sigurt është i aksesueshëm për gratë që kanë mundësi të paguajnë, të blejnë
medikamente apo të shkojnë në klinika të specializuara e të liçensuara nga shteti.
Ndërkohë që realiteti i kundërt i referohet pjesës më të madhe të grave me të ardhura
të pakëta të cilat në pamundësi ekonomike shkojnë drejt abortit të “pasigurt” të
pakontrolluar, duke blerë medikamente në “tregun informal”, në mënyra të
ashtuquajtura “popullore” apo në kushte të tjera shtëpiake (Chant, 2011, 314). E
gjithë kjo, mund të rezultojë në rritje të numrit të grave që humbin jetën për shkak
të metodave të pakontrolluara.

3. Prioritetet straktegjike të shtetit shqiptar në lidhje me aksesin e barabartë
në shërbimet shëndetësore

Aksesi në shërbimin shëndetësor është vlerësuar si problematik edhe nga Komisioni
Europian në progres raportet e Shqipërisë gjatë viteve të fundit. Kështu në progres
raportin e 2013, KE e sheh problematike situatën e shërbimit shëndetësor në Shqipëri.
Në të nënvizohet se “ Përparimi në fushën e shëndetit publik është ngadalësuar nga mungesa
e kapaciteteve në administrimin e kujdesit shëndetësor, shpenzimet e ulëta publike dhe korrupsioni.
Kujdesi parësor shëndetësor ka mungesë fondesh dhe burimesh njerëzore. Mbulimi i kujdesit
me sigurime mbetet ende shumë i ulët. Sektori i spitaleve publike mbetet i pazhvilluar, ndërkohë
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që sektori privat po rritet pa disiplinimin e duhur. Ministria e Shëndetësisë firmosi në janar një
kontratë për ngritjen e Regjistrit Kombëtar Elektronike të Shëndetësisë, por mbeten ende për t’u
siguruar burimet financiare. Projekt-strategjia për shëndetësinë elektronike ende nuk është
miratuar.”7 Një vit më vonë, 2014, nuk shëndon ndonjë kthesë të madhë për sa i
përket garantimit të aksesit të barabartë të të gjithë individëve në shërbimet
shëndetësore. Në progres raportin e këtij viti, KE vazhdon të evidentojë si një nga
problemet më të mëdha të aksesit universal në shëndetësi nivelin e lartë të
korrupsionit në fushën e shëndetit publik, mungesën e burimeve financiare dhe
resorseve njerëzore që të garantojnë një akses më të gjerë në shëndetësi si edhe
mbulimin e ulët të individëve në terma të sigurimit bazë shëndetësor. Në ndryshim
nga këto dy raporte, në 2015, KE evidenton disa përparësi në fushën e shëndetit
publik në Shqipëri që lidhen me : miratimin e paketës bazë të shërbimeve të kujdesit
shëndetësor parësor, fillimin e regjistrimit elektronik kombëtar shëndetësor etj. Me
interes në këtë fushë shihet gjithashtu nënshkrimi i marrëveshjes së kredisë së shtetit
shqiptar me Bankën Botërore për të ngritur sistemin e informacionit të shërbimit
shëndetësor si dhe për të forcuar qeverisjen e qendrave shëndetësore publike dhe
financimin e shëndetësisë me qëllim rritjen e efikasitetit dhe përmirësimin e cilësisë
së kujdësit shëndetësor për të gjithë.8

Nisur nga këto konstatime qeveria shqiptare e ka renditur  si një prioritet kryesor
ndërhyrjen në fushën shëndetësore. Sipas saj “shëndeti është bërë gjithashtu pjesë e
prioritetit strategjik të fuqizimit ekonomiktë grave, sepse mungesa e aksesit në shërbime të
përgjegjshme të kujdesit shëndetësor dhe shëndetit riprodhues ndikojnë drejtpërdrejt në angazhimin
ekonomik të grave. Megjithëse jetojnë më gjatë,gratë janë më të ekspozuara ndaj sëmundjeve
dhe abuzimit; duke qenë se ato luajnë rol primar në dhënien e kujdesit për pjesën tjetër të
familjes dhe shpenzojnë më shumë kohë për të rritur cilësinë e jetës për fëmijët dhe familjen sesa
për vete, kanë më pak kohë të angazhohen në punësim që sjell përfitime dhe pavarësi ekonomike.
Fertiliteti dhe mirushqyerja lidhen direkt me arsimimin dhe gjenerimin e të ardhurave, ndaj
ndërhyrje që përmirësojnë aksesin, njohuritë dhe praktikat për shëndet të mirë të grave dhe
burrave janë bërë pjesë e këtij prioritet.”9 Megjithatë, mendoj se ndërhyrja e shtetit në
këtë sferë duhet jo vetëm të renditet ndër prioritetet kyç, por të përbëjë realisht një të
tillë. Sa e nevojshme është ndërmarrja e veprimeve kontrete për t’i dhënë fund
abuzimeve me shëndetin e gruas, po aq e rëndësishme mendoj se është rritja e
ndërgjegjësimit të vetë femrave në lidhje me shëndetin e tyre përmes edukimit,
informimit dhe fushatave të veçanta ndërgjegjësuese.
Pra, promovimi i barazisë në qasjen dhe furnizimin me mallra dhe shërbime
shëndetësore synon rritjen e mirëqënies së grave dhe burrave si dhe trajtimin e tyre
me drejtësi duke ndihmuar në zbehjen e hendekut të dallimeve gjinore në shoqëri.
Për t’u arritur aksesi i barabartë për të gjithë është e nevojshme që politikbërësit,
hartuesit e programeve dhe planeve të veprimit si dhe qeveria të sensibilizohen me
aspektet e gjinisë në shëndetin publik dhe të ofrojnë një sistem shërbimi të mundshëm,
të arritshëm dhe të përshtatshëm për të plotësuar nevojat e ndryshme të meshkujve
dhe femrave.

7 Progres Raporti 2013 për Shqipërinë, faqe 65.
8 Progres Raporti i BE për Shqipërinë, 2015, fq 69.
9 Strategjia kombëtare për barazinë gjinore dhe reduktimin e dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje,
2011-2015, fushat prioritare.
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E rëndësishme është që në çdo fazë të ngritjes së një sistemi të përshtatshëm
shëndetësor të merren parasysh:
· sëmundjet apo problemet e ndryshme nga të cilat vuajnë gratë/vajzat për shkak

të seksit të tyre;
· problemet apo sëmundjet nga të cilat vuajnë si meshkujt dhe femrat, por që

hasen më tepër për njërin nga grupet;
· sëmundjet që ndeshen te të dyja gjinitë, por që ndikojnë më negativisht apo

venë më tepër në rrezik njërën prej tyre;
· sëmundjet apo problemet nga të cilat vuajnë të dyja gjinitë, por që ndaj tyre

njëra prej gjinive është më pak në gjendje të mbrohet apo kurohet10.
Për sa më sipër duhet të bëhet e mundur ekzistenca e një sistemi të përbashkët
koordinimi nëpërmjet ofrimit të një kuadri normativ të përshtatshëm i cili të ecë
paralelisht me ngritjen e një skeme të drejtë trajtimi, në realizimin e së cilës të marrin
pjesë në mënyrë të barabartë përfaqësues meshkuj dhe femra për të shprehur kërkesat
e tyre në përputhje me nevojat e veçanta.

Përfundime

Gratë dhe burrat përballen me nevoja dhe rrisqe të ndryshme në sferën e shërbimeve
shëndetësore. Gratë , për shkak të funksioneve të tyre riprodhuese kanë më tepër
nevojë për shërbime të veçanta të lidhura me shtatzaninë, fertilitetin apo lindjen e
fëmijës. Nga ana tjetër, mënyra dhe stili i jetesës është i ndryshëm për meshkujt dhe
fermrat. Kjo i ekspozon ata në mënyrë të ndryshme ndaj sëmundjeve dhe problemeve
shëndetësore. Rolet gjinore, kushtet e jetesës, niveli i varfërisë, punësimi apo rolet e
ndryshme gjinore janë faktorë të tjerë që passjellin ndryshime në shëndetin e burrave
dhe grave si dhe në trajtimin e veçantë që secilit prej tyre duhet t’i ofrohet.
Legjislacioni shqiptar në fushën e mbrojtjes së barazisë dhe mos diskriminimit
garanton aksesin e barabartë në shërbimet shëndetësore. Megjithatë pavarësisht
impenjimit legjislativ, garantimi i mundësive dhe kushteve të barabarta të burrave
dhe grave në qasjen ndaj shërbimeve shëndetësore mbetet ende një sfidë për shtetin
shqiptar. Trajtimi i barabartë nënkupton aksesin e barabartë si në qëndrat e kujdesit
shëndetësor ashtu edhe në produktet e ofruara prej tyre.  Po kështu krijimi i
mundësive të barabarta lidhet edhe me garantimin e shërbimeve të tjera të lidhura
me kujdesin shëndetëor si : sigurimi i transportit në raste të veçanta, financimi i
shërbimit, fleksibiliteti në orare, konfidencialiteti dhe rruajtja e privatësisë gjatë
konsultave shëndetësore, ofrimi i shërbimeve alternative etj. Për t’u arritur aksesi i
barabartë për të gjithë është e nevojshme që politikbërësit, hartuesit e programeve
dhe planeve të veprimit si dhe qeveria të sensibilizohen me aspektet e gjinisë në
shëndetin publik dhe të ofrojnë një sistem shërbimi të mundshëm, të arritshëm dhe
të përshtatshëm për të plotësuar nevojat e ndryshme të meshkujve dhe femrave.

10 Në Strategjinë Kombëtare për Barazinë gjinore dhe Dhunën në Familje 2007-2010, këto faktorë u panë të
rëndësishme të merren parasysh për të mos çuar në një situatë ku sistemi i shërbimeve shëndetësore të
diskriminojë gratë, vajzat, burrat apo djemtë. Për këtë rekomandohej që duke marrë parasysh problemet e
ndara dhe të veçanta të secilës gjini të hartohen dhe përmirësohen politikat dhe programet shëndetësore
që t’iu përgjigjen dallimeve gjinore dhe nevojave shëndetësore të femrave dhe meshkujve. Për më tepër
mbi prioritetet strategjike dhe rekomandimet mbi barazinë gjinore në shërbimet shëndetësore lexo Strategjinë
në fq.48.
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Rëndësi duhet t’i kushtohet:
Ø Zhvillimit të programeve në fushën e shëndetit shëndetësor mbi bazën e nevojave

të veçanta të burrave dhe grave;
Ø Eleminimit të barrierave gjeografike, në lidhje me ngritjen e qendrave

shëndetësore sa më pranë grupeve vunerabël;
Ø Marrjes së masave për të eleminuar barrierat ekonomike ( kostot e pagesës së

shërbimeve) për gjininë më të disavantazhuar;
Ø Kryerjes së studimeve në lidhje me nevojat e ndryshme të burrave dhe grave në

fushën e shëndetit publik dhe riprodhues;
Ø Integrimit të çështjeve gjinore gjatë planifikimit të buxhetit të shëndetit publik

dhe riprodhues ( buxhetimi gjinor në sferën e shëndetit publik);
Ø Rrishikimit dhe përmirësimit të legjislacionit shqiptar në fushën e shërbimeve

shëndetësore dhe akteve në zbatim të tij etj.
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Abstract

The process and development of albanian path toward the compliance with european
standards, rules and regulations is one of the main challenges the country is facing. The
agriculture sector is the main pillar supported by the instruments local and european
such as National Schemes and EU Rural Development measures. Strategies and legal
framework are prepared, support policies are in place for such developments. However,
the evaluation and monitoring of the impact of these policies is not that easy. Statistical
surveys and analysis would be the proper instruments to achieve the desired results
and reach the right conclusions for further revision of the policies. Therefore, our efforts
to review the sector will consist on the analysis of the existing data and means trying to
measure the state of play  for the period under study. Since 2007 till now, the sector has
known steady increase, being the main contributor to the national growth. Is this as a
result of the annual state support to the agriculture holdings? The paper tends to review
the sector and conclude on the changes and developments for the period 2007-2014.

Keywords: review, analysis, trends, statistics, measures,rural development.

Introduction

The primary aim of agriculture and rural development in the Republic of Albania is
to contribute to a balanced development of all rural areas in Albania, to improve
the quality of life in rural areas to reduce poverty and promote integrated
development of sustainable rural development and diversification (development of
non-agricultural activities). This will be achieved through:
Cooperation between Albania and the EU focusing on priority areas related to the
European Union acquis in the field of agriculture. The cooperation aims at
modernizing and restructuring the Albanian agriculture and agro-industry sector
based on gradual approximation of legislation with the practices, rules and standards
of the Community.
Strengthening cooperation on regional and local development, with the main
objective, contributing to economic development and reducing regional disparities.
The opening of the green light toward  the European perspective for Albania has
directed the executive to “design and implementation of agricultural policies to
increase agricultural production, improving marketing infrastructure, consumer
protection and sustainable management of natural resources”. To fulfill this mission,
there are designed sectoral and inter-sectoral strategies, policies and programs that
support the growth of the agricultural and livestock production, with the aim of
increasing competitiveness in domestic and foreign markets. In addition, the
development of institutional capacity, able to design and implement agricultural
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policies in the perspective of regional and European integration.
The purpose of this paper is to analyse the agriculture sector from the point of view
of state support and its impact on the improvement of the sector and the life of the
rural areas. Unfortunately there are not data available that measure the real impact
f the governement support to farmers who benefit from such support. We will try
to review the sector by analysing the macro indicators frm which one can make
deductions about the impact of the state support to the sector growth.

Sector review

The development of the agricultural sector and rural non-farm economy is oriented
toward integrated rural development including the development of infrastructure
and services, environmental protection and development, as well as effective
management of agricultural land. The policies undertaken, aimed at further
consolidation of farms by establishing and strengthening farmer associations,
introduction of agricultural technology, as well as strengthening marketing system
and the level of technical education of farm operators, creating opportunities for
entering the market farmers continued to increase development policy as the most
effective way to reduce poverty in rural areas. Rehabilitation and improvement of
the management of rural infrastructure that included rural roads, drainage and
irrigation, and the supply of rural water and electricity aimed at improving the
access to basic services and economic development opportunities for the rural
population, the beneficiary areas roads rehabilitated. (Ministry of Agriculture).
Instat recently published the preliminary figures for the year 2014. According to
the publication, the real economic growth of the albanian economy for 2014, 2.02 %
compared to the year 2013. The sector of agriculture, forests and fishery count for
20,0 % of GDP and the 2014 growth is 2,25 % in real terms, contributing with 0.44
percentage point in the GDP growth. (Table 1, INSTAT, 11 december 2015).
Albania is a middle income country according to OECD with per capita income of
4587 $ in 2014 (table 1 below). The population has a negative increase as we can
notice from the data. In 2014 Albania has a population of 2.894 million people, compared
to 2897 million in 2013 and and 3162 million in 2007 (Instat, administrative data).
Tab.1 Main macroeconomic indicators (2013-2014 with current prices)

Source: Instat, December 2015
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For the first time, the population living in urban areas has exceeded the population
living in rural areas. The resident population in urban areas was 53.5 per cent
while 46.5 per cent of the population lived in rural areas.
According to INSTAT 1data, the labor force in agriculture accounts for  50 % of the
working age population  or around 47.7% of the total employed (442,806 employed
in 2014).
The labor force in rural areas is characterised by a higher number of women
compared to men, while the agriculture holdings are headed by men in 93.5% of
the cases.
Imports of agro-food products have increased by 4.4 % in 2014 compared to 2013
and 1.28 times compared to 2007, while exports have increased even at higher pace,
namely 11.5 % in 2014 compared to 2013 and 2.21 times compared to 2007, thus
trade deficit is growing at lower rate ( 1 to 9 in 2011) , but the trade imbalance is still
a big challenge for the sector, 1 to 5.4 in 2014. (table 2).
Table 2 : Trade in food and agricultural products

 

Source: Instat

The labor productivity in agriculture measured by GVA for annual working unit
(AWU) s increased significantly with more than 46% in 2011 compared to 2007
while in 2012 reached the value of 3,615 Euro per AWU 2.
Despite the positive trend of the agriculture production in Albania, the performance
is still low if compared to EU countries. This situation is dedicated to the small scale
and fragmented farming, low level of technology absorption and investments in
agriculture (still low at EUR 20 million), weak  irrigation and drainage infrastructure
exposing the agriculture sector to severe weather conditions and climate change effects.
In the recent years there has been an increase in the farm size but the Utilised
Agriculture Area (UAA) per holding in Albania is still very low, only 2.8 ha, indifferent
compared with EU 27 14.5 ha, Bulgaria 12.1 ha, Italy 7.9 ha or Slovenia 6.53 .

1 Labor market-INSTAT : www.instat.gov.al
2 IPARD 2 Program
3 Zhllima, E., Gjeci, G.,Imami, D., Agricultural policy in Albania-A comparative analysis with EU countries,
Tirana, Albania.
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The current national support schemes have been allocated to farmers and agro-
businesses since 2007. The aim of the state intervention has been to the agriculture
sector through direct measures and investments allocated to agriculture holdings.
The schemes are annual and cover a wide range of direct payments and certain
investments schemes. The annual value of the national schemes has been different
from year to year. (see graph ).
Since 2007, the supported sectors were:
· Production of fruits, nuts, olives and vineyards through support to the

establishment of new orchards, investments in wells and irrigation systems,
plant protection systems and propagation of saplings of autochthonous
varieties,

· Production of vegetables in protected areas (greenhouses/tunnels) through
support to investments in plastic sheets for green houses, drop irrigation
systems, new green houses based on solar energy,

· Production of milk, based on payments to livestock farms for milk delivered to
dairies paid per litre of milk; support to milking cows and sheep paid per head,
support to sheep breeding for transhumance , rabbit breeding, production of
extra virgin olive oil paid per litre produced, and support to bee hives and
honey production,

· Production of organic products and certification of organic (bio) products,
· Promoting of rural credits in agro-processing and agriculture mechanization

through interest rate subsidies,
· Promotion of Agricultural Cooperation,
· Snail breeding,
· Cultivation of MAPs.
The overall value of the state subsidies for the period 2007-2012 was around 50
million Euro. According to the distribution showed above in this document, the
support schemes have contributed to an increase in the number of areas under
plantation and production growth in several subsectors. The area of utilized
agricultural land is increased more than 20,000 ha since 2007 consisting mainly of
new plantations. Now almost 2/3 of the total agricultural land is utilized, which



423

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

implies that there is need for improves/increased utilization in the years to come.
On the other hand, the number of farms/agriculture households has decreased by
4% in comparison to 2007 mounting to 353,341 farms in 2011. (MARDWA).
Table 3: Share of the budget of olive and vineyards support schemes to the
total budget of support schemes for each region/district, total 2007 – 2012

Source: Payment Agency
The main beneficiaries were farmers who invested in olive plantations – given
that the olive sector has been a priority sector for GoA, this support scheme has
received more than 1/3 of the total budget (Table 3 above). Other supported
sectors include orchards (plantation), agrifood processing, and vineyard
(plantation) and livestock.
The state support include several measures split into direct support and investments.
Analysis carried out by national and foreign experts in the framework of projects,
show that among several sub-sectors subsidized, olive and vineyards sectors are by
far the most relevant one. Olive sector, as shown above, has been by large the most
attractive sector for the support schemes. Olives are followed by orchard plantations
and agrifood processing – but since this category are less homogenous for the purpose
of our analysis (eg. it is not feasible to compare yields and other parameters, for
example under orchards we have different types with different technical and economic
conditions/parameters. Same rational applies for agri -food processing too). Thus,
the next “important priority sector” in line is vineyards.
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Table 4: Share of the budget of Shkodra, Fier and Lushnje to the total budget
for olive and vineyards support schemes, total 2007 – 2012

Source: Payment Agency

The regions of Shkodra and Fier (including Lushnje) have both received significant
share/funding for the plantation of olives and vineyards to the total support schemes
budget for each region respectively. For example, more than half (55 percent) of the
support schemes budget of Fier has gone for olive plantations, while almost 1/3 (32
percent) of the support schemes budget of Shkoder has gone for olive plantations
(Table 4).

4. European support for the preparation to use  IPA funds for RD

Albania is an aspirant country to become an European Union Member. On May
2006 the Stabilisation and Association Agreeement between the European
Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania,
of the other part, has been signed. The agreement expresses the commitment by
Albania to approximate its legislation in the relevant sectors to that of the
Community, and to effectively implement it.
The acquis on agriculture and rural development covers a large number of binding
rules, many of which are directly applicable. The proper application of these rules
and their effective enforcement and control by an efficient public administration are
essential for the
functioning of the common agricultural policy (CAP). Running the CAP requires
the setting
up of a paying agency and management and control systems, such as an integrated
administration and control system (IACS), and the capacity to implement rural
development
measures. Member States must be able to apply the EU legislation on direct support
schemes
and to implement the common market organization for various agricultural
products4.
To this end, Albanian Government has put efforts to set up the legislative basis as
well as institutional and relevant capacities. The Payment Agency has been
established in 2007 and half of its staff is dedicated to the preparations for
implementing the IPARD funding. European Commission and Albanian

4 (Brussels, 09 November 2010) SEC(2010) 1335"Commission Staff Working Document” Analytical Report).
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Government have agreed to allocate funds5 for capacity building as well as grants
allocation to farms, which purpose is two folder: from one side to exercise the relevant
structures to the IPARD procedures and from the other side to allocate grants to
farmers and agro-businesses following almost the same criteria and procedures like
in IPARD.
The implementation of the IPARD-like grants brought up a lot of constraints related
to the legacy of the procedures and criteria fulfillment. The realization of the grants
didn’t go smoothly because the complexity of the procedures and criteria to be
fulfilled by the farmers and agro-businesses, which brought into attention the
necessity to complete the major reforms in the country such as the land reform and
the property rights reform. In addition, there were launched three calls for
applications accompanied by a vast awareness campaign which was realized in
different qarks of the country with the participation of the interested groups and
individuals.  (table 5)
Tab. 5  Execution of the contracted application

Source: Payment Agency, 2015

5. Recent interventions in the sector
In 2013 the annual allocation was 6.6 million Euro, and is increased in 2014,
allocating 8.4 million Euro, the ratio being 127.2% increase in 2014 . (Table 6).
Table  6 : Domestic schemes

 

Source: ARDA
In 2015, the preliminary data 6 tell about an allocation of 9.5 million Euro, the
increase ratio being 114% compared to 2014. The characteristic of this year allocations
5 “IPA 2011 “Support to Agriculture and Rural development “ funded by European Union on the value of
10 million Euro, 2.485 million co-financing of the Albanian Government and 6.265 million Euro from
farmers.
6 ARDA 2015
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is that around 50% of the domestic support value (4,737,931 • ) has been allocated
for investments. This value cover up to 50% of the total investment which means
that almost ten million Euro has been invested in agro processing, as a result of
which new jobs have been created and the level of living of families has been
improved. Unfortunately we don’t have evidence of the direct impact of the public
schemes to the living conditions of the rural families.
Table 7:     Agriculture production in 000 tons

2010 2011 2012 2013  2014
Crops
                     Cereals 694 701 697 703 700
                     Vegetables 860 890 914 924 950
Fruit trees
                     Fruit trees 168 188 210 218 220
                     Olives 70 65 108 92 98
                     Citrus 13 15 19 20 21
                     Grape 185 195 197 204 204

Source: INSTAT, Statistics of Agriculture and Livestock, 2014
The statistics about the general impact of the allocations to farmers and agro-
businesses by domestic and EU schemes, indicates that there is an impact in the
production of the agriculture production and specifically in the produces that have
benefited from the national schemes.
Instat informs that the number of fruit trees has been increased during 2014 (see
table 7): fruit trees 2.89%, olives 4.34%, citrus 6.66% and vineyard area 2.01%7.
Meanwhile the production of grapes has been steady for two consecutive years.
The table above support the finding that the support schemes are the main factor of
production increase. The extension of the areas with plantations as well as
investments in technology and equipment result in the production increase.

V. Recommendations for the future

Ø The situation shows that the land fragmentation is one of the weak points of
the agriculture and rural development .

Ø The national schemes should promote the creation of the farmers/producers
associations which mean higher production and exports and more income to
farmers.

Ø The IPARD experiment showed that reaching the standards is a big challenge
for the policymakers, executers and farmers/agrobusinesses to the ending of
having access to IPARD funding in the near future.

Ø The policies should focus also to the land consolidation reform supporting
projects of land consolidation which will bring to the creation of economically
viable, competitive and sustainable farms and will bring the better use of the
territory and agriculture.

7 Source: INSTAT, Statistics of Agriculture and Livestock, 2014.
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Ø The importance of regular yearly monitoring and review of the schemes in
addressing current and future priority needs should be combined with the
empowerment of the collaboration with technical bodies such as Food Safety
and Veterinary institutions, extension services, Property Right agencies, the
land cadasters, land registers, etc.
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Mbrojtja e te miturit ne legjislacionin penal

Egesta Ahmetaj
Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Abstrakt

Mbrojtja e te drejtave te femijeve perben nje nga detyrimet kryesore te nje vendi
demokratik Ato jane te parshikura ne aktet me te rendesishme kombetare dhe
nderkombetare ,duke filluar qe nga Kushtetuta e RSH-se1, Konventes se OKB-se dhe
instrumenta te tjere ndekombetare te ratifikuara nga vendi yne, te cilat theksojne se
femijet per shkak te moshes se tyre, te mungeses se pjekurise fizike dhe intelektuale, kane
nevoje per nje mbrojtje edhe vemendje te vecante nga familja dhe shteti. Legjislacioni
yne po njeh hapa perpara ne kuader te permiresimit te drejtesise per te mitur ne perputhje
me aktet ndekombetare.
Legjislacioni yne penal, ndaj subjekteve qe nuk kane mbushur moshen per pergjegjesi
penale ka pasur nje trajtim te vecante. Sanksionet e parashikuar ne legjislacionion penal
kane per detyre parandalimin dhe luften ndaj kriminalitetit ne pergjithesi dhe krimit te
organizuar ne vecanti. Gjithashtu ato kane per detyre mbrojtjen dhe materializimin e
raporteve te reja shoqerore, forcimin dhe konsolidimin e tyre ne shoqerine shqiptare.
Nepermjet sanksioneve sigurohet mbrojtja e te garantimi i te drejtave.
Kriminaliteti i te miturve eshte nje nga temat me nje rendesi te vecante ne te drejten
penale. Kriminaliteti i tyre,tregon shume per nivelin e kriminaliteti dhe te ardhmen e
vendit, nje vend me kriminalitet te larte te miturish, paraqet nje rezikshmeri te theksuar
per te ardhem e tij, rritja e nje brezi qe kryen veprimtari kriuminale, ve ne rezik stabilitetin
e vendit ne te ardhmen. Marrja e masave per parandalimin e veprimtarise kriiminale
ndaj te miturve, do te thote me teper stabilitet dhe nje te ardhme me te sigurt per vendin.

Fjale kyçe: mitur, legjislacion penal, mbrojtja.

1. Zhvillimi historik i ndeshkimite i veprave penale te kryra nga te miturit

1.1 Ndeshkimi penal I te miturit ne Kodin Penal te vitit 1929
Ne kodin Penal te periudhes se mbretit Zog, parashikoheshin dispozita te vecanta
per veprat penal te kryera nga personat e mitur. 2 Pergjegjesia penale sipas ketij kodi
fillon per femijet e moshes 10-18 vjec, me sakte thuhet: nuk behet ndjekje penale
ndaj personit qe kur ka bere faj nuk ka mbushur moshen 10 vjecare. Por ketu,
legjislatori shqiptar ben nje perjashtim te vecant ne lidhje me pergjegjesijne penale
ndaj kesaj kategorie. Ne rast kur personi nen moshen 10 vjecare, kryen nje krim
apo kundravajtje penale,per te cilen parashikohet denimi me vdekje ose me burgim
te perjetshem, ose burgim te rende mund te urdherohet qe fajtori minoren, te mbyllet
ne nje institucion edukues permiresues.
Kur personi ne kohen e kryerjes se vepres penale,kishte mbushur moshen 10 vjecare
,por jo 15 vjecare nuk kishte fuqine vleresuese te veprimeve te tij, nuk kishte
pergjegjesi penale. 3Ne nenin 52/12 ligjvenesi, specifikon pergjegjesine penale te

1 Neni 59 i Republikes se Shqiperise.
2 Nent 54-57.
3 Neni 55.
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vecante ndaj kesaj kategorie. Ne rastin kur per deliktin e kryer eshte caktuar nje
denim me vdekje, me burgim te perjetshem , me burgim te rende apo me burgim me
teper se nje vit , gjykata sipas kerkesave te prokurorit mund te kerkoje  qe fajtori te
mbyllet ne nje institucion edukues. Kur personi penalisht i pergjegjshem i moshes
10-15 vjec,ne rast se ka fuqine vleresuese te veprimeve te tij ,do te zbatohen keto
sanksione:
· ne vend te denimit me vdekje ose burgim te perjetshem caktohet denimin 6-12

vjet burgim
· ne vend te denimit qe kalon 12 vjet burgim caktohet denimi 1-5 vjet burgim
· ne raste te tjera zbatohej denimi me me pak se gjysmen e denimit te caktuar
· ne ndeshkimin me gjobe zbritej gjysma e tij.
Ndeshkimi i te miturve realizohej nga institucione te posacme per te mitur dhe nuk
merej si baze ne rast recidivizmi.
Per personat e moshes 15-18 vjet do te vihej ne zbatim denimi si me poshte:
· ne vend te denimit me vdekje apo burgim te perjetshem do te denohej me 12-20

vjet burgim
· ne vend te denimit me 12 vjet burgim zbatohet nje denim 6-12 vjet burgim
· ne raste te tjera ndeshkimit i zbritej ½
· ne raste denimi me gjobe zbritej 1/3
Edhe ne kete rast sugjerohej qe ndeshkimi i autorit te kryhej ne nje institucion
edukues-permiresuses.
Kodi Penal i 1928 parashikmonte dispozita te vecanta ,per personat me aftesi te
kufizuar si per ata shurdhe-memece. Kodi parashikonte gjithashtu, lirine para kohe
me kusht, per shkak te asryeve te vecanta. Per perjudhen kur ky kod eshte vene ne
zbatim, eshte nje ekstrakt i kodeve me te mira te kohes ne Europe.
1.2 Legjislacioni penal per te mitur ne perjudhen 1944-1952
Me perfundimin e Luftes se Dyte Boteror, ne vendin tone u vendos ne pushtet
diktatura komuniste. Ajo rindertoi legjislacionin me frymen e saj diktatoriale qe
nga Kushetuta dhe kodet, deri te aktet e tjera ligjore dhe nenligjore. U hartua
Kushtetuta e vitit 1946 dhe ne mbeshtetje te saj u aprovua Ligji 382 dt 24.12.1946
“Mbi Dispozitat e Pergjithshme Penale.”Neni 16 parashikonte denimet e te miturve,
pergjithsishme me karakter edukativ.
· Dorezimin e te miturit prindit, apo personave te tjere te autorizuar per rritjen

dhe edukimin e tyre
· Gjykata mund te vendoste mbylljen e te miturit ne nje institucion riedukues,

por perjudha e mbylljes ne kete institucion ,nuk duhet te kalonte perIudhen,
kur ai mbushte moshen 18 vjec,

· Ne nenin 39 parashikoheshin dhe denimiet per te mitur, te cilet nuk mund te
denoheshin me denim me vdekje apo pune te detyruar.

Denimet pergjithesisht zbatoheshin jo me shume se ½ e denimit maksimal, ose ne te
kundert i mituri vendosej ne nje institucion riedukimi. Ky ligj mbi dispozitat penale,
paraqet perparesi ne percaktimin e sistemit te denimeve, pasi parimet e politikes
penale, caktimi dhe individualizimi i denimit, ishin  ngritur  tashme ne nje shkalle
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me te larte, duke percaktuar denimin me kusht dhe zbritjen e denimit, deri ne
minimumin e percaktuar per kete denim.
1.3 Legjislacioni penal i viteve 1952-1977 ndaj te miturve.
Ne Kodin Penal te vitit 1952-1977 paraqitet mundesia e caktimit te denimeve penale
te vecanta ndaj te miturve ,qe kane kryer vepra penale. Denimit penale nuk i kishin
vendosur ne dispozita te vecanta ,por i kishin inkorporuar se bashku me denimet
ose se bashku me masat mjekesore. Sipas ketyre kodeve persona te mitur
,konsiderohen personat te cilet ne kohen e kryerje se vepres penale, kane mbushur
moshen 14 vjec,por nuk e kane kaluar moshen 18. Vendosja e saksioneve ndaj te
miturve kishte disa vecori. Nje rendesi e vecante ,i kushtohej karakteristikave
personale te te miturit, per vendosjen e sanksioneve ne perputhje me to.
Sipas dispozitave penale te Kodit te vitit 1952 4dhe kodit te vitit 19775, i mituri i cili
ishte penalisht i pergjegjshme per nje veper penale, nuk mund te denohej me me
teper se ½ e denimit te parashikuar nga pjesa e posacme e Kodit Penal. Maksimumi
i denimit nuk mund te ishte me teper se 12.5 vjet, ndersa per minimumin edhe pse
nuk thuhej asgje shprehimisht, edhe ai mund te zbriste ne gjysmen e tij. Ne caktimin
e denimit ,mbaheshin parasysh rrethanat cilesuese per caktimin e llojit dhe mases se
denimit, por edhe denimi ndaj te miturve nuk mund te ishte i shkeputur nga
ideologjia diktatoriale e kohes. Te dyja kodet parashikonin edhe mundesine e
perjashtimit te te miturit nga pergjegjesia penale ne rastet kur:
· kur i mituri nuk ishte ne gjendje te kuptonte ,qe po kryente nje veper me

rrezikshmeri shoqerore.
· kur ka kryer nje veper penale te parendesishme ,per shkak te nje fatkeqesie

personale ose familjare, ose eshte ndihmuar ose influencuar nga rrethana
rastesore.

· kur i mituri ka kryer nje veper penale ne kushtet e tronditjes se rende psikike,
apo eshte influencuar nga nje person tjeter.

· kur gjykohet se masa edukuese e permbush qellimin per riedukimin e tij.
Per personat e mitur ishin parashikuar edhe masa edukuese. Ne kodin e vitit 1952
keto masa ndaheshin ne:6dorezimi i te miturit nen kujdesin e prindit apo kujdestarit
te tij ose institucioneve te posacme si dhe mbyllja e tyre ne institucione riedukimi
dhe mjekimi.
Ne kodine vitit 1977 keto masa ndahen ne: vendosjen e te miturit ne nje institucion
edukimi apo mjekim si dhe edukimi i te miturit ne kolektiv apo organizatat shoqerore.

2. Legjislacioni aktual ne mbrojtje te te miturve

Legjislacioni yne i mbeshtetur ne aktet nderkombatare siguron nje mbrojtje te vecante
per te miturin. Dispozitat ne mbrojte te tyre jane parashikuar qe ne aktin me te
rendesishem ligjor, Kushtetuten e RSh duke vazhduar me tej me kodet, ligjet, dhe te
gjitha aktet ligjore dhe nenligjore. Vendi yne duke qene nje vend post komunsit,
hartoi nje legjislacion totalisht te ri mbas renies se ketij sistemi. Ligjet e hartuara u
mbeshteten ne praktiken me te mire te vendeve europiane te civil law dhe si te tilla

4 Neni 46/2.
5 Neni 21/2.
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legjislacioni yne njihet si nje legjislacion teper i mire. Por krahes nje ligji te mire
eshte e nevojshme me se shumti zbatimi i drejte i tij, per t’i siguruar nje mbrojte te
te drejave vecanerisht per te mitrit.
Ligjet kryesore qe parashikojne mbrojtjen e te mituri jane:
· Kushetuta e RSH-se
· Kodi Penal I RSH-se
· Kodi i Procedures Penale te RSH-se
· Ligji ‘Per policine e shtetit’
· Ligji “Per policine gjyqesore”
· Ligji “Per kundravajtjet administrative”
· Ligji “Per sistemin arsimor parauniversitar” etj
Denimi i te miturit eshte nje nga ceshtjet me delikate te procedimit penal ndaj nje te
mituri. Gjykata ne te gjitha rastet duhet te mbaje ne konsiderate interesin me te
larte te te miturit. Kodi Penal dhe ai i Procedures Penale parashikojne rregulla te
vecanta lidhur me caktimin e llojit dhe mases se denimit per te mitur, te cilat synojne
diferencimin favorizues per ta.
Gjykata, nisur nga rrezikshmëria e pakët e veprës penale, nga rrethanat konkrete të
kryerjes së saj, nga sjellja e mëparshme e të miturit, mund ta përjashtojë atë nga
dënimi. Në këto raste gjykata mund të vendosë dërgimin e të miturit në një
institucion edukimi.7
Per zbatimin e kesaj dispozite ,duhet te ekzistojne ne menyre kumulative te gjitha
kushtet e parashikuara nga neni i mesiperm dhe jo vetem nje prej tyre.
Masat mjekësore mund të jepen nga gjykata ndaj personave të papërgjegjshëm, që
kanë kryer vepër penale, ndërsa masat edukuese mund të jepen ndaj të miturve që
përjashtohen nga dënimi ose që për shkak të moshës nuk kanë përgjegjësi penale.
Masat mjekësore janë: 1. Mjekimi i detyruar ambulator 2. Mjekimi i detyruar në një
institucion mjekësor Masa edukuese është: 1. Vendosja e të miturit në një institucion
edukimi.  Vendimi gjyqësor për masat mjekësore dhe edukuese është i revokueshëm
në çdo kohë ,kur zhduken rrethanat për të cilat ai është dhënë, por në çdo rast,
gjykata, kryesisht, është e detyruar që pas kalimit të një viti nga dita e dhënies së
vendimit, të marrë në shqyrtim vendimin e saj. Rregullat për revokimin e vendimit
gyqësor ,që përmban masën mjekësore dhe edukuese, parashikohen në Kodin e
Procedurës Penale.8

Nga kjo dispozite del se vendosja e te miturit ne ne nje institucion riedukimi,
realizohet vetem me vendim gjykate ne dy raste:
· Kur ne perfunim te gjykimit, gjykata vendos ta perjashtoje nga denimi te miturin
· Kur i mituri nuk mund te gjykohet penalisht, per nje akt qe perben veper

penale per shkak te moshes
Ne kete rast gjykata, me kerkese te prokurorit vendos kalimin e te miturit ne nje
institucion redukimi.
Për të miturit, që në kohën e kryerjes së veprës penale nuk kanë mbushur moshën
18 vjeç, dënimi me burgim nuk mund të jetë më shumë se gjysma e dënimit që
parashikon ligji për veprën penale të kryer.9

6 Neni 39.
7 Neni 552 i Kodit Penal.
8 Neni 46 i kodit penal.
9 Neni 51 i kodit penal.
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Ky nen favorizues per te miturit do te thote se kur nje i mitur gjykohet per nje
veper penale qe parashikon denimin 10-20 vjet burgim, ndaj tij nuk mund te jepet
nje denim me i lare se 5-10 vjet burgim.
Dënimi me burgim të përjetshëm, jepet me vendim të gjykatës për kryerjen e një
krimi të rëndë. Dënimi me burgim të përjetshëm ,nuk jepet ndaj personave, që në
kohën e kryerjes së krimit nuk kanë mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, si dhe
për gratë.10

Ky nen eshte nje dispozte tjeter favorizuese per te miturit nen 18 vjec.

3. Trajtimi i te miturit me burgim

Ne Kodin e Procedures Penale, Ligjin “Per ekzekutimin e vendimeve penale”, Ligji
“Per te drejtat dhe trajtimin e te denuarve me burgim”, jane parashikuara rregulla
te vecanta per trajtimin e diferencuar te te denuarve me burgim.
Te miturit e kryejne denimin me burgim ne vende te vecanta nga te rriturit. Ky
vecim parashikon qe, nga denimi vecmas ne dhoma te ndara, deri ne trajtim te
diferencuar edhe per rregullat dhe kushte te caktuara gjate perjudhes se burgimit.
Per sa i perket te miturave femra edhe ato do te qendrojne te ndara nga te miturit
meshkuj.
Legjislacioni ben nje trajtim te diferencuar per te miturit dhe per grate, ekzekutimi
i vendimit behet ne vende dhe menyra te diferencuara nga te rriturit. I ofrohet
mundesi e informimit dhe leximit ne bibloteka ,per te qene ne informacion me
publikimet e kohes. Kujdes i vencante i kushtohet formimit te tyre profesional dhe
kulturor. Garantohet respektimi i te drejtes per shkollim. Qe prj vitit 2000 ekziston
nje shkolle ne Institucion e vuajtes se denimeve penale ne Vaqarr, i cili sherben si
institucion per vuajtjen e denimit nga te miturit. Ligji njeh mundesine dhe te formimit
profesional, per personat e mitur dhe te rinjte deri ne moshen 25 vjecare. Ata mund
te mesojne nje zanat te caktuar  apo edhe nje profesion me ane te kurseve dhe
trajnimeve qe organizohen brenda ketyre institucioneve, gjithashtu kane mundesine
edhe te venies ne praktike te mesimeve qe ata marrin. E gjithe kjo  ndikon teper
pozitivisht ne aftesimin dhe edukimin e tyre, dhe per ti bere ate te afte per te dale ne
tregun e punes ,ne momentin kur perfundojne denimin e tyre.
Per te denuarit e mitur dhe per grate qe kane femije te mitur hartohet nje program
i vecante qe i mundeson atyre rruajtje e mardhenieve me familjaret e tyre. Kjo per
shkak te nevojes se vecante qe i mituri i cili ndodhet ne intitucionet e vuajtjes se
denimit, ka per te mbajtur mardheniet me familjaret e tyre. Dhe per shkak te nevojes
qe femijete mitur kane per nenen  e tyre e cila vuan denimin.
Edhe masat disiplinore qe meren per personat qe vuajne denimin, per grate dhe te
miturit do te jepen te pergjysmuara.
Rregullorja e pergjithshme e burgjeve, parashikon gjithe kriteret specifike per
menyren e qendrimit te te miturit ne dhoma te ndara nga te rriturit, i personave qe
kane armiqesi me njeri tjetrin, i personave qe jane te semure me nje semundje infektive,
i personave me sekse te ndryshme etj. 11

10 Neni 31 i kodit penal.
11 Rregullorja e pergjithshme e burgjeve, neni 20.
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4. Interpretimi i disa neneve te kodit penal qe kane te bejne me te miturit

Kriminaliteti i te miturve eshte nje nga temat me nje rendesi te vecante ne te drejten
penale. Kriminaliteti i tyre tregon shume per nivelin e kriminaliteti dhe te ardhmen
e vendit, nje vend me kriminalitet te larte te miturish, paraqet nje rezikshmeri te
theksuar per te ardhmen e tij, rritja e nje brezi qe kryen veprimtari kriuminale, ve
ne rezik stabilitetin e vendit ne te ardhmen. Marja e masave per parandalimin e
veprimtarise kriminale ndaj te miturve, do te thote me teper sbabilitet dhe nje te
ardhme me te sigurt per vendin.
Neni 46 i Kodit Penal, parashikon dhenien e masave mjekesore, nga persona te
papergjegjshem qe kane kryer vepra penale, ndersa masa edukuese mund te jepen
ndaj te miturve ,qe perjashtohen nga denimi ose qe per shkak te moshes, nuk kane
pergjegjesi penale.
Masat mjekesore jane mjekimi i detyrueshme ambulator dhe mjekimi i detyrueshem
ne nje institucion mjekesor.
Masa edukuese eshte vendosja e te miturit ne nje institucion edukimi, kjo mase
percaktohet vetem me vendim gjykate. Ajo jepet si ndaj te miturve qe kane kryer
kundravajtje penale ashtu dhe ndaj te miturve qe kane kryer krime.  Kete mase
edukuese Gjykata e vendos duke marre per baze shkallen e rezikshmerise te te miturit
dhe vepres se kryer, gjendjen shendetsore dhe personalitetin e tij. Kjo mase vendoset
deri kur i mituri te mbushe moshen 18 vjec.
Vendosja e te miturit ne nje institucion riedukimi eshte e revokushme ne cdo kohe
,kur nuk ekzistojne me kushtet, per te cilat ajo eshte caktuar. Gjykata mund te
vendose revokimin e kesaj mase, kur shikon, qe masa e ka permbushur misionin e
saj ,per riedukimin e te miturit.
Por kur nuk plotesohen kushtet e vendosjes se masave ridekuese, atehere gjykata
vendos te denoje me burgim te miturin.Por ne te gjitha rastet denimi me burgim,
nuk mund te jete me e larte se gjysma e denimit te caktuara per personat mbi 18
vjec. 12 Ne shumicen e elementeve denimi i te miturve dhe periudha e burgimit, ka
karakteristika te njeta me te rriturit. Por gjithsesi, ka disa e elemente qe e vecojne
dhe e dallojne  burgimin e te rriturve nga ai i personave te mitur.
Ligji ju njeh te miturve edhe raste te vecanta favorizuese, kur cmon se vepra dhe
autori i saj paraqet rezikshmeri te paket. Kur jane te pranishme disa nga rrethanat
lehtesuese, ka te drejte te caktoje nje denimin nen minimumin ose nje lloj denimi me
te bute se ai qe parashikon dispozita.13

5. Aktet nderkombetare ne mbrojtje te te drejtave te femijeve

Aktet nderkombetare ne lidhje me mbrojtjen e te drejtave te te miturve, klasifikohen
ne instrumenta te Kombeve te Bashkuara, te Keshillit te Europes dhe te Bashkimit
Europian. Nder to permendim:
· Konventa e OKB-se mbi te drejtat e femijeve 1989, ratifikuar ne 27 shkurt 1992

dhe protokolli shtese i saj, date 18 janar 2002, lidhur me shitjen, pornografine
dhe prostitucionin e femijeve

12 Neni 51 i Kodit penal.
13 Neni 53 i Kodit Penal.
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· Deklarat Univerale e te Drejtave te Njeriut e vitit 1948
· Deklarata mbi te drejtat e femijeve
· Rregullat standarte minimum te Kombeve te bashkuara per Administrimin e

Drejtesise per te mitur (Rregullat e Pekinit 1985)
· Rregullat e Kombeve te Bashkuara per mbrojtjen e te rinjve qe ju eshte hequr

liria (Rregullat e Havanes 1990)
· Udhezimet e Kombeve te Bashkuara per parandalimin e kriminalitetiot te te

rrinjve (Udhezimet e Riadit)
· Rregullat standarte minimum per Masat e Mosarrestimit (Rregullat e Tokios)
· Pakti nderkombetar lidhur me te drejtat civile dhe politike te vitit 1966
· Konventa kunder tortures dhe trajtimeve cnjerezore dhe poshteruese
Nder instrumentat e Keshillit te Europes si me te rendesishme permenim
· Konventa Europiane e te Drejtave te Njeriut dhe Protokollet 1,2,4,5,6,7 dhe 11
· Karta Sociale Europiane e Rishikuar
· Konventa Europiane e te Drejtave te Femijeve
· Konventa Europiane per Parandalimine e Tortures dhe denimeve e trajtimeve

cnjerzore e poshteruese. Dhe protokollet shtese 1 dhe 2
· Konventa Europiane mbi te Drejtat Sociale etj

Konkluzione

Perfundimish nga kjo analize e shkurter e bere me lart, arijme ne perfundimin se
Legjislacioni yne ka bere hapa para ne mbrojtjen dhe garantimin e te drejtave te te
miturve. Eshte hartuar nje Legjislacion i ri ne perputhje me Legjislacionin
Nderkombetar dhe eshte ratifikuar nje nga Konventat me te rendesishme dhe
protokollet shtese te saj , per garantimin e te drejtave te te miturve te qe kryejne vepra
penale. Jane krijuar seksione te vecanta per gjykimin e te miturve si dhe seksione te
vecanta ne prokurori  si  dhe ne organet e policise  Eshte ngritur  Institucioni  i
Ekzekutimit te vendimeve penale per   te miturit , qe jane denuar me Vendim te formes
se prere .Kerkohet  qe nga  Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve te tregohet kujdes e te
jene  rigoroze dhe  me profesionale ,ne perzgjedhjen e  nje stafi te specializuar dhe te
trajnuar, per nje trajtim te posacem te te miturve. Permiresime duhen bere gjithashtu
edhe ne zbatimin e ligjit procedurial ,per aplikimin e denimeve alternative.
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Vlerësimi dhe matja e performancës të Partneritetit Publik – Privat
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Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Abstrakt

Partneriteti publik-privat është një koncept i njohur për biznesin, për qeverisjen qëndrore
dhe vendore, sidomos në fushën e zhvillimit ekonomik. Partneriteti publik-privat nuk
duhet parë si përgjigje e problemeve me të cilat përballet qeverisja qëndrore dhe vendore
lidhur me rritjen dhe zhvillimin ekonomik; por gjithësesi mund të themi se ato janë një
përafrim i rëndësishëm në hartimin dhe zbatimin e strategjive të zhvillimit ekonomik.
Partneriteti Publik-Privat mund të shërbejë si një instrument efektiv për të sjellë
investimet e sektorit privat dhe për të përdorur efiçencën e sektorit publik për të arritur
rezultate më të mira. Të dy sektorët shpesh përfitojnë së bashku, si sektori publik, ashtu
edhe ai privat- arsyeja është se të dy sektorët ndajnë cilësi specifike dhe nëse këto cilësi
kombinohen, ato çojnë në rezultate më të mira.
Mund ta konsiderojme një Partneritet Publik-Privat të suksesshme në qoftë se: rrit
mundësinë që përpjekjet për një zhvillim ekonomik të jenë të suksesshme dhe rrit
përfitimet neto të një apo me shumë partnerëve pa dëmtuar tjetrin. Disa prej literaturave
ekonomike sugjerojnë se partnerët e sektorit publik mund të mbajne risk më të madh
dhe kosto relative më të mëdha në shpërndarjen e përfitimeve të partnershipit. Eshtë e
vështirë të identifikohen kostot dhe përfitimet, kjo është hapësire e gjerë e një debati dhe
analize të vazhdueshme.
Në këtë punim  do të eksploroj karakteristikat që mendoj se janë elementët kyç lidhur me:
lidhjen e Partneritetit publik - privat me zhvillimin ekonomik, vleresimin e rolit të
Pasurive të Paluajtshme për qeverisjen lokale dhe faktorët që ndikojnë dhe duhen marrë
parasysh në vlerësimin e performancës së partneritetit publik-privat. Metodologjia e
përdorur në punim është e lidhur së pari: me studimin e literaturës së huaj mbi trajtimin
teorik e praktik lidhur me PPP-te, së dyti vërtetimin e hipotezës së ngritur në punim
lidhur me: suksesin e PPP-ve, dhe pse përdoren ato në përpjekjet për zhvillimin ekonomik
lokal dhe qëndror? Rezultatet e punimit mendoj se mund të ndihmojnë qeverisjen qëndore
dhe lokale  për të fokusuar më shumë vëmëndjen për përgatitjen dhe përmiresimin e
politikës së tyre lidhur me PPP-të.

 Fjale kyçe: Partneritet Publik Privat; risku i partneritetit; performancë e PPP-ve; zhvillim
ekonomik.

Hyrje

Partneritetet publike-private janë një nga konceptet standarte në biznes dhe në
qeverisjen lokale dhe qëndrore.  Shumica e studjuesve bie dakort që PPP-të janë një
përafrim i mirë për dizenjimin dhe implementimin e strategjive të zhvillimit ekonomik.
Ndërkohë që PPP-të nuk janë të reja në skenën e zhvillimeve ekonomike të qeverisjes
lokale dhe qëndrore, interesi në përdorimin e tyre, si një mjet efektiv në zhvillimet
ekonomike ka ardhur duke u rritur në dy dekadat e fundit. Ashtu si fjala “ortakëri”
edhe termi i “PPP-së” ka hyrë në leksionet e zhvillimit ekonomik të sektorit publik
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me një përafrim pozitiv të forcimit të ekonomisë lokale. Megjithatë përkufizimi i
PPP-së nuk është standart dhe i qartë. Kjo vjen si pasojë e qëllimeve dhe objektivave
të ndryshme, e formave të ndryshme të partneritetit, e shkallëve të ndryshme të
riskut, kostove dhe përfitimeve që nuk kuptohen nga administruesit lokale.
Interesimi aktual perfshin analiza që marrin në konsideratë evidenca historike-
empirike të performancës së PPP-ve dhe studiojnë më thellë natyrën e tyre.
Eshtë e dukshme që PPP-të do të rrisin rëndësinë e përafrimeve apo mjeteve specifike
në drejtimin e programeve ekonomike të zhvillimit lokal dhe qëndror. Dhe
konsiderohen nga komuniteti i biznesit si një metodë për të kontribuar talent dhe
kapital si dhe përfshirjen e inputeve të tyre në vendimmarrjen e rëndësishme të
zhvillimit ekonomik. Disa karakteristika specifike që lidhen me PPP-të e suksesshme
janë:
· Sektorë publike mbështetës me përafrimin e partnershipit
· Objektiva të qarta të mirëpërkufizuara dhe të matshme
· Role të ndara qartë, përgjegjësi dhe ndarje risku
· Pjesëmarrje aktive të të gjithë partnereve
· Transparencë me publikun, monitorin dhe kontabilizim
Por a janë PPP-të përgjigjia e të gjitha problemeve? Peters(1998) konkludon në
studimin e tij se: “ Partneritetet  janë një instrument i rëndësishëm për ndërhyrjen
e qeverisë në shoqëri. Ato nuk janë as përgjigjia e problemeve të politikës publike,
as veprime simbolike dhe inefektive”.

 Rishikimi i literaturës
Partneriteti publik-privat përkufizohet në shumë mënyra, megjithatë duhet të ketë
qëndrueshmëri midis këndvështrimeve të ndryshme. Nga studimi i literaturës, duhet
të njohim përkufizimin e saktë të termave “publike”, “private” dhe “partneritet”, që
do të thotë:
Me “publike” nënkuptojmë burimet e alokuara përmes një proçesi vendimarrje të
centralizuar dhe kolektive, tipike,  jo e domosdoshme nga disa nivele qeverisëse.
Vendimmarrja për alokimin e burimeve publike ndahet në dy përbërës: - Kolektive
ose me zgjedhje publike nënkupton që vendimmarrja kolektive mbi alokimin është
bërë mbi atë se çfarë të sigurohet dhe sa duhet paguar për të. - Provizionet e sektorit
publik të të mirave dhe shërbimeve që përmbushen përmes marrëveshjeve të
ndryshme të prodhimit, duke përfshirë vetë prodhimin nga juridiksioni i sektorit
publik.
Me “private” nënkuptojmë se marrësi i vendimeve ekonomike është një konsumator
individual ose një prodhues që maksimizon dobinë apo përfitimet, dhe vendimmarrja
mbi alokimin e burimeve është e decentralizuar.
Me “partneritet” nënkuptojmë një marrëveshje formale ose jo mes dy palëve për një
veprim të përbashkët apo bashkëpunim për të siguruar një produkt apo një shërbim,
me vendimarrje të përbashkët me role të përcaktuara, përgjegjësi, kompensim dhe
risk të identifikuar dhe shpërndarë mes partnerëve sipas një marrëveshjeje paraprake.
Kjo mund të bëhet për një marrëveshje specifike, transaksion të veprimeve të
përbashkëta apo bashkëpunim në të ardhmen.
Meqë PPP-të janë mekanizmi për përfitimin e disa shërbimeve, literatura e tyre
shkrihet me shumë literatura të tjera. Ka një diferencë mes literaturës së PPP-ve dhe
asaj të zhvillimit ekonomik. Cështja me rëndësi është se si PPP-të përdoren dhe si
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mund të jenë efektive për arritjen e disa objektivave të zhvillimit ekonomik. PPP-ja,
si përafrim i zhvillimit ekonomik, njihet edhe si aktivitet partneriteti apo një
marrëveshje, pra një përzierje midis komponenteve publike dhe private. Një
partneritet funksionon në rastin kur të dyja palët besojnë se do të fitojnë më shumë
përfitime nga partneriteti se sa vetëm. Në dy kategoritë e zhvillimit ekonomik,
avantazhet potenciale të partneritetit përfshijnë rritjen e përfitimeve nga përdorimi
i aseteve publike dhe rritjen e eksperiencës dhe kapitalit privat.
Bomersheim (2002) i përkufizon PPP-në si një kontratë të pastër dhe të thjeshtë. Pse
formohen PPP-të? Së pari: nevojat për një rang të gjerë aftësish, informacione dhe
financim në projektet e zhvillimit ekonomik, dhe së dyti: aktivitetet e vogla publike-
private krijohen për t’u fokusuar në një zonë të vogël gjeografike për akses më të
mirë të fondeve. Ndërsa  Kozmont (2001) thekson se: “Të dy sektorët mund të sjellin
ekspertiza të ndryshme në proçesin e planifikimit, programimit dhe dizenjimit të
projekteve me kosto efektive. Partneriteti publik-privat ka përfitime nga bashkimet
financiare në përdorimin e iniciativave të zhvillimit ekonomik lokal për të ndihmuar
rritjen e standartit të jetesës së komunitetit nëpërmjet gjenerimit të të ardhurave të
taksueshme rritëse”.
Vëmëndja kryesore është te aktivitetet e partneritetit, duke theksuar: së pari
përgjegjësitë, rolet, pjesëmarrjen publike dhe private, së dyti ndarja e riskut, kostove
dhe përfitimeve financiare për tipe marrëveshjesh, projekte apo aktivitete. Nisur
nga kjo mund të themi se PPP-të janë një bashkëveprim  dinamik  mes sektorëve,
një marrëveshje kontraktuale mes sektorit publikut dhe atij privat. Përmes kësaj
marrëveshjeje ndahen burimet, risqet e çdo pale në përfitimin e shërbimit apo
facilitetit.
Peters(1998) identifikoi karakteristika të veçanta të marrëveshjeve të partneritetit si:
a- dy ose më shumë partnere, njeri nga të cilit është entitet publik, b- çdo pjesëmarrës
është primar në gjëndje të vendosë autoritetin e vet, c- marrëveshja është një
marrëdhënie e vazhdueshme, d- çdo pjesëmarrës i sjell vlerë partneritetit, duke
transferuar burime reale, dhe e- ndajnë përgjegjësitë dhe përfitimet nga partneriteti.
Peters ka sugjeruar diferenca mes tipeve të ndryshme të partneriteteve: së pari, është
numri i partnerëve, së dyti, sa formale është ndërtuar marrëveshja dhe së treti,
qëllimi i partneritetit. Walzer dhe York (1998) theksuan se çdo diskutim mbi
partneritetet publike-private kërkon një identifikim të qartë të partnerëve, tipit të
investimit të bërë dhe të ardhurave të pritura nga partneriteti. Ata identifikojnë tre
përbërësit baze të PPP-ve: marrëveshje afatgjatë e synuar, proçedurë e shkruar e
manaxhimit të partneritetit, përfitimet dhe objektivat e zhvillimit ekonomik.

Lidhja e Partneritetit publike-private me zhvillimin ekonomik

Nga studimi i teorive ekonomike kemi mësuar që në një ekonomi mikse aktivitetet
ekonomike ndërthurin veprimet private dhe publike. Matjet tipike ekonomike të
performancës së një sistemi ekonomik janë efiçiente. Ne studiojmë alokimin e
burimeve dhe shpërndarjen e outputeve që rezultojnë nga vendime individuale
ekonomike të konsumatorëve dhe prodhuesve në një treg të lirë ekonomik. Vëmë re
gjithashtu se mekanizmi i alokimit të tregut të lirë ndonjëherë dështon, dhe në të
tilla raste qeveria ka një rol potencial veprimi për të përmirësuar shpërndarje jo të
mirë të burimeve. Parë në këtë këndvështrim, PPP-të njihen si mekanizma atraktive
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politike për kombinimin e avantazheve të sektorit publik dhe privat. Një shqetësim
tjetër në një aktivitet ekonomik është se sa efiçient apo sa i shpërndarë është nga
ana gjeografike apo politike partneriteti. Kemi përafrime fillestare të PPP-ve në
zhvillimin ekonomik. Zakonisht ecuria e zhvillimit publik dhe privat ndjek një
trajektore të lakuar, me ulje dhe ngritje sipas politikave të ndjekura, buxheteve dhe
performancës ekonomike.
Fokusi ynë primar është përdorimi i PPP-ve në përpjekjet për programet e përdorura
nga qeveritë për të ndihmuar juridiksionet e tyre të konkurojnë për investime dhe
aktivitete ekonomike sipas vend ndodhjes së tyre specifike.
Bizneset dhe politikanët tentojnë të zmadhojnë përfitimet nga puna dhe rritja
ekonomike, duke organizuar përpjekjet për zhvillim ekonomik pa bërë matje apo
analiza statistikore në lidhjen mes perpjekjeve dhe të ardhurave. Nga ana tjetër
duhet të tentojmë të aplikojmë analiza kosto-përfitim në projekte apo programe të
zhvillimit ekonomik, se jo gjithmonë raportojnë përfitime neto pozitive.  Rritja
ekonomike është rezultat i tregjeve të ndryshme dhe i forcave kolektive që veprojnë
njëkohësisht, gjë që bën identifikimin, matjen dhe vlerësimin e impakteve marxhinale
të komponenteve problematike. PPP-të kanë mbështetje të madhe, por ka shqetësime
mbi natyrën e tyre, përdorimin e përshtatshëm te tyre dhe efektivitetin. Cështja më
shqetësuese është afërsia e aktiviteteve private me ato publike. Motivi i përfitimit
privat është i papërputhshëm me qellimin publik. Nisur nga kjo mund te themi se,
ka njerëz që besojnë se PPP-të e çojnë sektorin privat në përafërsi me sektorin publik
në proçesin e vendimarrjes në një mënyrë jo fort demokratike. Sipas kësaj pikëpamjeje,
PPP-të jo vetëm që zbusin diferencat midis çfarë është legjitime private dhe publike,
por mund edhe të shtyjnë në sensin normativ të aktiviteteve publike në kontrollin
e atyre private. Karakteristikat publike të një aktiviteti përfshijnë: proçesin
demokratik për alokimin e burimeve publike, kontabilizimin publik dhe drejtësinë
sociale.
Studjuesi Clark (1998)  ka një pikëpamje të veçantë mbi PPP-të si mit.  “Miti është që
sektori publik është shumë i paaftë për të koordinuar aktivitetet e zhvillimit
ekonomik. Nga ana tjetër, sektori privat është efiçient, inovativ, por nuk merr
parasysh kostot dhe përfitimet publike, prandaj sektori publik duhet të përfshihet
në atë privat, në qoftë se kërkohet një zhvillim i suksesshëm ekonomik. Këto mite
shfaqen në një partneritet që shërben si mbulues për interesat private për të përfituar
avantazh nga sektori publik që është më pak i shëndetshëm dhe i fuqishëm.
Rritja e përdorimit të PPP-ve në zhvillimin ekonomik ka sjellë një rishikim të balancës
së përfitimeve dhe kostove. Për përmirësimin e probabilitetit të gjetjes së një balance
të përshtatshme është: - kërkesa për një “statut themelimi për implementimin e çdo
partneriteti”  që duhet të forcojë ndikimin e partnerit publik, - bërja e proçesit të
hapur dhe të rishikueshëm nga konceptimi deri në plotësim, dhe - negocimi,
formalizimi i termave dhe kushteve për marrëveshjen e partneritetit, për të shmangur
pyetjet mbi interpretimin dhe problemet e tjera gjatë zhvillimeve të ndryshme.
Një element i rëndësishëm në kuadrin e reformës teritoriale është rishikimi i ligjeve
shtetërore apo lokale egzistuese që shihen si barrierë për përhapjen dhe përdorimin
efektiv të PPP-ve në zhvillimin ekonomik. Të  identifikohen politika të ndryshme të
cilat besohen se “ vendosin pengesa të rëndësishme në zhvillimin e partneriteteve
publike-private që promovojnë përdorimin e resurseve publike për të plotësuar
nevojat e komunitetit” dhe “ofrojnë disa veprime rregulluese” lidhur me: përmirësime
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të mundshme të ligjshmërisë “për të lejuar projekte inovative dhe më efiçiente në
terma të kostos”, dhe rishikim i politikave të huave, granteve konkuruese dhe
rregullimeve për të lejuar kompanitë private si partnere, për sa kohë që pronësia
qëndron në çështje publike.
Natyra dhe strukturimi i marrëveshjeve të PPP-ve është e rëndësishme. Morlok
(1993) përshkruan tetë hapa të udhëzuara për zgjedhjen e partnereve dhe realizimin
e marrëdhënieve të punës. Kjo nënkupton zgjedhjen me kujdes të partnerit, besnikëri
rreth qëllimeve dhe objektivave, role të përcaktuara , përgjegjësi dhe autoritete
vendimmarrëse.
Objektivat e partnereve publike dhe private janë të ndryshme  që do të thotë se ka
ndryshime të rëndësishme mes dy sektoreve. Së pari është natyra dhe tipi i kostove
dhe përfitimeve lidhur me disa veprime, që kostot dhe përfitimet vlerësohen në mënyrë
kolektive, dhe është e rëndësishme të përcaktohen vlerat e sakta.  Duket qartë që
është e ndryshme sjellja e agjentit privat për maksimizim përfitimi. Duke aplikuar
normat e ndryshme të skontimit, mund të provohet që vendimmarrja publike është
e dobishme dhe ndihmon në alokimin e drejtë të kostove dhe përfitimeve që një
projekt të funksionoje.
Një konsideratë themelore përtej marrëveshjes të PPP-ve: “…duhet të jetë një
partneritet i vërtetë, dhe të dyja palët duhet ta kuptojnë këtë, partnerët private nuk
mund të presin që ata publike të bëjnë gjithçka dhe këta të fundit nuk mund t’ua
lënë tërë përgjegjësinë zhvilluesve private” (Cuorato, 2002).
Studime të ndryshme sygjerojnë se partneret publike zakonisht mbajnë risqe dhe
kosto më të mëdha, ushtrojnë më pak kontroll dhe marrin kthime më të ulëta lidhur
me alokimet e drejta normative, mund të jetë e vërtetë edhe në qoftë se merren
parasysh funksionet e ndryshme të objektivave. Sektori  publik ka  aftësinë për të
negociuar mbi marrëveshjet e PPP-ve, në planifikimin dhe implementimin e
kontrollit, dhe në aftësinë e aksesimit të kostove. Forca e partnerit publik në negocim
është shqetësimi i parë në disa analiza (theksuar nga Stainback 2000, Sagalyn 1996,
Clark 1998), kjo nënkupton më shumë vëmëndje në hapat e projektit para zhvillimit
lidhur me: - konceptimin e kujdesshëm të projektit, - proçedura formale të zgjedhjes
së partneritetit privat, - qartësimi i përfitimeve dhe kostove të projektit, - qartësimi
i roleve dhe përgjegjësive të partnerëve. Natyra e këtyre aktiviteteve është e ndryshme
nga ajo e projekteve të zhvillimit të pasurive të paluajtshme, në përfitime dhe kosto.

Vlerësimi i rolit të Pasurive të Paluajtshme për qeverisjen lokale

Sektori publik me format e tij, zotëron apo kontrollon sasi të konsiderueshme të
tokës së papërdorur, ndërtesave apo strukturave të tjera. Presionet fiskale të qeverisë,
kanë çuar në kërkimin e kthimeve më të mëdha financiare nga këto asete. Zhvillimi
i partneriteteve përmes PPP-ve, ka ofruar një alternative tërheqëse në përdorimin,
shitjen e këtyre aseteve apo dhënie me qera si mjet për sigurimin e të ardhurave, dhe
manaxhim efektiv të tyre.
Projektet PPP-të të pasurive të paluajtshme, që përdorin tokë dhe ndërtesa publike,
marrin tre forma:
a. Toka dhe ndërtesat publike të përdorura vetëm për zhvillim privat, me disa

kombinime të procedurave të shitjes dhe pjesëmarrjes në zhvillimin me përfitime
indirekte në publik si: fiskale (të ardhurat nga tatimi) dhe ekonomike (rritje e
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aktiviteteve ekonomike dhe oportunitetet e punësimit).
b. Toka dhe ndërtesa publike të përdorura për një kombinim përdorimi publik

dhe privat, me zhvillime të përziera si zhvillimet tranzit të orientuara.
c. Toka publike dhe ndërtesat e përdorura për operacionet e qeverisë, por që

zhvillohet, dizenjohet, ndërtohet, manaxhohet nga disa firma private.
Këto forma PPP-je, janë alternativa atraktive për shitjen e aseteve publike duke
lejuar sektorin publik të jetë përsëri i aftë në mbajtjen e partneritetit, kontrollit dhe
zhvillimeve të tjera. Mund të influencojnë pozitivisht dukë i bërë disa zona më
tërheqëse nga investime shtesë apo duke rritur efiçiencën qeverisëse.
Element i rëndësishëm është identifikimi i aseteve publike të nënshfrytëzuara dhe t’i
shfrytëzosh për të krijuar vlerë për të dy partnerët, publike dhe private. Sektori
publik zotëron ose deri diku kontrollon shumë asete me vlerë, sidomos tokë, ndërtesa
etj. Të zgjerosh përdorimin e këtyre aseteve të nënshfrytëzuara, nëpërmjet një
marrëveshjeje PPP-je, të krijosh vlere ekonomike shtesë (duke patur parasysh edhe
të ardhurat nga taksat);  duhet t’i konsiderojmë dhe trajtojmë me kujdes mundësi
të tilla.

Vlerësimi dhe matja e performancës

Për vlerësimin e performancës duhet në rradhe të parë t’i japim përgjigje pyetjes në
lidhje me suksesin e PPP-ve. Për të vlerësuar suksesin e tyre është shumë e veshtirë
sepse nuk mund të bëhet dallimi midis tyre dhe përpjekjeve të përgjithshme për
zhvillimin ekonomik. Një politikë, program apo projekt është ose jo i suksesshëm
sepse është i konceptuar keq apo se implementimi i tij nuk është bërë sipas modeleve
të perafrimit të PPP-ve.
Pra mund të themi se PPP-të janë përpjekje specifike për zhvillimin ekonomik të
vendit, aspekti më i vështirë i partneritetit është përcaktimi dhe matja e suksesit të
tyre sasior dhe cilësor.
Me qëllimin për të parë suksesin e PPP-ve  lidhen marrëveshje se cfarë duhet matur
në mënyrë sasiore dhe cilësore.  Mënyrat e matjes  së suksesit lidhur me zhvillimin
e PPP-ve në pasuritë e paluajtshme, ndryshojnë nga mënyrat e matjes së suksesit të
PPP-ve që ndihmon tregun, bizneset potenciale, investitoret etj.
Ekzistenca e vazhdueshme e një PPP-je mund të shihet si e suksesshme në vetvete.
Kjo mund te shihet si nje matje e suksesit,  kur kategoritë e PPP-ve nuk janë sasiore
dhe outputet e tyre jane të vështira për t’u matur. PPP-të mund t’i konsiderojmë të
suksesshme në qoftë se:
a. Rrisin propabilitetin e suksesit të programeve për zhvillim ekonomik,
b. Rrisin përfitimet neto të partneriteteve,
c. Gjenerojnë përfitimeve nga kombinimi i kapitalit privat dhe publik dhe rritjen
e investimeve direkte në aktivitet ekonomike,
d. Janë partneritete të drejta dhe të përgjegjshme
Këto  partneritete  mbartin  risqe dhe kosto në shpërndarjen e përfitimeve të tyre, që
konsistojnë në vështirësinë e identifikimit dhe vlerësimit të kostove dhe përfitimeve.
Nga studimi i vlerësimeve të ndryshme të PPP-ve në literaturë, sipas
Stephenson(1991) mund të themi se: Partneriteti bën kombinimin e fuqive dhe
dobësive relative të çdo sektori dhe mund të rezultojnë efiçente ose jo, kjo varet nga
bashkëveprimi ndërsektorial. Eshtë e rëndësishme të përcaktohen përmasat e PPP-
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ve dhe të qartësohemi për vlerësimet e tyre në lidhje kur: - partneritetet gjenerojnë
të ardhura efiçente; - mund të konsiderohen politikisht efektive; - partneritetet  mund
të kapërcejnë diferencat për të krijuar një entitet të vlefshem; - kur përfitimet e PPP-
ve shpërndahen mes qytetarëve në juridiksionin  e partnerit publik.
PPP-të më të suksesshme janë ato që udhëhiqen nga sektori privat, sepse bizneset
private janë me të orientuara dhe më pak të kufizuara në terma të juridiksionit,
kohës, aktiviteteve dhe financimit.  Lidershipi i sektorit privat shikohet si çelësi i
suksesit të PPP-ve,  është e dukshme që PPP-të do e rrisin rëndësinë e tyre në
programet e ndryshme të zhvillimit ekonomik.
David Rockfeller (në 1986) identifikoi pesë karakteristika kyçe nga këndvështrimi i
sektorit privat si: - organizimi i fortë dhe i kuptueshëm i sektorit privat,  - pjesëmarrje
e përfshirë e liderve, një mision i qartë, objektiva të mirëpërkufizuara dhe të matshme,
mbështetje e sektorit publik, komunikim i mirë.
Ndërsa nga pikëpamja e publikut, identifikohen pesë përbërës të suksesit të PPP-ve.
Meqënëse nuk është përcaktuar një formule apo një teknike absolute për suksesin e
PPP-ve, këta pesë përbërës kyç janë si më poshtë: - Lidershipi politik.  Nje lider i
mirëinformuar politik luan një rol kyç në minimizimin e keqkuptimeve rreth vlerës
në publik të një partneriteti efektiv. - Përfshirja e sektorit publik. Një monitorim i
vazhdueshëm i përformancës është i rëndësishëm për sukses. - Planifikimi i
kujdesshëm do të rriste  propabilitetin për sukses të partneritetit. - Komunikimi me
grupet e interesit, që përfshijnë punonjësit, pjesën e publikut që merr shërbimin,
shtypin, bashkimet e punonjësve dhe grupet e tjera të interesit do të kenë gjithmonë
keqkuptime rreth vlerës së partneritetit në publik. - Zgjedhja e partnerit të duhur.
Oferta më e ulët nuk është gjithmonë zgjedhja më e mirë për një partner. Vlera më e
mirë e partnerit është kritike në marrëdhënien afatgjatë dhe suksesin e partneritetit.
Një element tjetër i rëndësishëm për vlerësimin e performancës dhe suksesit të PPP-
ve është dhe kontabilizimi dhe monitorimi i tyre. Kontabilizimi është një nga hallkat
për alokimin e burimeve në sektorin publik. Vendimmarrja private jo gjithmonë
është transparente dhe e hapur, përdorimi dhe shpërndarja e përshtatshme e
burimeve është një nga konsideratat e rëndësishme të publikut.
Avantazhet e përbashkëta të partneriteteve në përgjithësi duhet të cilësohen dhe
diskutohen. Publiku duhet të kuptojë se pa partneritete të tilla, reciprokisht,
mundesitë e përfitimeve mund të shpërfillen, duke dëmtuar të gjitha palet.
 PPP-të në tërësinë e tyre nuk do të jenë kurrë “zgjidhja e madhe” e gjithë çështjeve
të zhvillimit ekonomik. PPP-të duhet të shihen si mjetet, ose përafrimet, ose
mekanizmat e veprimeve për zhvillimin ekonomik,  jo domosdoshmërisht të duhurat
për të gjitha sfidat dhe as për të gjitha qeveritë. Nuk duhet pritur që PPP-të të
zgjidhin të gjitha problemet, por disa skeptike lidhur me vlerësim e suksesit shprehin
shqetësimin se PPP-të janë përdorur dhe do të përdorën si justifikim për të reduktuar
rolin e sektorit publik në fusha të caktuara të politikës, dhe se ato do të kenë shumë
kontroll mbi sektorin publik (mbi burimet) në interesa të caktuara private duke
çuar në probleme efikasiteti dhe barazie.
Nj¸ disavantazh i rëndësishëm i përdorimit të PPP-ve në perpjekjet e zhvillimit
ekonomik është shfaqja e papërshtatshmërisë, në veçanti potenciali i partnerit privat
për të patur “avantazh” mbi atë publik. Mungesa e sinqeritetit ose mundësisë për
shqyrtim nga ana e publikut natyrisht që shton pasiguritë nëse aktivitetet e PPP-
ve janë gjithnjë e më të mira.
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Meqë objektivat e partnerëve publike dhe private janë të ndryshëm, negocimet e
marrëveshjeve nuk janë tërësisht të qarta mes dy partnerëve private. Konsiderohen
si marrëveshje të partneritetit të strukturuara dhe negociuara mirë por për suksesin
ekonomik të projektit duhet të analizojmë dy faktorët e influencës që tregojnë se si
partnerët e shohin suksesin e tyre: - alokimin kontraktual të kostove, risqeve,
përgjegjësive dhe kthimeve financiare, fiskale, ekonomike dhe -  përforcimin e
marrëveshjeve kontraktuale gjatë kohës së proçesit.

Vlerësimi i PPP-ve në Shqipëri

Shqipëria akoma nuk ka arritur standartet e vëndeve të zhvilluara në këtë fushë.
Përdorimi këtyre partneriteteve, do të ishte një mundësi e mirë për ndërtimin, zhvillim
dhe mirëmbajtjen e kësaj infrastrukture. Partneriteti Publik- Privat shihet si një
mundësi që në momente dhe proçese të caktuara mund të kombinojë më drejt burimet
financiare dhe ato njerëzore, si ato të sektorit publik ashtu dhe të sektorit privat,
duke rritur ndjeshëm cilësinë e shërbimeve të ofruara apo të infrastrukturës publike.
 Partneriteti Publik – Privat i jep mundësi sektorit privat për t’u angazhuar në
fusha të cilat konsiderohen si fusha tradicionalisht publike. Këto fusha mund të
përfitojnë nga aftësia e sektorit privat për të qenë novator, fakt që do të çojë në rritje
të efiçiencës dhe në ofrimin e një përfitimi maksimal kundrejt investimit. Partneriteti
Publik-Privat ëshë përdorur në mënyrë të suksesshme në një sërë vendesh të OECD-
së dhe Europës Qendrore dhe Lindore. Historia e çdo vendi është unike, por
Shqipëria duhet të nxjerrë mësime, për të hartuar parimet e një Partneriteti Publik
-Privat të suksesshëm në ndihmë të zhvillimit ekonomik të vendit.
Shqipëria është një vend me një potencial të jashtëzakonshëm ekonomik, për shkak
të demografisë, pozicionit gjeografik dhe burimeve të saj natyrore. Partneriteti Publik
– Privat mund të shërbejë si një instrument efektiv për të sjellë investimet e sektorit
privat dhe për të përdorur efiçencën e sektorit publik për të arritur rezultate më të
mira. Shihet shpesh se përfitojnë së bashku, si sektori publik, ashtu edhe ai privat
– arsyeja është se të dy sektorët ndajnë cilësi specifike dhe nëse këto cilësi kombinohen,
ato çojnë në rezultate më të mira.
 Në mënyrë që shërbimet për publikun të jenë efektive dhe cilësore duhet të
projektohen rreth nevojave të përdoruesit dhe jo rreth asaj që për momentin mund
të konsiderohet e përshtatshme për ofruesin e shërbimit. Kontrolli i ngurtë dhe i
centralizuar qeveritar, pamjaftueshmëria apo mospërshtatshmëria e investimeve
publike, nevoja për të qenë i zhdërvjellët në përballjen me kushtet dhe kërkesat e
tregut si dhe për të ofruar një shërbim cilësor, ka sjellë si domosdoshmëri pjesëmarrjen
e sektorit privat.
Partneriteti Publik Privat në Shqipëri, në ndjekje edhe të një trendi botëror, vitet e
fundit po konsiderohet si një zgjidhje e ngërçit të krijuar në ofrimin e shërbimeve
publike cilësore. Gjetja e një formule të tillë si PPP-të, e cila përpiqet të ndërthurë
elementët më pozitivë të dy sektorëve, do të rezultojë e suksesshme nëse arrin
realizimin e njëkohshëm të fitimit dhe kthimit të investimit të palës private nga
njëra anë dhe nga ana tjetër ofrimin e shërbimit cilësor për qytetarin dhe përmbushjen
e “interesit publik”. Në fakt, këto dy anë janë ngushtësisht të lidhura dhe të
ndërvarura nga njëra tjetra,  gjë që përbën njëkohësisht forcën dhe rrezikun e këtij
partneriteti. Duke u nisur nga problemet që trajtuam, ajo ç’ka përbën një rrezik për
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këtë lloj partneriteti në Shqipëri, është jo vetëm gjetja e gjuhës së përbashkët midis
dy sektorëve me objektiva apo “mentalitet” të ndryshëm, gjë që rëndohet edhe më
shumë në momentin që të dy sektorët edhe kur qëndrojnë të veçuar nga njëri tjetri,
paraqesin probleme të një funksionimi normal të tyre.
Autoritetet e Qeverisjes Lokale në Shqipëri kane një përformancë të ulët në ofrimin
e shërbimeve qytetarëve të tyre për shkak të një mungese të theksuar efiçence dhe
efektiviteti, si edhe paaftësi burimesh njerëzore dhe kapacitete financiare po aq sa
edhe kapacitetet teknike. Në përgjigje të këtyre mungesave qëndrojnë përpjekjet për
partneritet mes sektorit publik dhe atij privat me qëllim krijimin e një sinergjie dhe
zbatimin e strategjive kooperuese.
Partneritetet publike-private supozohen të shtojnë vlerë në ekonomi si dhe të sjellin
rrisi ekonomike. Megjithëse në shumicën e vendeve këto dy aspekte janë motivet
kryesore për fillimin e PPP-ve, rritja reale e vlerës për paratë dhe risitë përmes PPP-
ve nuk është  gjithmonë i vërtetueshëm.
Në thelb politikat  e kooperimit sektor publik - privat nënkuptojnë bashkëpunimin
mes aktorëve në sektorin publik dhe privat për përfitime të dyanshme dhe
mobilizimin e koalicioneve të interesit që vijnë nga sektorë të ndryshëm me qëllim
propozimin e strategjive të ndryshme për zhvillim.

Perfundime

· Partneriteti mes sektorit publik dhe atij privat është pa dyshim zgjidhje për të
arritur një sinergji efektiviteti dhe efiçencë në shërbimet e ofruara publikut.

· PPP-të janë perpjekje specifike për zhvillimin ekonomik të vendit, aspekti më i
vështirë i partneritetit është përcaktimi dhe matja e suksesit të tyre sasior dhe
cilësor.

· Të gjitha tipet e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik janë subjekt i aplikimit të
një politike të përshtatshme. PPP-të mund të jenë përafrime alternative për disa
tipe përpjekjesh të zhvillimeve ekonomike lokale dhe shtetërore.

· Në Shqipëri transparenca më e madhe financiare dhe publikimi i duhur i
detyrimeve  është i rëndësishëm, sepse konsolidimi fiskal është prioriteti kryesor
i qeverisë.

· Janë shumefishuar lidhjet midis sferës publike e asaj private, është vendosur
partneritet  dhe bashkëpunim duke krijuar një bashkësi të degëzuar me shtrirje
të gjerë.

· Vetëm një balancë e hekurt mes dy sektorëve mund t’i bëje shërbimet e ofruara
realisht efektive.

· Prezenca e sektorit privat në bashkitë ose qeverisjen vendore është relevante
pasi mund të zgjidhë dhe lehtësojë projektet kur këshillat bashkiake përballen
me kriza financiare.

· Përfshirja e sektorit privat do të sjellë pa dyshim përmirësime në një stil të ri
dhe efektiv drejtimi. Veç kësaj sjell një kulturë të re drejtimi dhe vendimarrje
bazuar në parimet e biznesit dhe reduktimin e burokracisë, zhvillimin e resurseve
alternative duke rritur në këtë mënyre performancën manaxheriale.

· Përfshirja e sektorit privat mund të sjellë përmirësime të ndjeshme në cilësi,
efektivitet kostoje, efiçencë ekonomike nëpërmjet performancës organizacionale
dhe investimeve kapitale.
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· Menaxhimi i aseteve është një fushë e re e panjohur mirë nga njësitë vendore
dhe ristrukturimi i kuadri ligjor është mjaft i domosdoshëm në kushtet e reja
të reformës për sa i përket krijimit të skemave të partneritetit publik-privat.

· Rëndësi të madhe ka për vlerësimin e performancës dhe suksesit të PPP-ve dhe
monitorimi i vazhdueshëm i tyre. Kontabilizimi sherben si një nga hallkat për
alokimin e burimeve në sektorin publik.
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Administrimi i pasurisë së personit të shpallur të zhdukur

Valbona Alikaj

Abstrakt

Administrimi i pasurisë është një nga veprimtaritë juridike më të rëndësishme që mund
të kryejë një person. Ligjërisht parashikohen kushte të posacme që duhet të përmbushen
për realizimin e administrimit të pasurisë, qoftë ky një administrim i zakonshëm apo i
jashtëzakonshëm. Pikërisht për këtë fakt jo të gjithë përsonat mund ta kryejnë vetë
administrimin e pasurisë, ndaj ligji parashikon mundësinë e caktimit të përfaqësuesve
apo kujdestarëvë.
Rasti i shpalljës së zhdukur të përsonit lidhet më mungësën e përsonit jo vëtëm nga
pikëpamja fizikë, por edhe me pamundësinë reale për të administruar pasurinë e tij.
Administrimi i pasurisë së tij është i nevojshëm, jo vëtëm për këtë person, por për të
rregulluar marrëdhëniet pasurore të tij me të trëtët, duke qënë se shpallja e përsonit të
zhdukur është një situatë e prezumuar dhe që zgjat sipas një afati kohor ligjor relativisht
të gjatë.
Ky punim ka për qëllim të trajtojë administrimin e pasurisë së një përsoni të shpallur të
zhdukur, nëpërmjet përcaktimit gjyqësor të përsonit përgjegjës, kompetencavë të tij dhe
mënyrës se si realizohet ky administrim. Me rëndësi do të jetë edhe trajtimi i kontrollit
te veprimtarisë së përfaqësuësit, me qëllim që kjo vëprimtari të kryhet në mirëbësim dhe
pa i shkaktuar dëme përsonit të zhdukur apo personave të trëtë.
Nëpërmjet analizës krahasuese, punimi do të theksoj diferencat në parashikimet ligjore
të disa legjislacioneve evropianë në lidhjë me administrimin e pasurisë së përsonit të
zhdukur.

Fjale kyçe: administrim i pasurisë, person i shpallur i zhdukur, mirëbesim, kujdëstar,
legjislacion.

Hyrje

Shoqëria dita ditës pëson ndryshime në aspektin social ekonomik dhe atë shoqëror,
të cilat kanë të nevojshme rregullimin juridik, kontrollin dhe mbrojtjen e tyre nga
shteti.  Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, si akti më i lartë juridik, i garanton
personave mbrojtje të të drejtave dhe lirive.
 Instituti i shpalljes së personit të zhdukur dhe shpalljes së personit të vdekur ka si
qëllim mbrojtjen e të drejtave pasurore dhe të drejtat personale jo paurore të personit
të shpallur të zhdukur apo të shpallur të vdekur dhe të drejtat e personave të tretë
të cilët janë në marredhënie juridike me të.
Në praktikë,  në shumë raste kur janë krijuar situata të pasigurta në marredhëniet
juridiko- civile ka qëne e nevojshme ti drejtohen institutit të shpalljes së zhdukur
apo të vdekur. Duke u mbështetur në rregullat e këtij institutit, personat e interesuar
mund tu drejtohen organeve përkatëse për të shmangur pasiguritë dhe pasojat
negative të krijuar në marrëdhëniet juridike- civile ndërmjet tyre dhe personit të
shpallur të zhdukur.
Efektet juridike, të cilat lindin si pasojë e shpalljes së personit të zhdukur apo të
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vdekur janë, ndërprerja e marrëdhënieve pasurore dhe marrëdhënieve personale
jopasurore, të tilla janë: përfundimi i marrëdhënieve së pronësisë si pasojë e
mospërmbushjes së detyrimit ndaj të tretëve; mospërmbushja e detyrimit për pagesën e
taksave dhe tatimeve; përfundon kontrata individuale e punës, përfundimi i martesës e
tje.
Studimi i mëtejshëm i institutit realizohet për të përmirësuar dhe forcuar mbrojtjen e
të drejtave dhe lirive të personave, të cilat  sipas Kushtetutës së Shqipërisë (neni 15)
janë vlerat më të larta të njerëzimit.
Shpallja e personit të zhdukur- si  institut i të drejtës civile, merr një kuptim të gjerë
pasi me shpalljen e personit të shpallur të zhdukur bëhet ndërpreja e marrëdhënieve
jo vetëm juridiko- civile por, edhe lidhjet e personit, të rregulluara nga degë të tjera të
së drejtës. Pra, për të drejtën civile humb subjekti i marrëdhënieve juridiko- civile, për
të drejtën familjare- humbet një anëtar familjeje apo një person i afërt, për të drejtën e
punës humbet një punonjës, për të drejtën tatimore humbet një tatimpagues e tje.
Në punim një vëmendje e vecantë do ti kushtohet konceptit të personit të shpallur
të zhdukur, cilët janë ata persona që kanë te drejtën e administrimit të pasurisë, cilat
janë të drejtat dhe kufizimet që u grantohen me ligj.
Ky punim do të sjellë analizën krahasimore midis legjislacioneve: legjislacionit
Shqiptar, legjislacionit Italian, legjislacionit Rus dhe atij Spanjoll.
Qëllimi pse merret në studim administrimi i pasurisë së personit të shpallur të
zhdukur është sepse  pasojat juridike që lindin nga shpallja e  personit të vdekur
sjellin përfundimin e të gjitha marredhënieve pasurore dhe personale jopasurore,
pas dhënie së vendimit të gjykatës pasojat ngjajnë me pasojat juridikë qe lindin nga
vdekja fizike e personit.

Shpallja e personit të zhdukur

Zhdukja e një personi është një situatë e pasigurtë, e cila sjell shqetësim për
marrëdhënien familjare si dhe pasiguri në marrëdhëniet juridike pronësore. Interesat
që preken nga kjo pasiguri e krijuar janë: interesat e personit të zhdukur, në qoftë
se do të ishte ende gjallë, interesat e trashëgimtarëve të tij nëse do të ishte i vdekur,
dhe të të tretëve të cilët mund të jenë në marrëdhënie kontraktuale, apo rregullimin
e marrëdhenieve pronësore.
Zhdukja e personit është një situatë e pasigurtë për të cilën duhet të merren masa
për ruajtjen e të drejtave të personit të zhdukur si dhe për mbrojtjen e interesave të
të tretëve.
Një autor i cili i është marrë me studimin e shaplljes së personave të zhdukur shprehet
se: shpallja e personit të zhdukur është një situatë e prezumuar e cila duhet vlerësuar
si një mundësi jete ose vdekjeje, dhe jo vetëm afati kohor duhet të vlerësohet, por
edhe situatat në ta cilat ka ndodhur zhdukja (qëllimi i personit të zhdukur mund të
jetë shmangia nga drejtësia ose për tu fshehur nga një jetë e mjerë)1.
Ky ka qënë rasti i humbjes së një Anglezi John Stonehouse në 1974, i cili kishte
improvizuar vetëvrasjen e tij në mënyrë që ti shmangej hetimeve mbi biznesin e tij
dhe problemeve personale financiare të tjera.  Ai gjithashtu kishte bërë sigurimin e
jetës pak para se të humbte jetën, në mënyrë që gruaja e tij të përfitonte  benefitet e
1 Istituto dell’assenza e sua riforma, Ruggero Luzzatto. pg 8.
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cila ishte në dijeni të planeve të tij, dhe e cila nuk u e deklaroj në polici. Më vonë u
gjend në Australi dhe u deportua në Angli, ku u dënua për tentativë përfitimi parash
me anë të mashtrimit2.
Pra, shapllja e personit të zhdukur nuk do të thotë shpallja e vdekjes së personit,
por është thjeshtë një vlërësim juridik  mbi situatën e krijuar, mungesa e patjes së
lajmeve për një afat kohor të gjatë nga personi i shpallur i zhdukur.

Administrimi i pasurisë së personit të shpallur të zhdukur

Një ndër problemet më të mëdha që hasen nga shpallja e personi të zhdukur është
administrimi i pasurisë së personit si dhe ruajtja e marrëdhënieve pronësore të
personit me të tretët.
Përpara se të flasim për administrimin e pasurisë vëmendje do ti kushtohet përcaktimit
të kujdestarit.  Sepse në vende të ndryshme përcaktimi i tij realizohet në mënyra të
ndryshme edhe pse përcaktimi i tij për të gjitha legjislacionet do të bëhet vetem pas
dhënies së vendimit të gjykatës mbi shpalljen e personit të zhdukur. Vendimi i
gjykatës jepet pas marrjes në shqyrtim të kërkesës së bërë nga  personi i interesuar,
duhet të mbledh informacionin e mjaftueshëm  për të vërtetuar faktin e zhdukjes së
personit. Gjykata duhet të perdori të gjitha mjetet e ligjshme për të vërtetuar zhdukjen
e personit, duhet të marri në pyetje të gjithë të afërmit, miqtë, personat me të cilët ka
qenë në marrëdhënie pune apo në marrëdhenie të tjera.
Legjislacioni Shqiptar në neni 16 të Kodit Civil parashikon se “Me shpalljen e
zhdukjes së një personi, për administrimin e pasurisë së tij caktohet një kujdestar”.
Legjislacioni Rus parashikon se pas dhënies së vendimit për shpalljen e personit të
zhdukur apo edhe në rastin e dhënies së vendimit për shpalljen e personit të vdekur
janë organe të posaçme të cilat gëzojne të drejtën e përcaktimit të kujdestarit për
administrimin e pasurisë “Organet e Kujdestarisë dhe Tutorisë3.
Organet e Kujdestarisë dhe Tutorisë janë një institut kompleks i  të drejtës civile dhe
familjare, të cilët përmbajnë norma dhe të sektorëve publikë (administrativë), duke
siguruar të gjitha mënyrat e mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të personave të
cilët kanë nevojë për të mbrojtur të drejtat e tyre personale dhe pasurore4.
Parimet  e këtij organi janë: parimi i mirëbesimit, domethenë “liria e pranimit të
kujdestarit (tutorit) dhe liria e heqjes dorë nga përgjegjësia e  kujdestarit (tutorit)5;
mban nënkontroll veprimtarinë e kujdestarit (tutorit), organet e kujdestarisë dhe
tutorisë përmes mbikqyrjes; sigurojnë mbrojtjen maksimale të drejtave dhe interesave
të personave.
Legjislacioni civil Italian në dallim nga dy legjislacionet e lartpërmendura përveç
shpalljes së personit të zhdukur ka një fazë tjeter e cila është shpallja e humbjes së
personit.
Legjislacioni Italian parashikon përcaktimin e kujdestarin që në shalljen e humbur
të personit, në nenin 48 të Kodit Civil parashikohet gjykata mund të përcaktojë një

2 DPP v Stonehouse [1978] AC 55 and Report on Inchoate Offences (LRC 99-2010), paragraphs 2.44-2.47.
3 Federal Law of 24 April 2008 ¹ 48 “The guardianship and trusteeship”.
4 Polishuk- Mollodezhenya T. R. Some issues of guardianship ang trusteeship Notarius. - 2007. - ¹ 1.
5 Commentary of Civil Code of Russian Federation,  part one/ redaction. Î. N. Sadikova. – Ì.: 2007. –  pg.
1061.
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administrator i cili do të mbrojnë interesat e personit.
Edhe në legjislacionin Spanjoll parashikohet se përcaktimi administratorit bëhët
nga gjykata me qëllim mbrojtjen dhe administrimin të pasurisë si dhe përmbushjen
e detyrimeve.6

Edhe pse merren në trajtim 4 vende të familjes së madhe kontinentale vërejmë se
rregullimi i normave juridike është i ndryshëm. Legjislacioni Shqiptarë, Italian dhe
ai Spanjoll në normat e tyre parashikojnë se të drejtën e përcaktimit të administrimit
të pasurisë së personit të shpallur të zhdukur e vendos Gjykata. Në legjislacionin
civil Rus parashikohet se Gjykata gëzon vetëm të drejtën e shpalljes së vendimit të
personit të vderkur, ndërsa e drejta e përcaktimit të administruesit me mirëbesim i
jepët organit të “Tutorisë dhe kujdestarisë”.
Një dallim tjetër na i paraqet edhe legjislacioni Italian. E vecanta e këtij legjislacioni
është sepse parashikon dy faza për shpalljen e personit të zhdukur. Faza e parë
është shpallja i humbur dhe faza e dytë shpallja i zhdukur. Sikundër, e përmendëm
edhe më sipër në fazën e parë përcaktimin e personava të legjitimuar për shpalljen e
personit të zhdukr e vendos gjykata, në fazën e dyta rrethi i personave të legjitimuar
të cilët kantë të drejtën të kërkojnë shpalljen e personit të zhdukur janë po të njëjtët
persona që gëzojnë të drejtën e administrimit të pasurisë.7

Cili është rrethi i personave të legjitimuar të cilët përcaktohen në administrimin e pasurisë, të
drejtat dhe detyrimet e tyre?
Disa autorë mendojnë se roli i administruesit të pasurisë së personit të shpallur të
zhdukur nuk është për të mbrojtur intresat vetjak, as në interes të personit të shpallur
të zhdukur apo të pasardhësve të tij, por vepron në mënyrë të tillë që të mbrojë
pasurinë e personit që do ta përfitojë në fund8.
Legjislacioni Shqiptare nuk parashikon se cili duhet të jete administratori i pasurisë
së personit të shpallur të zhdukur dhe aq më pak nuk parashikon se cilat janë të
drejtat dhe detyrat që i ngarkohen. Një përcaktim i tillë i lihet në dorë gjykatës,
është ajo e cila vendos se kush do të merret me administrimin, cilat do të jenë detyrat,
të drejtat e administruesit me mirëbesim.
Sikundër është trajtuar edhe më lartë sipas legjislacionit Rus të drejtën e përcaktimit
të kujdesatit e ka të rregulluar në mënyrë specifike, sepse administratorin e pasurisë
e përcakton organi i “Tutorisë dhe kujdestarisë”.
E vecantë e ketij legjislacioni është  kontrata e mirëbesimit për administrimin e
pasurisë, e cila është e lidhur me organin e “Tutorisë dhe kujdestarisë” dhe
administruesin.  Kontratë kjo e cila e angazhon administruesin të veprojë me
mirëbesim dhe përkujdesje në të gjitha veprimet juridike që kanë për objekt të drejta
të personit të shpallur të zhdukur.
Personi i intersuar mund të kërkojë të administrojë pasurinë.9  Ligji Rus e lejon,
administrator mund të bëhet cdo person ose organizatë jo fitimprurësë (përvec
institucioneve).  Administruesi mund të veprojë ose mbi bazën e një page (e përfituar
nga administrimi i pasurisë) ose pa pagesë. Detyrimet e administruesit janë: ai mbron
pasurinë dhe kujdesët për gjendjen e saj jo vetëm në momentin e lidhjës së kontratës

6 Art. 184 Civil Code of  Spain.
7 Këtë te drejtë e gezojnë përkohësisht trashëgimtarët e tij testamentarw apo ligjore, legatori, në qoftë se
i zhdukuri do të kishte vdekur ditën e lajmit të fundit.
8 Jannuzzi A. - Lorefice P., Manuale di volontaria gurisdicione . pg. 271.
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por edhë në vazhdimësi.
Në kontratën e lidhur midis organeve të “Tutorisë dhe kujdestarisë” dhe
administratorit mund të përcaktohen veprimet të cilat janë të ndaluara të kryen
prej tij (për shembull, të shesi një send të caktuar). Në të njëjtën kohë, në qoftë se
nuk do të jetë e parashikuar në kontratë, administratori  gëzon të drejtën të e kryerjes
të cfarë do lloj veprimi me pasurinë: - ta shesë, ta japi me qera e tje. Vetëm për
pasurinë e paluajtshme ligji parashikon kushte të veçanta - për mundësinë e
administrimit të pasurisë së paluajtshme duhet të jetë parashikuar shprehimisht në
kontratë. Administruesi nuk mund ta dhurojë pasurinë e besuar atij apo ta japi atë
për përdorim falas (përveç rasteve kur persona të tillë kanë të drejtën e përdorimit të
pasurisë të parashikuar në ligj).10

Detyra kryesore e administruesit është shuarja e detyrimeve të personit të shpallur
të zhdukur. Legjislacioni Rus ka përcaktuar një procedurë të vecantë, në rast se
personi i shpallur i zhdukur ka patur detyrime ndaj kreditorëve. 11 Pagesat që duhet
të bëhen në emer të personit të shpallur të zhdukur, duhet të bëhen vetëm me anë të
përmbaruesve ligjorë, i cili kryen kthimin e të hollave sipas procedurës së parashikuar
në ligj (neni 37 Ligji Federal “ Për procedurat e ekzekutimit”).12

Në përputhje me legjislacionin administratori ka të drejtë, të ndërmarrë cdo lloj
veprimi në interes të personit të shpallur të zhdukur, gjithashtu  edhe transaksione.
Administratori me mirëbesim  ka të drejtën e shpërblimit, të parashikuar në kontratë,
dhe rimbursimin e shpenzimeve të nevojshme të nxjerra nga të ardhurat e pasurisë.
Nga sa u tha më siper shohim se legjislatori Rus ka përcaktuar në mënyrë të detajuar
të drejtat dhe detyrimet e administruesit me mirëbesim.
Sipas legjislacionit Italian ashtu si legjislatori Rus në dispozitat e Kodit Civil në
nenin 48 parashikon se, mund të përcaktoj një administrator që të përfaqësoj,
personin në gjykim ose në bërrjen e inventarëve dhe të llogaritjeve dhe likujdimin
ose ndarjen për të cilën është i interesuar, dhe mund të japi masat të tjera të nevojshme
për ruajtjen e e pasurisë së personit të shpallur të humbur. Një e vecantë që ndeshet
në paragrafin e dytë të po këtij neni është se gjykata duhet ti dorëzoj personit i cili
disponon prokurë prej personit të humbur për përdorimin e pasurisë e cila nuk bën
pjesë në pasurinë e parashikuar në prokurë (mandat).
Administratori sipas këtij neni nuk do të ishte përfaqësues i personit të shpallur të
humbur apo i trashëgimtarëve të tij, dhe as një mbartës i interesave  ligjorë, më së
shumti është titullar i të drejtave private13.
Duke u nisur nga përmbajtja e normës së më sipërme, që legjislatori në këtë fazë e
konsideron personin e humbur ende në jetë, i njeh administratorit të drejtën juridike
të një përfaqësuesi i cili vepron jo në emër të tij, por në emër dhe për llogari të të
humburit.
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Administratori i personit të humbur duhet të merret me administrimin e të mirave
të këtij të fundit, duke patur si qëllim kryesor ruajtjen e pasurisë së tij, dhe si pasojë
të drejtat e posedimit janë të limituara nga nevoja.
Administratori do të jetë i legjitimuar të kryej të gjitha veprimet për administrimin
të pasurisë, të cilat sipas nenit nuk janë të ndaluara. Ndër veprimet qe mund të
kryej administruesi janë: administrimi i pronës, përfitimi i të mirave, pagesa e kredisë
në rast se i humburi ka një te tille.
Në jurisprudencë sipas një vendimi (Bari 22 janar 1997, Giur, mer., 1999,2000)
administruesi  mund të procedoj me tjetërsimin e pasurisë së paluajtshme e cila i
përket personit të shpallur të humbur për të paguar detyrimet ta cilave nuk mund
ti bej ballë me  aktivin e menaxhimit të pasurisë.
Mund të themi se, një ndër detyrat kryesore të administruesit është shuarja e
detyrimeve të personit të shpallur të zhdukur. Kjo detyrë i ngarkohet administratorit
pasi, një ndër qëllimet e institutit të shpallur të zhdukur është edhe ruajtja e të
drejtave të personave të tretë, të cilët kanë qenë palë e një marrëdhënie kontraktuale
me personin e shpallur të zhdukur. Shohim se legjislacioni Rus e parashikon në
dispozitë të vecantë, sipas legjislacionit Shqiptarë dhe Italian është gjykata e cila
merr në shqyrtim rast pas rasti.
Në fazën e dytë sipas legjislacionit Italian personi i shpallur i humbur, nëse prej dy
vjetësh nuk ka më lajme, shpallet i zhdukur, të drejtën e bërjes së kërkesës në gjykatën
kompetente e gëzojnë pasardhesit e tij të supozuar dhe cilido që me arsye mendon
se ka të drejtë mbi të mirat e të humburit.
Pas dhënies së vendimit të personit të shpallur të zhdukur, gjykata me kërkesë të
kujdo që ka shprehur inters ose të prokurorit publik, urdhëron hapjen e aktit të
vullnetit të fundit të personit të zhdukur.
Ata që do të ishin trashëgimtarë me testament apo të ligjshëm, në qoftë se është i
zhdukuri do të kishte vdekur në ditën e lajmeve të fundit, apo trashëgimtarët përkatës
mund të kërkojnë hyrjen në posedimin e përkohshëm të të mirave. Legatarët,
donatorët dhe të gjithë ata që do të prisnin të drejta nga vdekja e personit të shpallur
të zhdukur mund të kërkojnë të pranohen në ushtrimin e të drejtave të perkohëshme.
Ata të  cilet për shkak të vdekjes të personit të zhdukur do të ishin shkarkuar nga
përgjegjësia mund të jenë njëkohësisht të përjashtuar nga përmbushja e detyrimeve,
përvec rasteve kur flitet për detyrimet e alimenteve.
Kodi Civil Spanjoll parashikon se Gjykata për arsye sigurie vlerëson si përfaqësuesi
të personit të shpallur të zhdukur, për mbrojtje dhe administrimin e pasurisë së tij
dhe permbushjen e detyrimeve  duhet të korrespondojnë me:
 1. Bashkëshortin ligjorë i cili është në moshë madhore dhe jo me një që është
ligjërisht apo de facto i ndarë.
2. Fëmijevë nesë janë në moshë madhore; në qoftë se janë disa, ata të cilët kanë
jetuar me personin e shpallur të zhdukur janë më të preferuar, dhe një fëmijë me
moshë më të madhe do të preferohet më shumë se një në moshë më të re.
3.  Pasëardhësi më i afërt i ri sipas rradhëve.
4. Vëllezërit dhe motrat që janë në moshë madhe dhe që kanë bashkëjetuar më
personin e shpallur të zhdukur, do të preferohen vëllezërit apo motrat më të mëdha
në moshë mbi vëllezërtit apo motrat më të rinj.
Në mungesë të personavë të lartpërmendur, një përfaqësim i tillë do ti korespondonte
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një personi i cili do të gëzonte aftësitë dhe njohuritë e duhura për administrimin e
pasurisë, i përcaktuar nga gjykata pasi të ketë dëgjuar edhe mendimin e prokurorit.
Kodi civil Spanjoll ka të mirëpërcaktuar edhe detyrimet e kujdestarit “Përfaqësuesi i
personit të shpallur të zhdukur do të ngarkohet me detyrimet e më poshtme:
1. Do të merret me inventarin dhe përshkrimin e pasurisë së luajtshme dhe të pasurisë së
paluajtshme të të përfaqësuarit.
2. Të siguroj mbrojtjen dhë administrimin e pasurisë sipas urdhërit të Gjykatës.
3. Të ruaj dhe të mbroj pasurinë e personit të shpallur të zhdukur dhe të marri nga kjo pasuri
cdo të mirë që është e lejueshme”14

Në Kodin Civil Spanjoll gjithashtu në nenin 186 thuhet se përfaqësuesit e personit
të shpallur të zhdukur ( bashkëshortët, fëmijët dhe pasardhësit) gëzojnë të drejtën
e posedimit të përkohshëm të pasurisë dhe do të përvetësojnë produktet e lëvizshme
deri në masën që e ka përcaktuar Gjykata, duke patur parashysh frytet, qeratë dhë
të mirat, numrin e fëmijëve dhe detyrimin e alimenteve për mbëshetjen e tyre,
përkujdesjen dhe veprimet që kërkon përfaqësimi.
Por vëllezërit dhe motrat në dallim nga përfaqësuesit e tjerë janë më të kufizuar në
administrimin e pasurisë së personit të zhpallur të zhdukur, pasi ata kanë të drejtën
e posedimit të perkohëshëm të pasurisë dhë përfitojnë frytet e saj në sasinë që është
e përcaktuar nga Gjykata. Por në asnjë mënyrë nuk mund të marrin më shumë se 2/
3 e produkteve të lëvizshme, duke ruajtur një të tretën për përsonin e shpallur të
zhdukur, ose si në rastin e përfitimit prej trashëgimtarëve  ose pasuesve të tij.
Poseduesit e përkohëshëm, pasurinë e personit të shpallur të zhdukur nuk mund ta
shesin, ta keqpërdorin, ta japin në hipotekë ose ta  japin peng, përveç rasteve kur
është e nevojshme ose e dobishme, e njohur kjo e drejtw prej Gjykatws, e cila
autorizon veprime të tilla dhe do të përcaktoj  destinacionin ku do shkojnw shumat
e përfituara15.
Në qoftë se gjatë posedimit të përkohshëm të përfaqësuesit, ndonjë do të provojë të
drejtën e tij prefernciale për të qënë posedues, poseduesi i mëparshëm do të
përjashtohet.Poseduesi i ri do të ketë të drejtën e pwrfitimit mbi të mirat duke filluar
që nga dita e dorëzimit të ankesës.

Konkluzione/ Rekomandime

Shpallja e personit të zhdukur apo të vdekur është një procedurë e gjatë. E cila
realizohet jo vetëm për të mbrojtur lidhjet e afiniteve, por ka si qëllim mbrojen e të
drejtave jopasurore të personit, si dhe mbrojtjen e të drejtave pasurore si të personit
të shpallur të zhdukur, gjithashtu edhe mbrojtjen e të drejtave jopasurore dhe
pasurore të personave të tretë të cilët kanë patë qenë në një marrëdhënie juridike më
të.
Administrimi i pasurisë është një prej pyetjeve që zgjidhen nga momenti i shpalljes
së personit të zhdukur.
Gjatë trajtimit të punimit jam munduar të sjell një krahasim midis legjislacioneve
Italian, Spanjoll, Rus dhe Shqiptar mbi mënyrën e përcaktimit të adminitratorit të
pasurisë së personit të shpallur të zhdukur si dhe te drejtat dhe detyrimet që i lindin
14 Article 185 of  Civil Code of Spain.
15 Art. 186 of The Spanish Civil Code.
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nga administrimi. Shohim se, legjislacioni shqiptar krahasur ka ende vend për të
përmirësuar.
Legjislacionet e huaja na japin nje kornize të kompletuar mbi mënyrën e përcaktimit
të persovae që gëzojnë të drejtën e administrimit të pasurisë. Legjislacioni rus ka
ngritur nje institutë të vecantë, që e dallon nga legjislacionet e tjera të trajtuara në
punim, është instituti i “ Tutorisë dhe kujdestarisë” i cili merret me përcaktimin e
administruesit. Ndërsa, sipas legjislacioneve shqiptar, italian dhe ai spanjoll këtë të
drejtë e ka gjykata.
Legjislacioni shqiptar shprehet se me shpalljen e zhdukjes së personit, për
administrimin e pasurisë së tij caktohet një kujdestar. Por nuk shprehet se cili është
rrethi i personave që kanë të drejtën e marrjes në administrim pasurinë e personit të
shpallur të zhdukur. Sipas legjislacionit spanjoll rrethi i personave të cilet kanë të
drejtën e administrimit të pasurisë së personit të shpallur të zhdukur apo të vdekur
janë shprehur në mënyrë të detajuar në dipozitat e kodit civil.
Si kundër është trajtuar edhe në punim një ndër detyrat kryesore të administruesit
është shuarja e detyrimeve të personit të shpallur të zhdukur. Kjo detyrë i ngarkohet
administratorit pasi, një ndër qëllimet e institutit të shpallur të zhdukur është edhe
ruajtja e të drejtave të personave të tretë, të cilët kanë qenë palë e një marrëdhënie
kontraktuale me personin e shpallur të zhdukur. Shohim se, legjislacioni Rus e
parashikon në dispozitë të vecantë tw drejtat dhe detyrimet, sipas legjislacionit
Shqiptarë dhe Italian është gjykata e cila merr në shqyrtim rast pas rasti Në
mendimin tim legjislacioni shqiptarë do të ishte më mirë të parashikonte të gjitha të
drejtat dhe detyrimet e administratorit. Pasi, përcaktimi detyrimeve do të ndikonte
në mënyrën e ushtrimit të të drejtave dhe detyrave të administratorit si dhe mbajtjen
e përgjegjësisë në rastin e mospërmbushjes së detyrimeve.
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Abstract

The existence of a sound statistical framework providing reliable, timely and comparable
data is an indispensable condition for the delivery of good and efficient fiscal policies.
The current global economic and financial crisis is having major implications for fiscal
accounts, thus highlighting the importance of good statistics.
The aim of this paper is to give a presentation of Albanian fiscal indicators following
international standards and to identify relevant differences with national standards
data. We have compiled government finance statistics for the period 2005-2014 based on
International Monetary Fund Manual of 2014 (GFSM 2014). We believe that findings of
this research will be relevant to understand the importance of adopting internationally
accepted standards of fiscal reporting. The main results are presented in terms of
comparison between the fiscal indicators resulting from following national standards
and the ones that would result from the adoption of the GFS framework. We have
identified methodological differences for the considered fiscal indicators. Furthermore,
the treatment of government arrears to the private sector constitutes a major source of
difference between the two standards. However, in the case of Albania payment arrears
are to be mostly related to public financial management issues rather than
methodological ones.
On the light of our work, we believe that the gradual adoption of GFS framework in our
country will improve the quality, reliability and comparability of statistics produced
and will be a powerful tool for proper analysis and efficient assessment of fiscal policy.

Keywords: Fiscal Reporting, Government Finance Statistics, National Standards,
General Government Deficit.

Introduction

It is generally accepted that the existence of an adequate fiscal statistics reporting
framework providing accurate, timely and reliable information is of crucial
importance to policymaking and managing fiscal risks. Taking data-driven-informed
decisions requires the availability of adequate information and the willingness to
build an adequate system that would generate such information. While the recent
global crisis was not-primarily-rooted in public finances fundamentals, in many
countries the latent gaps in fiscal reporting transparency practices and procedures
have greatly exacerbated its effects and/or postponed the country’s economic recovery.
As a result, improving the quality of public finances has become a key challenge for
policy makers in developed and developing countries as they strive to adopt and
implement fiscal consolidation strategies in response to the global economic crisis.
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These challenges are clearly reflected in the European Union’s efforts to tighten its
fiscal monitoring framework for all Member States’ public finances. But also
countries in the South-East-Europe region are taking measures to improve their
government finance statistics as part of their fiscal consolidation and/or Public
Finance Management Strategies (PFM). Under these circumstances, where many
countries face strong budget constraints, taking hard fiscal policy decisions affecting
both households and firms, in terms of tax rates and/or public spending, high
quality statistics are more important than ever.
However, while all countries have put in place their own fiscal reporting systems,
not all of them are harmonized with internationally accepted standards. In fact,
despite the progress made over the last decades in terms of developing and
implementing this set of standards for fiscal reporting and transparency,
understanding governments’ fiscal position and the risks associated to that position
remains inadequate. In many European countries, this was demonstrated by the
emergence of previously unreported fiscal deficits and debts and the crystallization
of large, mainly implicit, government liabilities to the financial sector during the
current crisis (IMF, 2012)1. Sometimes the differences between the data reported
following national fiscal reporting standards can be very substantial with the ones
calculated following international standards. There are recent international examples
that demonstrate that playing with public finance statistics numbers is a dangerous
issue, which sooner or later will manifest in its entire magnitude, and will certainly
be coupled with economic and social unrest.
Similarly to many other developed or developing countries, Albania faced an
“unexpected” increase general government debt as a share of GDP in the last few
years. Following a number of years of expansionary fiscal policies, in 2013 Albanian
authorities faced with some US$700 million unpaid but committed financial
obligations to privates in terms of payment arrears. The adoption of internationally
accepted rules for public sector accounting and fiscal reporting could have reduced
the magnitude of this huge bill, which caused a significant deterioration of public
finances in Albania. Such high level of previously-unreported fiscal deficits is to be
related to a combination of gaps and inconsistencies in multi-year commitment
controls, public accounting and fiscal reporting standards, delays and discrepancies
in Albania’s adherence to those internationally accepted standards but also to clear
accountability issues.
International organizations urge that, fiscal consolidation measures and structural
reforming processes in developed and developing economies demand for accurate
and transparent information, which in turn depends on the data being both reliable
and easily comparable. It is very important to properly define the range of institutions
included in general government, and properly identifying fiscal risks to public
finances. For international observers and regulators, the global crisis and the
experience of countries like Greece but also Albania, reinforce the need to increase
the number and quality of data to monitor and assess developments. But further
on, the availability of good fiscal data needs to be linked also to the longer term

1 International Monetary Fund, (2012), “Fiscal Transparency, Accountability, and Risk”. IMF policy paper
Available via the internet http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/080712.pdf.
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objective of improving the quality aspects of fiscal policy, in terms of supporting
economic growth. Obviously this includes better targeting public resources,
increasing the effectiveness and efficiency of the tax system and public spending,
strengthen budgeting procedures etc. In other words, planning, monitoring and
assessing fiscal consolidation policies and structural reforms require high quality
data, which call for a sound methodology and appropriate analytical framework
should be used. And these are successfully provided by the system Government
Finance Statistics (GFS), approved by the International Monetary Fund (IMF) as
the best standard for the presentation and comparison of government fiscal data.2

GFS is an integrated macroeconomic statistical system, recognized at international
level, designed to support analysis and fiscal transparency, and suitable for
successfully measured performance of the government of any country in the world.
For these reasons, the International Monetary Fund strongly recommends the
adoption of the methodology for producing government statistics for all member
countries.
Obviously the implementation of such system requires time, efforts and availability
of resources. Further, the adoption of GFS methodology implies a conscious decision
of very important, and political, of senior officials. The experience of other countries
shows that only with political support at the highest level the necessary human
and financial resources to this task can be allocated. Therefore to enable the provision
of this support and undertake this task, the IMF systematically recommends the
development of a migration plan that provides specific steps to be taken, and identifies
the sources and timing of steps.3 The pace of migration depends on the particular
circumstances of each country, but a number of steps could be taken relatively easily
with low cost and high yield. Other steps may require greater effort and therefore
higher costs.
A possible first step on the migration path could be the presentation of existing
data of budget execution in the GFS format, using GFS classifications. This process
takes time but the benefits are substantial, notably in regard to the presentation of
fiscal statistics according to international standards, analytically useful for
government itself, general public and international partners. Further, this process
also helps to identify gaps in data and establish further steps that need to be taken.
However, in parallel with the initial reclassification of country’s statistics in GFS
format, needs for changes in existing chart of accounts should be identified, to
ensure the provision of necessary detail to classify transactions and stocks in
accordance with the classifications of the GFS.4 IMF recommends that in order to
expand coverage and transaction of GFS, to include all units of general government
(public sector) it is necessary to first develop a list of units that constitute the general
government sector (public sector) and its sub-sectors. This list should be drawn up
jointly by all agencies producing data and published as an official list for developing
macroeconomic statistics. This process can require a relatively longer time than the

2International Monetary Fund. (2014). Government Finance Statistics Manual 2014. Available via the
internet http://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf.
3International Monetary Fund. (2011). Government Finance Statistics: Compilation Guide for Developing
Countries. Available via the internet http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/ manual /compil.pdf.
4 International Monetary Fund. (2013). Quarterly Government Finance Statistics, Guide for Compilers and
Users. Available via the internet  http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/Guide /0213.pdf.
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previous step because of the large number of institutions and difficulty in collecting
the necessary data. According to GFSM 2014 expanding the coverage of GFS for all
flows and stocks associated with the units of the general government and
compilation of GFS on both accrual and cash basis is one of the more challenging
and time and resources consuming steps. The difficulty lies in the valuation of
financial assets and liabilities at fair value and also in the assessment of all non-
financial assets.
Figure 1. GFS’ advantages

Authors’ conceptualization

                                                  II. Data and Methodology

Data used in this research have been obtained from Ministry of Finance website for
the period 2005-2014. Due to limited availability of row data before 2010, data from
2005 to 2009 are presented at aggregate level.5 With the implementation of the
Albanian Government Financial Information System (AGFIS) in 2010, detailed data
(by transactions) have since been published in Ministry of Finance of Albania official
website, on a monthly basis.6

In this work, the Government Finance Statistics (GFS) data have been compiled
based on IMF’s 2014 Manual on Government Finance Statistics (GFSM 2014). The
presentation of the existing budget execution data in the GFS format is performed
through the use of bridge and derivation tables which serve to establish the linkages
between national codification and the GFS international codification. This has been
a very voluminous work due to the wide national chart of accounts and transactions
processed. The main results of the work are presented in the next section.

                                                III. Main Findings and Results

The results of this study are presented in terms of comparison between fiscal
indicators following national standards and fiscal indicators following GFS
framework. We have taken into consideration the following fiscal indicators:

5Ministry of Finance of Albania, Fiscal Bulletin. Available via the internet http://www.financa .gov.al /al /
raportime/thesari/buletini-fiskal.
6 Ministry of Finance of Albania. Available at the internet  http://www.financa.gov.al/al/raportime/thesari/
shpenzimet -dhe-te-ardhurat/sistemi-amofts/realizimi-cash-accrual.
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revenues, current and capital expenses and general government deficit.

Revenues

The definitions for revenues provided by both the national and GFSM 2014 standards
are similar. Revenues are defined as an increase of government net worth. However,
some methodological differences still remain, with the most important on lying in
the fact that according to GFS, revenues from revaluations or exchange rate should
not be included in deficit calculation. In the Albanian case, revenues from
revaluations/exchange rate in the considered period in this study have been modest,
not exceeding 100 million Albanian Lek (ALL).
Arrears on Value Added Tax (VAT) refunds constitute the main source of difference
between revenues following national standards and revenues compiled following
GFS framework. In national records these obligations are not presented in the period
when they are created but in the period when they were paid, i.e. since 2014.
Following GFS, obligations for VAT refunds are presented in the period they were
created, so when the request for refund was submitted to the tax authority. The
amounts of arrears in VAT refunds start being consistent particularly from 2010.
Moreover, in 2010 the occurrence of two relevant transactions has widened the gap
between the two standards. The first one is related to the sale of Hotel “Dajti”, a
government owned asset. In the Albanian fiscal indicators this transaction has
been considered as government revenue, which were reported to have increased by
4 billion ALL. According to international standards a sale of an asset is a net
investment in non financial assets, thus a transaction that impacts the deficit by
the same amount but on the expenditure side rather than revenues. The second
relevant transaction consisted in the loan principal payment from Electricity
Company KESH to the government. This transaction as well was treated as
government revenue, instead of being considered as a pure financial transaction
that does not impact government net worth and deficit. In fact according to GFSM
2014 a payment of a loan principal should be recorded as a reduction of loans.
Results of the comparison for revenue are presented in figure 2.
Figure 2. General Government Revenues: national vs. international standards (2005-
2014)

Source: Ministry of Finance of Albania. Authors’ calculations.



459

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

Table 1 presents a comparison in revenues classifications following the two
standards. GFS classification is based on the type of revenue while the national
classification is a mix of type of revenue and of revenues by sub-sectors of general
government. (Local governments’ revenues and special funds’ revenues)

Table 1. Revenues: National classification vs. GFS classification

Source: Ministry of Finance of Albania and GFSM 2014. Authors’ presentation

Current expenditures
Following the national presentation of fiscal indicators, current expenditures include
also the capital expenditures of local governments and special funds7. Therefore,
current expenditures based on national standards result higher than those that
would result following GFS. As in the case of revenues, payment arrears for the
purchase of goods and services constitute a significant source of difference between
national and GFS data as they are not reflected in the period they have occurred,
but in the period when they were paid, i.e. starting from 2014. In other words, the
GFS framework calls for the registration of these arrears as liabilities (or as public
debt) in the period when they are encountered. What this means is that for a number
of years, expenditures and public debt would have been higher than the reported
levels.
The two mentioned sources of differences in terms of revenues and expenditures
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have opposite effects and thus in some periods, at first sight it appears that there is
no substantial difference between national and GFS data. The results of the
comparison are presented in figure 3 below.
Figure 3.  General Government Current Expenditures: National vs. International

standards (2005-2014).

 

Source: Ministry of Finance of Albania. Authors’ calculations

Table 2 presents a comparison in classifications used from the two standards. For
current expenditures there are some differences in classifications used. GFS
classification includes also consumption of fixed capital (CFC). In some countries
this can be a consistent amount that can have a negative impact on general
government deficit. We have not included this item in our analysis as there is no
reliable estimation of the amount of CFC from the National Statistical Institute
(INSTAT). As for revenues, expenses of local government and special funds are
presented as items of classification rather than spread through the different types of
current expenses as in GFS.

Table 2. Current expenditures: National classification vs. GFS classification

Source: Ministry of Finance of Albania and GFSM 2014. Authors’ presentation.
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Capital expenditures

As mentioned in the paragraph above dedicated to current expenses, national data
for capital expenses do not include capital expenses of local governments and special
funds. Therefore national data for capital expenditures result lower than GFS data.
This difference gets bigger when we consider the infrastructure payment arrears
that have been consistent from 2010. The results of the comparison between the
two standards for capital expenditures are presented in figure 4 below.

Figure 4.  General Government Capital Expenditures: National vs. International
standards (2005-2014).
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Source: Ministry of Finance of Albania. Authors’ calculations

In table 3 we can notice the difference in presentation between the national and
GFS classification of capital expenditures. The national classification distinguishes
between sources of financing of capital expenditures while GFS classification is
focused on the kind of capital expenditure performed.

Table 3. Capital expenditures: National vs. GFS classification

Source: Ministry of Finance and IMF. Authors presentation
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General government Deficit

Deficit is a very relevant indicator of a country’s fiscal performance. Therefore it is
important to calculate it in the appropriate manner based on a sound and
internationally accepted methodology. The main methodological difference in the
calculation of deficit between the two standards consists in disposals of non-financial
assets items. In national standards a disposal of non financial asset of the government
is treated as a privatization receipt, thus as a source of financing that does not
impact the deficit. In the analyzed period, some very relevant disposals of non
financial assets have occurred. In addition to the ones mentioned before, in 2013
two hydropower plants were sold for about 16 billion ALL. Following international
standards, this transaction should have reduced the deficit by the amount of the
sale, but instead it was treated as a privatization receipt. The differences in the
calculation of the general government deficit are presented in Table 4.

Table 4. General Government Deficit Calculation

Source: Ministry of Finance of Albania and GFSM 2014. Authors’ presentation.

But, despite the different methodological treatment for NFA disposals, payment
arrears have been a relevant source of difference in the calculation of general
government deficit figure by the two standards. In other words, following the
national standards, for a number of years fiscal deficit has been under-reported to a
lower level than what it would have been if Albania fully adopted the GFS framework.
The results of comparison for general government deficit are presented in figure 5.
As it can be noted, in particular starting from 2010 to 2013, budget deficits have
been under-reported until the government recognized their existence and in
cooperation with international partners started implementing an arrears clearance
program. The difference between the national and the international standards
continue to be very much visible in year 2014, where payment arrears started to be
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cleared. The huge difference is to be related to the fact that following the GFS
standard the expenditure was to be registered when it originated and not when it
was cleared.

Figure 5: General Government Deficit national vs. international standards
calculation (2005-2014)

 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in
 A

L
L
 b

il
li

o
n

GFS

NS

Source: Ministry of Finance of Albania. Authors’ calculations

In the following table, payment arrears and unpaid bills for the period 2008-2014,
have been categorized following their year of origin and nature.

Table 5: Payment Arrears and unpaid bills (2008-2014), represented as per their year
of creation.

Source: Ministry of Finance. Raw data has been allocated in different years and
categories following their origin date by the authors.
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Conclusions

We have found significant differences in the classification of expenditures and budget
deficits under the national standards and the international standards (represented
from GFS framework), for the period 2005-2014, which call for a backwards revision
of public finance indicators.
While certain differences are methodological, others like the unreported arrears and
unpaid general government bills derive mainly from inconsistencies in the public
finance management framework. Despite the adoption of a sound macroeconomic
framework, further steps should be taken toward the improvement of public finances
management and government accountability. As the Albanian authorities embark
in the implementation of a fiscal consolidation strategy, with clear objectives of
tightening fiscal surveillance it is important to take also consistent measures in
aligning Albania’s public accounting system to international standards accompanied
by measures that increase public officials’ accountability to taxpayers.
In addition, it is very important that the adoption of GFS should not be considered
only as an obligation to be fulfilled, but as an opportunity to improve the quality
of statistics produced and as a tool for proper analysis and assessment of fiscal
policy, along with gaining in confidence and credibility in relation to national and
international partners.
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Mbrojtja e Mjedisit në të Drejtën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut

Iris Petrela
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Në këtë punim synohet të prezantohet një panoramë e përgjithshme mbi instrumentet
dhe mekanizmat ndërkombëtarë në mbrojtje të mjedisit. Mbrojtja e mjedisit është një
çështje që është vënë në fokusin e veprimtarive shtetërore e qeveritare në dekadat e
fundit. Madje çështjet e mbrojtjes së mjedisit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut janë
trajtuar deri vonë si të veçuara. Përmes këtij punimi prezantohet një historik i shkurtër
i përfshirjes së të drejtës për një mjedis të shëndetshëm në morinë e të drejtave të tjera të
njeriut të njohura e pranuara në sistemet e ndryshme kontinentale të mbrojtjes së të
drejtave të njeriut. Për më tepër prezantohen instrumentet dhe mekanizmat
ndërkombëtare dhe rajonale që garantojnë mbrojtje të të drejtave të njeriut, duke përfshirë
edhe atë të mjedisit. Shtetet që kanë një ligj themelor në formën e kushtetutës kanë
përqafuar qëndrime të ndryshme ndaj të drejtave mjedisore. Megjithatë, pavarësisht
qëndrimit, e përbashkëta e gjithë këtyre shteteve është vëmendja gjithnjë e në rritje që i
kushtojnë mbrojtjes së mjedisit, duke fuqizuar mekanizmat mbrojtës që jo
domosdoshmërisht janë të posaçëm në mbrojtje të të drejtave mjedisore, por mund të
jenë të posaçëm në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut të njohura nga instrumente
më të hershme të shekullit XX në nivele rajonale dhe globale.

Fjalë kyçe: ambjentalist, e drejtë e njeriut, instrument ndërkombëtar, mjedis, mekanizëm
mbrojtës.

Hyrje

Kudo në botë njerëzit po përballen me efektet e përkeqësimit të ekosistemeve, që nga
mungesa e ujit dhe shfarosja e peshqve deri tek rrëshqitjet e tokës dhe shpyllëzimet.
Degradimi mjedisor ka një ndikim negative përsa i takon cilësisë së jetesës dhe lidhet
sigurisht edhe me mënyrën e gëzimit të të drejtave subjektive, lirive dhe të drejtave
të njeriut. Viktimat e degradimit mjedisor u përkasin kryesisht shtresave vulnerabël
të shoqërisë. Fëmijët, minoritetet racore dhe etnike, si dhe të varfërit janë ata që
zakonisht mbajnë këtë barrë.
Edhe indigjenët janë veçanërisht të kërcënuar nga degradimi mjedisor, meqë thuajse
totalisht varen nga mjedisi përreth tyre për të zhvilluar ekzistencën apo mbijetesën.
Kulturat indigjene zakonisht janë të rrënjosura në bindjen se bota shpirtërore prehet
në natyrë. Kjo pikëpamje mbi botën çon në një respektim të madh për natyrën dhe
përdorimin e saj. Kështu, degradimi i mjedisit dhe biodiversitetit kombëtar kërcënon
stilin e jetesës së indigjenëve. Ata mbështeten tek mjedisi për ushqim dhe strehë. Kjo
kategori njerëzish ka veçanërisht nevojë për mbrojtje që vjen nga dëmtimi, shpesh
i pariparueshëm, i mjedisit.
Deri disa dekada më parë, shumë qeveri apo shtete i kanë trajtuar shkeljet e të drejtave
të njeriut dhe degradimin mjedisor si çështje të shkëputura nga njëra-tjetra. Nisur
nga praktika e kohëve të fundit e mbrojtësve të të drejtave të njeriut, duke vënë
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theksin në të drejtat civile dhe politike, ambjentalistët kanë synuar të fokusohen në
ruajtjen e burimeve natyrore pa u marrë me ndikimin njerëzor lidhur me abuzimet
mjedisore. Në vitet e fundit, megjithatë është vënë re një rritje e nivelit të njohurive
dhe evokimit të të drejtave të njeriut për të çuar përpara objektivat e ruajtjes mjedisore.

1. Lidhja midis të Drejtave të Njeriut dhe të Drejtës së Mjedisit

Duke patur parasysh lidhje e fortë faktike midis degradimit mjedisor dhe
mosrespektimit të të drejtave të njeriut është e rëndësishme të trajtohet lidhja midis
këtyre dy fushave të së drejtës. A ka lidhje ndonjë e drejtë e njeriut me një mjedis të
pastër apo të drejtat e njeriut dhe ajo e mjedisit duhen mbrojtur me regjime të veçanta?
Trajtimi i probleme mjedisore nga këndvështrimi i të drejtave të njeriut mund të
sjellë një sërë përparësish. Në ndryshim nga shumë fusha të së drejtës ndërkombëtare
të mjedisit, sistemi i të drejtave të njeriut ofron një sërë gjykatash, komisionesh dhe
organizma të tjera ku individët mund të paraqesin raste të të drejtave të njeriut që
kanë të bëjnë me çështje mjedisore. Së dyti, ndryshe nga konsideratat mbi mjedisin,
të drejtat e njeriut rrallë mund të anashkalohen gjatë procedurave burokratike
vendimarrëse si për shembull punësimi. Së treti, të drejtat e njeriut mundësojnë
akses në sistemin e drejtësisë në një mënyrë ndryshe nga fusha të tjera të së drejtës.
Gjithashtu, qytetarët që kanë shqetësime apo OJF-të kanë tendencë të dalin në
mbrojtje të të drejtave të përgjithshme sesa atyre që janë tepër teknike dhe që
pasqyrohen në një legjislacion të ndërlikuar, kompleks (UNEP, 2005, Training
Manual on International Environmental Law, 298).
Shumë nga ambjentalistët theksojnë nevojën e njohjes së një të drejte mjedisore të
bazuar në të drejtën themelore të njeriut për ajër dhe ujë të pastër, sistem klimaterik
të qëndrueshëm e mbi të gjtha ndihmës për jetën dhe shëndetin njerëzor. E drejta
për një mjedis të shëndetshëm ekziston edhe në sistemet e të drejtave të njeriut
Mbarë-Amerikane apo edhe Afrikane, gjë që do të trajtohet edhe në vijim.
Ekzistojnë tre qëndrime përsa i takon lidhjes midis të drejtave të njeriut dhe mbrojtjes
së mjedisit. Sipas qëndrimit të parë mbrojtja e mjedisit është një parakusht për gëzimin
e të drejtave të njohura të individit.Kështu që, shtetet kanë detyrimin për të garantuar
një nivel të tillë të mbrojtjes mjedisore që të mundësojë ushtrim të plotë të të drejtave
të njohura/garantuara. (UNEP, 2005, Training Manual on International
Environmental Law, 301). Sipas qëndrimit të dytë, disa të drejta si për shembull e
drejta për marrje informacioni, pjesëmarrje në qeverisje dhe e drejta për dëmshpërblim
janë të qenësishme për një vendimarrje të mirë lidhur me çështje mjedisore. Pra,
duhen respektuar, zbatuar këto të drejta mjedisore në mënyrë që të garantohet edhe
mbrojtja mjedisore. Qëndrimi i tretë, tashmë pasqyrohet në shumë kushtetuta mbarë
botës si dhe në dy instrumente rajonale për të drejtat e njeriut duke e trajtuar të
drejtën për një mjedis të sigurtë, të shëndetshëm dhe ekologjikisht të balancuar si
një të drejtë të vecantë e individit. Megjithatë, ky qëndrim nuk përfshihet në ndonjë
instrument mbarëbotëror për të drejtat e njeriut. Pavarësisht nga qëndrimi që
përqafohet në vende të ndryshme, e rëndësishme është që fusha e të drejtave të
njeriut të mbetet primare për mbrojtjen e mjedisit dhe garantimin e zhvillimit të
qëndrueshëm (UNEP, 2005, Training Manual on International Environmental Law,
302).
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2. Të drejta të njeriut që zbatohen për mjedisin

Të drejtat e njeriut mund të kategorizohen në disa mënyra. Më e zakonshmja është
ajo që i liston sipas fushës: civile, politike, ekonomike, sociale apo kulturore. Të
drejtat civile dhe politike përfshijnë të drejtën për jetën, për mbrojtje të jetës private,
për barazi dhe mosdiskriminim që mund të ndikohen nga kushtet mjedisore. Të
drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore parashikojnë një standard minimal për
jetën njerëzore dhe mirëqënien. Zbatimi i këtyre të drejtave mbi nivelin minimal të
kërkuar varet edhe nga zhvillimi ekonomik që një vend ka arritur. E drejta për të
gëzuar shëndet, për ushqim dhe ujë dhe e drejta për një standard të përshtatshëm
jetese kanë shërbyer si mjete për të çuar përpara mbrojtjen e mjedisit, pasi përmbushja
e këtyre të drejtave pengohet nga degradimi mjedisor. Të drejtat e njeriut mund të
kategorizohen edhe si të drejta materiale dhe proceduriale. Nga këndvështrimi i të
drejtave të njeriut të drejtat e mëposhtme substanciale mund të preken apo ndikohen
nga degradimi mjedisor:

• E Drejta për Jetën, e cila është e drejta më e rëndësishme e individit. Në një trajtim të
gjerë ajo nënkupton të drejtën për të gëzuar shëndet dhe mirëqënie.

• E Drejta për të Respektuar Jetën Private dhe Familjen, e cila parashikohet edhe nga
Sistemi Evropian i të Drejtave të Njeriut për mbrojtje nga ndotja e rëndë e mjedisit.

• E Drejta për të Patur dhe Disponuar Pronën.
• E Drejta për një Mjedis të Përshtatshëm që njihet shprehimisht në dy traktate rajonale

për të drejtat e njeriut siç është Karta Afrikane (Banjul-it) për të Drejtat e Njeriut dhe
Popujve dhe Protokolli i San Salvadorit i Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut.

• E Drejta për Vetvendosje.
• E Drejta për Manifestim të Kulturës dhe e Drejta e Besimit Fetar.

Dy të drejtat e fundit kanë rëndësi sidomos për popullsitë indigjene. Të drejtat
procedurale janë një plotësues kyç i të drejtave materiale. Të drejtat proceduriale
bëjnë të mundur kontributin aktiv të individëve për mbrojtjen e mjedisit. Të drejtat
proceduriale që ndihmojnë zhvillimin e kauzës mjedisore përfshijnë:

• E drejta për marrje informacioni
• E drejta për pjesëmarrje
• E drejta për mbrojtje të barabartë dhe liri nga diskriminimi
• E drejta për dëmshpërblim nga gjykata.

Të drejtat e njeriut mund të kategorizohen edhe nisur nga qëllimi apo fusha e
mbrojtjen që ofrojnë. Disa të drejta trajtohen si themelore dhe që nuk mund të
ndërpriten ndonjëherë pavarësisht nga emergjenca kombëtare. Të drejtat e
pakundërshtueshme/pamohueshme për të gjithë njerëzimin janë e drejta për jetën, e
drejta për të mos iu nënshtruar torturës, e drejta për të mos u diskriminuar dhe
liria nga skllavëria. Disa të drejta të tjera edhe pse nga përmbajtja e tyre nuk vihet re
ndonjë kufizim apo ngushtim, mund të kufizohen në raste emergjence kombëtare,
kur kërcënohet ekzistenca e një kombi. Një kategori e tretë të drejtash shoqërohen
me një klauzolë “kufizuese” duke i dhënë mundësi shtetit të marrë masa në kuadër
të interesit publik, siç është për shembull rasti i rendit publik, shëndetit apo sigurisë,
moralit dhe në disa raste të tjera mirëqenia ekonomike e përgjithshme që u jepet
përparësi përballë atyre individuale.
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3. Kuadri Ndërkombëtar

3.1. Instrumente të të Drejtave të Njeriut
Në 10 dhjetor 1948, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi dhe
shpalli Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. Të 30 nenet e kësaj Deklarate
shpallin në terma të thjeshtë të drejtat themelore që janë të njëjta për të gjithë njerëzit.
Përmes kësaj deklarate, individët bëhen subjekte të së drejtës ndërkombëtare
(Universal Declaration on Human Rights, 10 December 1948, General Assembly
Resolution, 217A). Në sistemin e Kombeve të Bashkuara veprimtaritë për të drejtat
e njeriut janë nën mbikqyrjen dhe autoritetin e organizmave të ngritura në kuadër
të Kartë së KB. Po kështu, një sërë agjencish të specializuara të KB kanë kompetenca
të rëndësishme lidhur me të drejtat e njeriut si p.sh. Organizata Ndërkombëtare e
Punës (ILO) dhe Komisioneri i Lartë i KB për Refugjatët (UNHCR). Organizmat
kryesore sipas Kartës së KB me rol në fushën e të drejtave të njeriut janë Këshilli i
Sigurimit dhe Asambleja e Përgjithshme, si edhe Këshilli Ekonomik dhe Social
(ECOSOC) dhe Komisioni për të Drejtat e Njeriut (CHR). Ky i fundit është një
komision fuksional. Ai ka përgjegjësi për të monitoruar standardet ndërkombëtare,
të hetojë shkeljet dhe të propozojë programe të reja lidhur me të drejtat e njeriut
duke ju ofruar edhe ndihmë teknike dhe këshillimore vendeve te ndryshme për të
siguruar mbrojtje të të drejtave të njeriut dhe arritjen e objektivave që lidhen me to.
Deklarata Universale e 1948 u pasua në 1966  nga miratimi i dy konventave të të
drejtave të njeriut. E para është ajo për të Drejtat Civile dhe Politike që paraqet më
në detaje të drejtat civile dhe politike themelore të individëve apo grupeve. Komiteti
për të Drejtat e Njeriut u ka rekomanduar shteteve palë të marrin masa për të mbrojtur
jetën dhe për të reduktuar vdekjen foshnjore duke ofruar ndihmë kundër rasteve
epidemike dhe kequshqyerjes, të cilat dukshëm nënkuptojnë edhe mbrojtjen e
mjedisit. Nëse shtetet palë të kësaj Konvente kanë pranuar edhe Protokollin e Parë
(jo të detyrueshëm) mund të trajtohen çështje ankimore ndaj shteteve të tjera palë
të konventës. Si shembull merret rasti i qytetarëve kanadezë që protestuan
depozitimin e mbetjeve radioaktive pranë banesave të tyre duke e parë si kërcënim
ndaj jetës së brezit aktual dhe atyre të ardhshëm.
Konventa e dytë është ajo për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore që
parashikon të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore themelore për individë apo
grupe. Komiteti përkatës mbikqyr zbatimin dhe respektimin e kësaj konvente.
Kështu, Ukraina në 1995 raportoi mbi situatën mjedisore pas shpërthimit të reaktorit
bërthamor në Çernobil lidhur me të drejtën për jetën. Komiteti mund të kërkojë nga
shtetet palë informacion në çdo kohë apo sqarime si p.sh. Polonisë në 1989 iu kërkua
të raportonte se çfarë masash kishte ndërmarrë për të luftuar ndotjen sidomos në
Silesinë e Sipërme. Komiteti mund të drejtojë pyetje dhe të japë rekomandime në
varësi të raportit të shtetit palë në konventë. Kështu në rekomandimin e vitit 2000,
nr.14 komiteti theksonte se çdo person apo grup që është viktimë e shkeljes së të
drejtës për jetë të shëndetshme duhet të ketë të drejtë të ankohet në gjykatë apo
organizëm tjetër të përshtatshëm për të kërkuar dëmshpërblim si në nivel kombëtar,
ashtu edhe ndërkombëtar.
Konventa të tjera të rëndësishme janë ato kundër torturës (1975), eliminimin e të
gjitha formave të diskriminimit ndaj grave (1979) që bëjnë referime në kushte të
përshtatshme mjedisore për të jetuar, apo/dhe punuar. Konventa e KB për të Drejtat
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e Fëmijës (1989) është konventa me më shumë shtete palë 192, e cila në nenin 24 të
saj parashikon se shtetet palë të konventës do të përpiqen të luftojnë sëmundjet dhe
kequshqyerjen në kuadër të kujdesit shëndetësor primar, duke zbatuar përmes të
tjerash edhe teknologjinë ekzistuese dhe përmes ofrimit të ushqimit të përshtatshëm
dhe ujit të pijshëm duke marrë parasysh rreziqet dhe kërcënimet e ndotjes së mjedisit.
Në 1994 një grup ekspertësh ndërkombëtarë për të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e
mjedisit u mblodhën në Gjenevë dhe hartuan deklaratën e parë të parimeve të të
drejtave të njeriut dhe mjedisit. Kjo u përfshi në Raportin Përfundimtar të të Drejtave
të Njeriut dhe Mjedisit. Ky është instrumenti i parë ndërkombëtar që në mënyrë
gjithpërfshirëse realizon lidhjen midis të drejtave të njeriut dhe mjedisit. Ky dokument
tegon se parimet e pranuara të të drejtave të njeriut dhe mjedisore mishërojnë të
drejtën e çdo personi për një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të qëndrueshëm.
Ky raport arrin në përfundimin se të drejtat mjedisore përfshihen dhe burojnë prej
instrumenteve ekzistues të të drejtave të njeriut që mund të jenë të një natyre
proceduriale ose materiale.

3.2. Instrumente të së Drejtës së Mjedisit
Instrumentet e para që filluan lidhjen midis të drejtave të njeriut dhe mjedisit u
shfaqën në 1972 përmes Deklaratës së Stokholmit mbi Mjedisin Njerëzor që deklaron
se “Njeriu ka të drejtën themelore të lirisë, barazisë dhe kushteve të përshtatshme për jetesë në
një mjedis që lejon një jetë dinjitoze dhe mirëqënie…”(UNEP, Compendium on Human
Rights, 2014, 13).
Parimi 1 i Deklaratës së Rio-s të vitit 1992 mbi Mjedisin dhe Zhvillimin parashikon
se “Qeniet njerëzore janë në qendër të vëmendjes përsa i takon zhvillimit të
qëndrueshëm. Ata kanë të drejtë për një jetë të shëndetshme dhe frutdhënëse në
harmoni me natyrën”.
Konsensusi i arritur gjatë Samitit të Rios në 1992 ishte mbi çështjen se zhvillimi i
qëndrueshëm i shteteve nuk mund të arrihet i veçuar nga zhvillimi njerëzor. Lidhur
me të drejtat proceduriale Karta Botërore për Natyrën e vitit 1982 ishte e para që
njohu të drejtën e individëve për pjesëmarrje në vendimarrje dhe për të patur të
drejtë ankimi dhe dëmshpërblimi në rast dëmtimi të mjedist ku ata jetojnë. Pas një
dekade, Parimi i 10-të i Deklaratës së Rios mbi Mjedisin dhe Zhvillimin deklaroi
nevojën për të patur këto të drejta: “Çështjet mjedisore trajtohen më mirë kur marrin pjesë
të gjithë qytetarët e interesuar. Në nivel kombëtar çdo person duhet të ketë të drejtë për marrje
informacioni lidhur me çështjet mjedisore nga autoritetet publike duke përfshirë të dhëna mbi
materiale të rrezikshme dhe veprimtari brenda komunitetit të tyre, si dhe mundësi për të marrë
pjesë në procese vendimarrëse. Gjithashtu, qytetarëve u duhet garantuar mundësia për t’iu
drejtuar gjykatës apo për të hapur procese administrative, dukë përfshirë edhe të drejtën për
shpërblim dëmi” (UNEP, Compendium on Human Rights, 2014, 18-20).
Konventa e Aarhusit e 1998 u miratua nën kujdesin e Komisionit Ekonomik për
Evropën të KB, e cila hyri në fuqi në vitin 2001, ndërsa mbledhja e parë e palëve u
zhvillua në vitin 2002. (UNEP, Human Rights and the Environment, 2012, 28). Kjo
konventë u hartua bazuar plotësisht në parimin e sipërcituar të Deklatarës së Rios
dhe parimit të parë të Deklaratës së Stokholmit. Kjo theksohet që në preambulën e
konventës në fjalë.
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3.2.1. Kuadri Ndërkombëtar nga Perspektiva e Popullsive Indigjene
Mbijetesa e popullsive indigjene varet nga integriteti i mjedisit ku ata qëndrojnë.
Shkatërrimi i këtij mjedisi prek jo vetëm të drejtën e tyre për jetën, por edhe atë për
vetvendosje dhe zhvillim kulturor apo fetar.
Neni 27 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, ai 13 i Deklaratës Amerikane
të të Drejtave dhe Detyrave të Individit përmbajnë parashikime lidhur me të drejta
kulturore. Neni 27 i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike
parashikon se “në ato shtete ku ekzistojnë minoritete etnike, fetare apo gjuhësore, personave
që u përkasin këtyre minoriteteve nuk u duhet mohuar e drejta për të gëzuar kulturën e tyre, për
të praktikuar fenë apo përdorur gjuhën e tyre.”
Konventa e ILO-s lidhur me “popullsitë indigjene dhe fisnore në vendet e pavarura”
e 1989 bën thirrje për marrje masash të posaçme për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit
të popullsive indigjene apo fisnore. Kjo hyri në fuqi në vitin 1991 dhe është ratifikuar
nga 17 shtete kryesisht ato Ameriko-latine. Neni 2, plus 6 dhe 7 i saj parashikon
marrjen parasysh të mendimit të këtyre popullsive në vendimarrje për plane zhvillimi
kombëtare apo rajonale që prekin apo kanë efekte mbi mjedisin.

4. Sistemet Rajonalë të të Drejtave të Njeriut

Në vijim do të trajtojmë sistemet mbrojtës të të drejtave të njeriut në kontinente të
ndryshme ku janë ngritur apo parashikohen të ngrihen edhe mekanizmat e posaçëm
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Mekanizmat përkatës e kanë zgjeruar dhe
pasuruar me kalimin e viteve sferën e kompetencave të tyre edhe me çështje të mbrojtjes
së mjedisit.

4.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut
Këshilli i Evropës miratoi Konventën Evropiane për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave
Themelore e 1950, e cila hyri në fuqi në 1953. Në 1961 Këshilli miratoi traktatin mbi të
drejtat ekonomike dhe sociale, Kartën Evropiane Sociale. Të dy aktet janë rishikuar
disa herë. Në vitin 1998 u krijua edhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Të
gjithë ata që pretendojnë se janë viktima të shkeljes së të drejtave të tyre mund të cojnë
një cështje para kësaj gjykate mbasi të kenë ezauruar shkallët kombëtare të gjykimit.
Konventa e 1950 nuk ka ndonjë parashikim të posaçëm për një mjedis të pastër, megjithatë
jurisprudenca ka çarë përpara në drejtim të mbrojtjes së të drejtave mjedisore me një
numër gjithnjë në rritje të çështjeve të tilla (Mowbray Alastair, 2012, 549-551).
Në kuadrin e Këshillit të Evropës,  Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, në
Strasburg, ka marrë në shqyrtim çështje mjedisore në lidhje me parashikime të tjera
të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut duke përfshirë:

• Nenin 2 (e drejta e jetës)
• Nenin 3 (ndalimi i torturës dhe trajtimit degradues)
• Nenin 5 (e drejta për liri, siguri personale)
• Nenin 6 (e drejta për gjykim)
• Nenin 8 (e drejta për jetë private)
• Nenin 11 (e drejta për organizim të lirë dhe paqësor)
• Nenin 1 të Protokollit të Parë (zotërim i pacënueshëm i pasurive)(Practical Guide on

Admissability Criteria, Council of Europe/European Court of Human Rights,
2014, 52-66).

Karta e të Drejtave Themelore e Bashkimit Evropian e miratuar në samitin e 7
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dhjetorit 2000 e heq mbrojtjen e mjedisit nga lista e të drejtave të njeriut dhe e
detyrimeve të shteteve palë. Ndërsa në nenin 37 ruan parashikimin se “një nivel i
lartë i mbrojtjes së mjedisit dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit duhet integruar në politikat e
Bashkimit dhe të garantohet në përputhje me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm.”

4.2.  Sistemi Mbarë-Amerikan i të Drejtave të Njeriut
Ky sistem ka të bëjë me një sërë instrumentesh të të drejtave të njeriut që mund të
jenë të përgjithshëm ose të posaçëm. Instrumentet kryesore janë:

• Karta e Organizatës së Shteteve Amerikane
• Deklarata Amerikane e të Drejtave dhe Detyrave të Njeriut (1948)
• Konventa Amerikane për të Drejtat e Njeriut e 1969 dhe 2 protokollet përkatëse.

Kjo e fundit është ratifikuar nga 25 shtete. Për ato që s’janë palë të kësaj konvente
Deklarata Amerikane ofron standardet kryesore që synohen të respektohen.
Deklarata Amerikane e 1948 dhe Konventa e 1969 ofrojnë shumë të drejta individuale
lidhur më çështje mjedisore. Organi kryesor i këtij sistemi është Komisioni Ndër-
Amerikan i të Drejtave të Njeriut që luan një rol unik në ndihmë të shteteve anëtare
për të respektuar dhe garantuar të drejtat e individëve nën juridiksionin e tyre.
Gjykata Inter-Amerikane e të Drejtave të Njeriut ka juridiksion për të gjykuar çështje
që ankimohen nga Komisioni ose shtetet palë. Gjykata mund të japë edhe mendime,
përveç se vendime.
Praktika e kësaj gjykate ka dhënë kontribut të çmuar në njohjen e të drejtave të
popullsive indigjene lidhur me respektimin e të mjedisit dhe burimeve natyrore.
Një rast i tillë ka qenë ai për mbrojtjen e pyjeve të Nikaraguas që janë mjedis ku
zhvillojnë jetesën Awas Tingni Mayagna, një komunitet indigjen, duke detyruar
shtetin përkatës të marrë masa investimi, apo edhe mbrojtjeje të veçantë duke mos
dhënë në koncesion hapësira të këtyre pyjeve për të garantuar jetesën e pashqetësuar
të komunitetit indigjen.

4.3.  Sistemi Afrikan i të Drejtave të Njeriut
Sistemi afrikan i të drejtave të njeriut është më i riu. Karta Afrikane e të Drejtave të
Njeriut dhe Popujve (1981) ka hyrë në fuqi në 1986. Karta Afrikane përveç të drejtave
civile dhe politike përfshin edhe një të drejtë mjedisore: “Të gjithë njerëzit kanë të drejtë
për një mjedis të përbashkët të pranueshëm dhe të favorshëm për zhvillimin e tyre” (African
Charter on Human and Peoples Rights, 1981, Neni 24). Sistemi aktual përfshin një
Komision, i cili ka detyrë të monitorojë respektimin e të drejtave të individit në
shtetet palë të Kartës, të organizojë seminare me këtë synim dhe të japë rekomandime
në raste të caktuara. Komisioni, gjithashtu, mund të marrë në shqyrtim edhe ankime
individuale.
Komisioni Afrikan për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve ishte organizmi i parë
ndërkombëtar në fushën e të drejtave të njeriut që mori vendim lidhur me një çështje
të shkeljes së të të drejtës për një mjedis të përshtatshëm në maj 2002. Kjo nuk
përbën vetëm një arritje për rastin konkret, por në të Komisioni përcakton edhe
detyrimet e shteteve afrikane për të monitoruar dhe kontrolluar veprimtaritë e
shoqërive tregtare shumëkombëshe. Komisioni u angazhua me kërkesë të dy OJF-
ve që vepronin në emër të popullit të Nigerisë. Sipas ankimit qeveria ushtarake e
Nigerisë ishte e përfshirë në prodhimin e naftës përmes një konsorciumi dhe prodhimi
sillte si rrjedhojë ndotje të mjedisit dhe degradim të tij. Gjithashtu bëhej fjalë edhe
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për mbeturina toksike, ndërsa qeveria vepronte në ndihmë të rritjes së veprimtarisë
ekonomike të këtij konsorciumi. Komisioni në vendimin e tij arsyetoi se shteti duhet
të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm ekologjik dhe përdorim të burimeve
natyrore, si dhe duhet të marrë masa për të parandaluar ndotjen mjedisore. Kështu,
Nigeria pavarësisht të drejtës që ka për të nxjerrë naftë, ka shkelur detyrimet e
parashikuara në nenet 16 dhe 24 të Konventës Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe
Popujve. Rezultati i kësaj çështjeje konkrete të zgjidhur nga Komisioni përmbledh
mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin ekonomik dhe garanton të drejtat e njeriut.

4.4.  Azia
Karta e Asociimit të Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN), e miratuar në 20 nëntor
2007, parashikon në nenin 2(i), ndër të tjera, për nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave
të njeriut, si dhe në nenin 14(1) parashikon krijimin e një organizmi për të drejtat e
njeriut të ASEAN. Megjithatë, një mekanizëm i tillë rajonal për Azinë ende nuk
është krijuar (Beyerlin Ulrich & Marauhn Thilo, 2011, 398).

Konkluzione

Efektiviteti i të drejtës ndërkombëtare varet nga gatishmëria e aktorëve përkatës,
kryesisht shtetet, që shpeshherë ngurrojnë të veprojnë. Mund të merret në
konsideratë edhe çështja nëse aktorët të tjerë si për shembull individët apo organizatat
jo qeveritare të mund të zëvendësojnë rolin e shtetit me argumentin se shtetet nuk
iu janë përmbajtur angazhimeve të tyre në fushën ndërkombëtare të mbrojtjes së të
drejtave të njeriut, përfshirë ato të mjedisit (Beyerlin Ulrich and Marauhn Thilo,
2011, 391). Në fakt, konsideratat mbi mbrojtjen e mjedisit si një e drejtë e posaçme
njerëzore varen nga rajoni të cilit i referohemi. Mbrojtja e specifikuar globale për
mjedisin mungon në instrumentet dhe mekanizmat ndërkombëtarë. Ajo çka mungon
në panoramën e përgjithshme, pavarësisht zhvillimeve pozitive në shekullin XX në
drejtim të mbrojtjes së të drejtave mjedisore, është zhvilluar në mënyrë të panjehsuar
në nivel rajonal, kontinental. Megjithatë, edhe në këtë nivel zhvillimet përkatëse
janë të ndryshme. Sistemi mbrojtjës i të drejtave të njeriut, plus ato të mjedisit
thuajse nuk ekziston në kontinentin Aziatik, ndërsa në Evropë është zhvilluar së
tepërmi, kryesisht në kuadrin e Këshillit të Evropës ku Konventa Evropiane për të
Drejtat e Njeriut dhe mekanizmi mbrojtës i saj – Gjykata Evropiane për të Drejtat e
Njeriut e kanë zgjeruar së tepërmi mbrojtjen e mjedisit, por nuk mbetet mbrapa as
kuadri i Bashkimit Evropian dhe mekanizmi përkatës - Gjykata Evropiane e
Drejtësisë. Në të ardhmen, dialogu midis Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
dhe shteteve mund të forcohet me hyrjen në fuqi të Protokollit 16, me anë të të cilit
gjykatat e shteteve anëtare mund t’i drejtohen kësaj gjykate për të kërkuar opinione
lidhur me interpretimin e neneve të Konventës (Gerards Janneke and Fleuren Joseph
(eds.), 2014, 354).
Axhenda 21 e Kombeve të Bashkuara u bën thirrje qeverive dhe trupave legjislative
për të përcaktuar procedura gjyqësore dhe administrative të tilla që të mund t’ju
ofrojnë zgjidhje efektive padive që lidhen me çështje mjedisore dhe të lehtësojnë
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aksesin për individët, grupet dhe organizatat që kanë një interes të ligjshëm në këto
tipe çështjesh. Në instrumentet e Kombeve të Bashkuara gjithashtu parashikohet
se shtetet duhet të garantojnë edhe kompensim të menjëhershëm dhe të përshtatshëm
për shmangien e dëmeve të shkaktuara nga ndotja në mjedisin ujor që vjen prej
personave natyrorë ose juridikë nën juridiksionin e tyre  (United Nations
Convention on the Law of the Sea, 1982, Neni 235(2)). Kjo e drejtë nuk kufizohet
vetëm tek shtetasit e një shteti, por po zgjerohet edhe për rezidentët. Mundësitë e
barabarta për zgjidhje efektive dhe dëmshpërblime në raste dëmtimi të mjedisit vijnë
si rezultat i zgjerimit të fushës së veprimit të përgjegjësisë të ndotësit të mjedisit.
(Shelton Dinah and Kiss Alexandre, 2005, 30). Megjithatë, mbetet ende shumë për
të bërë në këndvështrimin global për mbrojtjen ndërkombëtare të mjedisit si një
aspekt i të drejtave të njeriut, pavarësisht shtimit të numrit të instrumenteve
ndërkombëtare në këtë fushë.
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Abstrakti

Qëllimi i studimit është të evidentojë disa nga vështirësitë e përvetësimit të gjuhës shqipe
nga fëmijët e etnisë gorane në bashkinë e Kukësit dhe të ofrojë disa rekomandime për
tejkalimin e tyre.
Arsyet që na shtyjnë të prezantojmë këtë studim qëndrojnë te plotësimi i nevojës së nxënësve
goranë për të zotëruar gjuhën shqipe në standartet që parashikojnë planet dhe programet
mësimore, me qëllim që të mund të komunikojnë si të gjithë nxënësit e tjerë në të gjitha
aspektet e jetës e, veçanërisht, të jenë në gjendje të përvetësojnë njohuritë e parashikuara
nga programet mësimore në të gjitha lëndët e planit mësimor.
Pikat kryesore të studimit janë hyrja, një histori e shkurtër e goranëve të Kukësit, shkollimi
i fëmijëve, i parë në aspektin e përvetësimit të gjuhës shqipe dhe të arritjeve mësimore të
tyre, duke u ndalur në vështirësitë kryesore të komunikimit me shkrim dhe me gojë në
gjuhën shqipe. Studimi, në vijim, paraqet disa përfundime e rekomandime që mund të jenë
të dobishme për përmirësimin e mësimit të gjuhës shqipe në shkollat me nxënës goranë.
Metodologjia e studimit përfshin mbledhjen e të dhënave në shkolla, vëzhgime të orëve
të procesit mësimor e të aktiviteteve jashtëshkollore, testime si dhe diskutimet në tavolina
të rrumbullakta me drejtues të shkollave, mësues e nxënës.
Gjetjet kryesore të studimit kanë të bëjnë me faktin se goranët e Kukësit janë në proces
integrimi gjuhësor në shoqërinë vendore, por ende ka pengesa që lidhen me faktin se po
mësojnë një gjuhë të huaj, me metodat e mësimdhënies/mësimnxënies së gjuhës shqipe e
materialet mësimore në përdorim, me koordinimin e faktorëve shkollorë me ata socialë
në përvetësimin e gjuhës shqipe. Vështirësitë më të mëdha nxënësit i ndeshin në pasurimin
e fjalorit dhe në fonetikë, pasi mungojnë disa fonema në të folmen amtare si edhe në
zotërimin e formave gramatikore adekuate etj. Në studim evidentohet fakti se
institucionet përgjegjëse arsimore nuk po ideojnë e nuk zbatojnë strategji dhe veprimtari
shtesë, në krahasim me shkollat e tjera, për të mënjanuar vështirësitë e përvetësimit të
gjuhës shqipe nga nxënësit goranë.

Fjalë kyçe: goran, gjuhë shqipe, leksikologji, fonetikë, metoda mësimi.

Hyrje

Në “Strategjinë e arsimit për të gjithë të qarkut të Kukësit”,Tiranë 2007, në kapitullin
“Vëmendja ndaj pabarazive”, faqe 39, thuhet: “Një specifikë për qarkun e Kukësit
është prania e një popullate joshqipfolëse në komunat Shishtavec e Zapod në pesë
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shkolla. Nxënësit e kësaj zone kanë vështirësi për shkak të gjuhës. Drejtoritë e këtyre
shkollave dhe prindërit kanë kërkuar masa favorizuese që nxënësit të mësojnë më
mirë e më shpejt gjuhën shqipe, gjë që do t`i ndihmojë në përvetësimin e lëndëve të
tjera të planit mësimor”. Në këtë dokument strategjik, në politikat arsimore të
Drejtorisë Arsimore Rajonale, janë parashikuar masa të tilla si hapja e kopshteve të
edukimit parashkollor, të ndara sipas grup-moshave në çdo fshat të zonës, pajisja e
shkollave me libra të përshtatshëm për shkrim-leximin sipas moshave, ulja e numrit
të nxënësve në klasa për të rritur rendimentin e të nxënit dhe kualifikime intensive
me mësuesit për punën me nxënësit e këtyre shkollave.
Në një vështrim paraprak të plotësimit të këtyre masave vihet re se, përveç numrit
të fëmijëve në kopshte, që është më i lartë se në fshatrat shqipfolëse, në aspektet e
tjera nuk ka hapa përpara, duke bërë që gjendja të jetë ende problematike.
Kur fëmijët goranë fillojnë mësimet në kopsht, në përgjithësi, nuk dinë shqip në
masën 100%. Këtu duhen përjashtuar fëmijët e fshatrave Oreshkë e Cërnalevë, 20%
e të cilëve janë me nëna nga fshatrat fqinje shqipfolëse. Vështirësitë e mosnjohjes së
shqipes do t‘i shoqërojnë këta nxënës edhe në klasat e arsimit bazë, pavarësisht nga
arritjet që mund të kenë duke kaluar nga një klasë në tjetrën. Në këto kushte nxënësit
dhe mësuesit e shkollave në këto fshatra kanë pengesa serioze në përvetësimin e
programeve mësimore, të cilat janë të njëjta me ato të shkollave të tjera. Nga testimet
e bëra për nxënësit e klasave të katërta për nivelin e plotësimit të objektivave minimalë
të të nxënit, shkolla e Shishtavecit dhe ajo e Borjes u renditën shumë më poshtë se
shkolla e Novosejt (shqipfolëse), megjithëse janë në të njëjtën njësi administrative.
Në Maturën Shtetërore, në lëndën e Gjuhës shqipe e të Letërsisë, shkollat e Gorës
janë renditur në vendet e fundit midis 11 shkollave të rrethit. Në këto shkolla hasen
edhe nxënës analfabetë e gjysëmanalfabetë.
Kapërcimi i këtyre pengesave është një sfidë reale që edhe nxënësit e Gorës të jenë në
kushte të barabarta konkurence me nxënësit e tjerë si në realizimin e komunikimit
të gjithanshëm në shkollë e në jetë, ashtu edhe në suksesin akademik gjatë vijimit të
shkollimit në të gjitha nivelet. Kjo kërkon një vëmendje e qasje shtesë nga shkollat,
drejtoritë e tyre dhe nga institucionet rajonale e kombëtare të arsimit për të bërë të
mundur një shkollim cilësor edhe të këtyre nxënësve.

Histori e shkurtër e goranëve të Kukësit

Krahina etnografike e Gorës shtrihet në lindje të Kukësit. Ka terren tepër të thyer,
por të pasur me kullota verore, ujëra rrjedhëse e pyje. Reka e Borjes bashkë me atë të
Topojanit e të Orgjostit formojnë lumin Luma, degë e Drinit të Bardhë. Dimri i
ashpër e i gjatë dhe vera e freskët karakterizojnë klimën e krahinës.
Baza e ekonomisë ka qenë blegtoria dhe degët e saj ndihmëse bujqësia dhe zejtaria.
Goranët kanë qenë të njohur në të gjithë Ballkanin si armëtarë dhe ëmbëltorë.
Që nga viti 1348, kur takohet së pari në dokumentet e shkruara, në shekujt pasues
e deri më sot, emrin “Gorë” e gjejmë të pandryshuar. Kjo fjalë është e fondit sllav që
do të thotë “mal”.
Që pas viteve 1529 Gora përfshihej në sanxhakun e Dukagjinit. Në shekullin XV
është pjesë e krahinës së quajtur Dukagjin. Pavarësisht si kanë alternuar  ndarjet
dhe rindarjet administrative osmane, Gora është varur prej Prizrenit.
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Në marsin e vitit 1923 kufiri politik e ndau këtë zonë siç është sot. 20 fshatra mbetën
brenda kufirit të Republikës Federale të Jugosllavisë (sot Republika e Kosovës) dhe
19 prej tyre u përfshinë brenda Shqipërisë. 9 prej këtyre fshatrave Borje, Cërnalevë,
Shishtavec, Oreshkë, Orgjost, Kosharisht, Pakisht, Zapod dhe Orçikël ruajnë njësinë
etnokulturore sllave me fshatrat e përtej kufirit, duke patur opozicion të qartë me
fshatrat e tjera të kësaj krahine.
Prej fqinjve goranët thirren “goranë”, “torbeshë”, “poturë” dhe gjuha e tyre “gorançe”,
“nashke”, “shkenisht”. Veten e quajnë “gorani”, “nashenci” dhe gjuhën e tyre “nashenski”,
që mund të interpretohet nga sllavishtja se do të thotë “tanët” dhe “e folmja jonë”.
Për historinë dhe gjuhën e goranëve, historia flet shumë pak gjëra. Studiuesit serbë
mendojnë që goranët janë serbë, ndërsa ata maqedonas ngulin këmbë që goranët
janë maqedonë. Ka mendime të tjera që goranët i identifikojnë në origjinë si bullgarë.
Studimet e fundit, të publikuara nga N. Dokle, e lidhin origjinën e goranëve me
bogomilët, një sekt fetar i shekullit X në Bullgari, të cilët iu kundërvunë kishës
zyrtare dhe, për këtë arsye, u përndoqën nga vendi me terror dhe zunë vendbanimet
ku janë edhe sot.
Gjuha gorane, në tiparet themelore të sistemit të saj leksikologjik, fonetik dhe
gramatikor, duket se përfaqëson një dialekt arkaik të gjuhës bullgare. Arkaizmi i saj
është përcaktuar nga fakti se është përdorur  nga një popullsi e izoluar si dhe nga
fakti se kjo gjuhë nuk ka evoluar e nuk është kultivuar, pasi rrethanat historike e
politike nuk kanë mundësuar shkrimin e saj. Edhe sot kjo gjuhë përdoret vetëm si e
folur.
Ndërkaq, në gjuhën gorane është krijuar dhe vazhdon të mbijetojë një kulturë dhe
folklor mjaft i pasur, gjë që dëshmon për fuqi shprehëse të spikatur të kësaj gjuhe.
Larmia impresionuese leksikore, shprehjet e spikatura frazeologjike, këngët lirike,
sidomos ato të dashurisë e të dasmës përbëjnë një pasuri të pazëvendësueshme, që
është ruajtur brez pas brezi dhe ka plotësuar më së miri nevojat shpirtërore të bartësve
të saj.
Goranët sot janë popullsi bilinguale. Komunikimi zyrtar e administrativ, botimet,
televizoni dhe interneti në shqip, ndikimet e të folmeve shqipe përreth etj. kanë bërë
që goranët të mësojnë të komunikojnë shqip, por edhe të ruajnë si pasuri të vyer
edhe gjuhën e tyre.

Vështirësi në përvetësimin e gjuhës shqipe nga nxënësit goranë

Numri i fëmijëve në kopshtet e edukimit parashkollor
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Në krahasim me shkollat e tjera, në shkollat e Gorës numri i kopshteve të edukimit
parashkollor dhe numri i fëmijëve në këtë nivel arsimi është relativisht më i lartë.
Edukatoret janë me përvojë pune dhe janë goranëfolëse, çka i ndihmon të
komunikojnë me fëmijët, të cilët për herë të parë bien në kontakt me gjuhën shqipe.
Për arsye të numrit të kufizuar të fëmijëve, kopshtet e edukimit parashkollor
funksionojnë me grupe të përziera. Kjo dukuri favorizon kontaktin e komunikimin
e fëmijëve të moshave të ndryshme me njeri-tjetrin, duke ndihmuar të mësojnë më
shpejt gjuhën shqipe, por kërkon një organizim e menaxhim efikas të procesit
edukativ, për të patur rendimentin e duhur. Njësitë e qeverisjes vendore dhe
institucionet asimore duhet të bëjnë më shumë për pajisjen e shkollave me mjete
didaktike të përshtatshme për moshëm dhe për realizimin e programit mësimor,
problem që ende nuk po zgjidhet si duhet.

Numri i fëmijëve në arsimin bazë (klasa I-IX)

Përsa i përket numrit të nxënësve në shkollat e Gorës, duhet shënuar se ai është në
rënie nga viti në vit. Në vitin 2007 numri i nxënësve ishte 863, ndërsa sot është 548.
Brenda dekadës ai është zvogëluar me 315 nxënës, ose me 36%. Këtu kanë ndikuar
rënia e numrit të lindjeve (në klasat e larta numri i nxënësve është gati sa dyfishi i
atyre në klasat e ulëta) dhe emigracioni masiv drejt fushës së vendit ose drejt vendeve
europiane.  Rënia e numrit të nxënësve ka diktuar bashkimin e klasave në
mësimdhënie, duke vështirësuar edhe më tej rendimentin e saj. Kështu, numri i
nxënësve që mësojnë në klasa të bashkuara është 182, ose 33% e numrit të
përgjithshëm të nxënësve,  nga 12% që ishte në vitin 2007. Kjo përbën vështirësi
dhe për klasat e shkollave jogorane, por, për nxënësit goranë, ky faktor ka një
ndikim të fortë si vështuirësi në të mësuarit e gjëhës shqipe. Ka bashkime edhe të tri
klasave. Në kushte të tilla, koha 45-minutëshe e orës së mësimit duhet të përgjysmohet
ose të ndahet në tri porcione, duke e bërë atë të pamjaftueshme për të përpunuar
çështjet mësimore e për të realizuar të gjitha procedurat mësimore të nevojshme.
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Niveli i kualifikimit të mësuesve

Në krahasim me shkollat e tjera, në tërësi, bie në sy që kualifikimi i mësuesve që
japin mësim në shkollat me nxënës goranë është relativisht i pranueshëm. Rreth
70% e tyre japin mësim në profilin e vet. Megjithatë, në klasat VI-IX rreth 40% e
mësuesve janë të pakualifikuar për vendin e punës. Problem është fakti se vetëm
57% e mësuesve që japin mësim në lëndën e gjuhës shqipe janë të kualifikuar. Një
mësues i kuaklifikuar i gjuhës shqipe jo vetëm që zotëron metodat dhe teknikat më
të mira të mësimdhënies, por edhe ka nivelin e duhur të njohjes së gjuhës shqipe, të
strukturës e të veçorive të sistemeve e nënsistemeve të saj, çka bën të mundur
shpjegimin e saktë dhe transmetimin e duhur të tyre tek nxënësit. Po aq e rëndësishme
është që edhe mësuesit e kopshtit, të klasave të ulëta dhe mësuesit e lëndëve të tjera
të kenë njohuritë e nevojshme për gjuhën shqipe e mësimdhënien e saj, për arsye se
edhe ata kanë një rol të pazëvendësueshëm për përvetësimin më të mirë të gjuhës
shqipe nga nxënësit.

Libra në bibliotekë

Komente
Pavarësisht numrit të konsiderueshëm të titujve dhe të librave, sipas mendimit të
mësuesve dhe të drejtuesve të shkollave, bibliotekat nuk janë funksionale. Kjo vjen
për shkak të ndikimit të disa faktorëve. Dëshira e nxënësve për të lexuar është ulur
në maksimum, për arsye të motivimit të dobët, por edhe për shkak të ndikimit të
komunikimit të nxënësve me celularë. Librat janë të periudhës së monizmit,
jointeresante e jotërheqëse për fëmijët dhe me ndikime të forta ideologjike. Për arsye
të numrit të vogël të nxënësve, mësuesit e letërsisë nuk janë të ngarkuar me normë
pune të pagueshme me bibliotekën.
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Interneti

Siç shihet nga tabela, mungesa e internetit dhe numri tejet i vogël i kompjuterëve
nëpër këto shkolla tregon se nxënësit e tyre nuk e kanë arritur moshën e internetit.
Teknologjia elektronike është larg rolit të saj për të ndihmuar nxënësit që të mësojnë
më mirë gjuhën shqipe dhe të komunikojnë lirisht përmes saj.
Kuptohet, duhet investuar jo vetëm për të pajisur shkollat me internet e kompjutera,
por edhe për të vënë teknologjinë në funksion të mësimit të gjuhës shqipe, nëpërmjet
prezantimit të teksteve letrare e të tjera, përmes krijimit të situatave të komunikimit
dhe nëpërmjet punës individuale të nxënësve për të shkruar e konsultuar ese të
ndryshme dhe për të komunikuar me njëri-tjetrin.
Vështirësitë kryesorë në përvetësimin e gjuhës shqipe lidhen me njohjen dhe kuptimin
e fjalëve, me shqiptimin e drejtshkrimin e fjalëve si dhe ndërtimin e saktë dhe sipas
natyrës së gjuhës shqipe të formave gramatikore të fjalëve e të fjalive.
Nxënësit goranë karakterizohen nga varfëria e theksuar e fjalorit në gjuhën shqipe.
Përgjithësisht, jashtë shkollës, nxënësit komunikojnë në mjedise të të folmes gorane
në rrugë, familje e shoqëri. Komuniteti është i mbledhur, i përqendruar dhe i rrethuar
nga fshatra goranfolëse.  Burimet e informacionit, kanalet televizive janë në gjuhët
sllave. Nënat dhe motrat e flasin me vështirësi shqipen. Emigracioni sezonal me
qëllim punësimi bëhet në fshatrat sllavishtfolëse.
Këta faktorë ndikojnë që nxënësit të shfaqin mjaft vështirësi në kuptimin dhe
përdorimin e saktë të fjalëve.Në libra ka tekste të gjata me fjalë të panjohura, duke
vështirësuar të kuptuarit e pjesës. Nxënësit nuk janë në gjendje të analizojnë anën
kuptimore të fjalës, nuk zbërthejnë lëhtë shprehjet frazeologjike, nuk kuptojnë
shpesh ngjyrimin emocional të fjalës. Kanë vështirësi në kuptimin e saktë e
përdorimin e fjalëve me disa kuptime dhe nuk arrijnë të dallojnë kuptimin figurativ
të fjalës.
Gabimet më të shpeshta në fonetikë ndeshen në shqiptimin e fjalëve të thyera, me
pauza të shumta, ku nxënësit shpesh bëjnë pauza të pajustifikuara. Shpesh shqiptimi
i fjalëve bëhet me tension fizik, me zgjatje të panevojshme tingujsh, me pasiguri dhe
me bllokim të procesit të shqiptimit. Vihen re rëndom përsëritje të fjalëve njërrokëshe
gjatë shqiptimit p.sh. Unë…unë… unë e shoh mirë këtë pamje.
Nxënësit nuk dallojnë qartë tingujt ll-dh, r-rr, q-ç, gj-xh. Theksi nuk dallohet e nuk
përdoret për diferencimin e fjalëve si drejtori – drejtori(a), bari – bari(u), rrobaqepësi
– rrobaqepësi(a).
Përsa u përket formave gramatikore, nxënësit ndërtojnë gabim trajtën e shquar të
disa emrave si bari-a në vend të bari-u si dhe trajtën e shumësit të disa emrave si
telvizor-a në vend të televizor-ë, student-a në vend të student-ë, mësus-a në vend të
mësues. Vërehen gabime në ndërtimin e formave të pjesoreve të foljeve dhe të
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mënyrave e kohëve të ndryshme të foljes. Kanë vështirësi në kuptimin dhe përdorimin
e trajtave të shkurtra të përemrit vetor dhe në dallimin e pjesëve të ligjëratës që
kalojnë me konversion nga njëra te tjetra si ndjafolje-përemra etj.
Nxënësit kanë vështirësi në ndërtimin e fjalive sipas ligjeve të gramatikës shqipe
dhe, shpesh, u përgjigjen pyetjeve vetëm me “po” e “jo”. Nuk zbatojnë normalisht
rendin e fjalëve si dhe nuk dallojnë nuancat kuptimore të disa fjalive të nënrenditura
si ato qëllimore e shkakore, duke bërë të njëjtën pyetje: Përse? e jo Pse? Një ndër
gabimet e zakonshme është përdorimi i gabuar i përemrit vetvetor “i vet” në vetën
e parë e të dytë: Shkova në shtëpinë e vet, Shko në shtëpinë e vet. Bëjnë gabime në
ndërtimin e fjalive të përbëra dhe në përdorimin e mjeteve lidhëse, nuk kanë të qartë
dallimin midis përcaktorit e ndajshtimit etj.

Përfundime dhe rekomandime

Përfundime

Nga të dhënat dhe analizat e mësipërme del se nxënësit e shkollave të Gorës kanë
dobësi në përvetësimin e gjuhës shqipe. Përveç faktorëve që janë të pranishëm edhe
në shkollat e zonave të tjera, këtu kanë ndikim negativ edhe faktorë specifikë.
Fëmijët goranë e mësojnë gjuhën shqipe si fillestarë. Është e natyrshme që ata të
kenë vështirësi për ta mësuar atë në kushtet kur programet e tekstet mësimore janë
të njëjta me të shkollave të tjera. Në këtë situatë, vështirësitë e të mësuarit të gjuhës
shqipe ndikojnë negativisht tek fëmijët për sukses edhe në lëndët e tjera të programit
mësimor.
Problemi i parë është varfëria e fjalorit në gjuhën shqipe. Në kopsht dhe në klasat e
ulëta të shkollimit fëmijët e kanë të domosdoshëm komunikimin në të dy gjuhët,
për të krahasuar emërtimet e objekteve dhe të dukurive dhe për të pasuruar sistemin
e fjalorit në gjuhën shqipe. Një fjalë që kuptohet nga nxënësit, mund të drejtshkruhet
e të përdoret saktë në procesin e komunikimit. Në aspektin fonetik nxënësit kanë
vështirësi në shqiptimin e fjalëve dhe në përdorimin e saktë të theksit. Mungesa e
ndjenjës gjuhësore të shqipes i bën ata të bëjnë gabime në theksin e fjalës e të fjalisë,
duke u dalluar si goranë. Vështirësi kanë nxënësit edhe në ndërtimin e saktë të
formave gramatikore të fjalëve e të fjalive, sipas natyrës së gjuhës shqipe.
Mbështetur në vështirësitë që kanë nxënësit e Gorës në përvetësimin e gjuhës shqipe
dhe të lëndëve të tjera të programit mësimor si edhe për të bërë të mundur që këta
nxënës të mos ndjehen inferiorë për shkak të gjuhës me nxënësit e shkollave të
tjera, mendojmë që ka nevojë të ideohen e të zbatohen disa masa shtesë në organizimin
dhe menaxhimin e procesit mësimor në disa aspekte.

Rekomandime

Të gjithë nxënësit që fillojnë klasën e parë kalojnë, të paktën, një vit në kopsht.
Duke qenë se është mosha e mësimit intensiv dhe e maturuar biologjikisht e
psikologjikisht për të mësuar gjuhë, mendojmë se fëmijët duhet të frekuentojnë 3
vjet kopshtin. Njësitë e qeverisjes vendore dhe institucionet asimore duhet të bëjnë
më shumë për pajisjen e shkollave me mjete didaktike të përshtatshme për moshëm
dhe për realizimin e programit mësimor, problem që ende nuk po zgjidhet si duhet.
Për të ulur ndikimin negativ të klasave të bashkuara në përvetësimin më të mirë të
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gjuhës shqipe është marrja në konsideratë e këtij faktori në udhëzimet e Ministrisë
së Arsimit dhe të Sportit, për të pranuar një numër më të vogël nxënësish në klasat
e shkollave gorane. Drejtoritë e shkollave dhe mësuesit kanë në dorë të organizojnë
dhe t’a menaxhojnë më mirë procesin mësimor, duke vënë në dispozicion të
mësimdhënies kohë shtesë dhe veprimtari efikase për të mësuar më mirë gjuhën
shqipe.
Mendojmë se është e nevojshme që drejtoritë e shkollave dhe institucionet arsimore
në bashkinë e Kukësit të bëjnë përpjekjet më të mira të mundshme për rekrutimin
në shkollat me nxënës goranë të mësuesve të kualifikuar në të gjitha nivelet dhe
lëndët mësimore.
Për të funksionalizuar ndikimin pozitiv që ka libri për mësimin e gjuhës shqipe në
shkollat me nxënës goranë mendojmë se është e nevojshme që bibliotekat të pasurohen
me tituj e libra që pëlqehen nga nxënësit dhe që janë në përputhje me interesat e
tyre për kohën dhe për aspiratat për të ardhmen. Për këtë, duhen alokuar edhe
fondet e nevojshme. Puna me bibliotekën ka nevojë të organizohet e të normohet
në nivel shkolle me qëllim që nxënësit të orientohen drejt leximit dhe të përfshihen
në mënyrë aktive në veprimtari të tilla si reçensione librash, promovime, diskutime
letrare dhe lexime jashtëklase.
Kuptohet, duhet investuar jo vetëm për të pajisur shkollat me internet e kompjuterë,
por edhe për të vënë teknologjinë në funksion të mësimit të gjuhës shqipe, nëpërmjet
prezantimit të teksteve letrare e të tjera, përmes krijimit të situatave të komunikimit
dhe nëpërmjet punës individuale të nxënësve për të shkruar e konsultuar ese të
ndryshme dhe për të komunikuar me njeri-tjetrin.
Drejtuesit e shkollave, në bashkëpunim me mësuesit e komunitetin e goranëve, ka
nevojë të punojnë me objektiva realiste e të matshme për përvetësimin e gjuhës
shqipe, duke zhvilluar testime e analiza të herëpashershme të plotësimit të tyre për
të projektuar masa e hapa të nevojshëm për përmirësim.
Mësuesit e gjuhës shqipe dhe të lëndëve të tjera kanë mundësi të përpiqen për ta
zhvilluar mësimin me pjesëmarrje aktive të nxënësve, duke synuar rritjen e aftësive
të tyre për komunikim më të mirë në gjuhën shqipe, në një mjedis gjuhësor motivues.
Drejtuesit e shkollave dhe Drejtoria Arsimore Rajonale mund të zhvillojnë trajnime
me programe të diferencuara me mësuesit e shkollave gorane për t‘u përballur dhe
për t‘u aftësuar të zgjidhin më mirë problemet e përvetësimit të gjuhës shqipe nga
nxënësit e këtyre shkollave.

Falenderime

Në realizimin e studimit kanë dhënë kontribut dhe meritojnë falenderime drejtuesit
e specialistët e Drejtorisë Arsimore Rajonale të Kukësit, si dhe drejtuesit e mësuesit e
shkollave Cërnalevë, Borje, Shishtavec, Zapod e Orgjost.
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Aktualiteti shqiptar i pronësisë intelektuale dhe rregullimi i saj ligjor
sipas aquis

Altin  Maliqi
SHLUJ “Luarasi”, Fakulteti i Drejtësisë

Abstrakt

Pronësia Intelektuale si një e drejtë me mjaft rëndësi në jetën social-ekonomike të një
vendi përbën atë që i jep vlerë dhë rëndësi punës së mendjes dhe intelektit njerëzor. Janë
të shumta aspektet ku të drejtat e komunitetit i cili prodhon dhe ofron produkte në sajë
të mendjes dhe formimit profesional, sikurse edhe krijime me rëndësi për jetën kulturore,
shkencore dhe sociale, për ekonominë dhe qarkullimin tregtar të mallrave dhe
shërbimeve, të cilët në një kuptim filozofik janë ende larg asaj që quhet “përfitim i fryteve të
punës”, janë ende larg respektimit të të drejtave të tyre morale dhe ekonomike.
Propoganda dhe strategjitë janë pjesë e përpjekjeve të qeverisë në vitet e fundit, duke
pasur parasysh kohën që nga nënshkrimi i MSA-së e në vazhdim, ka bërë dhe po vazhdon
duke i ndarë detyrat dhe kompetencat në një zinxhir institucionesh që po e udhëheqin
tashmë odisenë e vështirësive për të arritur në një standard si ai që kërkon integrimi dhe
për t’i dhënë më në fund rëndësinë dhe vlerën materiale që puna e këtij komuniteti na
ofron.
Gjithashtu, pjesë e këtyre tentativave të panumërta që politika shqiptare po bën për të
arritur ato nivele dhe standarde sociale, ekonomike dhe ligjore, del shpesh në pah nevoja
për nxjerrjen e ligjeve të reja dhe akteve që lehtësojnë implementimin e tyre, edhe fusha
e cila do të jetë në fokus të këtij materiali shkencor dhe analizues, është një pjesë mjaft e
gjerë e prekshme e të drejtave që lindin si rezultat i punës mendore dhe intelektit njerëzor.

Fjalë kyçe: Pronësi Intelektuale (PI), Të Drejtat e Autorit, Patenta, Marka Tregtare, Dizenjo
Industriale, Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO).

Hyrje

Sikurse u cilësua në abstraktin e këtij punimi, qëllimi kryesor për të arritur në atë
nivel që kërkon integrimi përsa i përket respektimit të Pronësisë Intelektuale, është
që mbarë opinioni publik duhet të ketë ose të marrë njohuritë e nevojshme mbi
rëndësinë dhe vlerat ekonomike që ka kjo e drejtë. Në mënyrë të përmbledhur dhe
analitike do të trajtohen disa nga aspektet teorike mbi kuptimin dhe rëndësinë e PI-
së, si dhe elementët më kryesorë të rregullimit ligjor të tyre si për formalizimin
institucional, ashtu edhe për tërësinë e të drejtave që rrjedhin nga strukturimi i PI-
së.
Si një risi organizative paraqiten në aktualitetin shqiptar dy institucionet që
formalizojnë degët e PI-së, Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit dhe Drejtoria e
Patentave dhe Markave, njëra në varësi të Ministrisë së Kulturës dhe tjetra në varësi
të Ministrisë së Ekonomisë, të cilat rregullojnë sipas kritereve ligjore regjistrimin
dhe mbrojtjen e të drejtave që garantojnë këto pronësi dhe gjithashtu ndërthurin
praktikën dhe zbatimin e ligjit me përfitimin ekonomik që gjenerojnë produktet e
PI-së.
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Në kuadër të kësaj strukture tashmë janë iniciuar dhe zbatuar të gjitha politikat
qeveritare që rregullojnë ligjërisht këtë fushë, si dhe koordinojnë strategjinë
kombëtare dhe ndërkombëtare bazuar në asistencën teknike dhe profesionale të
TAIEX dhe WIPO.
Në thelb gjithçka i referohet përmirësimit të aktualitetit lidhur me njohuritë mbi
respektimin e të drejtave të autorit dhe pronësisë industriale si dhe të drejtave të
tjera lidhur me të. Kjo kërkon një tërësi veprimesh dhe fushatash për ndërgjegjësimin
e publikut, se qoftë veprat letrare dhe artistike, qoftë patentat dhe markat e ndryshme
tregtare që kanë fituar tashmë stasus juridik dhe mbrojtje nga ligji duhet të
respektohen duke u përdorur konform rregullave dhe marrëveshjeve që garantojnë
përfitim reciprok si për prodhuesin ashtu edhe për përdoruesin.
E gjithë efiçenca në funksionimin konform rregullave dhe ligjeve, si edhe konventave
dhe marrëveshjeve ndërkombëtare ku Shqipëria është anëtare ose ka ratifikuar, do
të krijonin në Shqipëri një klimë më pozitive biznesi dhe konkurrence në tregje dhe
shërbime më atraktive për investimet e huaja. Kjo rëndësi ka nxjerrë në pah nevojën
për një bashkërendim të punëve dhe veprimeve që realizojnë dhe mundësojnë krijimin
e kushteve të duhura për respektimin e të drejtave në këtë fushë, si një nga më të
rëndësishmet e lëna në prioritetet për plotësim të Këshillit të Europës.

Kuptimi i Përgjithshëm dhe Rregullimi i të Drejtës së Autorit në Shqipëri

Përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve për subjektet pjesëmarrëse në veprimtari
krijuese, prodhuese, tregtare ose në çdo veprimtari tjetër vlersëimi, shfrytëzimi,
përdorimi a tjetërsimi të veprave letrare, artistike apo shkencore, përbën parimin
Kushtetues të së Drejtës së Autorit.1

Nisur nga ky parim mjaft eksplicit na bie në sy se është një institut relativisht i ri, të
cilin edhe e drejta romake nuk e njihte si një e drejtë që siguronte fitime pasurore.
Edhe pas zbulimit të shtypit në Mesjetë, kur veprat e krijimtarisë intelektuale filluan
të materializohen dhe riprodhohen, u pa se nga kjo mund të nxirren fitim,
pavarësisht se ky i fundit u shkoi fillimisht pronarëve të shtypshkronjave dhe
librarive.
Në shekullin e XIX mbrojtja e të drejtave të autorit krijoi hapësira të reja ligjore, si
e drejtë absolute me garanci juridike. Mbrojtja e veprave artistike e letrare në planin
ndërkombëtar, përveç konventave specifike në fushën e të drejtave të autorit, është
parashikur në një sërë aktesh ndërkombëtare me klauzola të veçanta.
Në këtë kuadër, përmendet Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, miratuar
më 1.12.1948 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, si dokument
i rëndësishëm ndërkombëtar pas Luftës së Dytë Botërore, në nenin 27 të saj
nënvizohet, se: “Të drejtat për të marë pjesë lirisht në jetën kulturore të komunitetit njerëzor,
për të gëzuar nga artet dhe pjesmarrja në progresin shkencor apo të mirat që rrjedhin prej tyre,
janë të drejta të pamohueshme të njeriut, të cilat garantohen dhe mbrohen me ligj nga shtetet
aderuese në këtë deklaratë të përgjithshme”.2

Kjo dispozitë përmbante detyrimin e shteteve nënshkruese, lidhur me mbrojtjen

1 Kushtetuta e R.SH. Neni 58.
2 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, miratuar në 1.12.1948 nga Asambleja e Përgjithshme e
Kombeve të Bashkuara.
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dhe respektimin e të drejtave të autorit. Konventa për Mbrojtjen dhe Respektimin e
të Drejatve të Njeriut e janarit të vitit 1953, ishte një tjetër garanci ligjore, e cila i
sanksiononte të drejtat analoge të përcaktuara në Deklaratën Universale të të Drejtave
të Njeriut të OKB-së. Në të parashikohej ngritja e një gjykate kompetente, e cila do
të gjykonte konfliktet që mund të lindnin në kuadrin e shkeljeve të këtyre të drejtave.
Rëndësi të veçantë ka patur edhe Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike,
Shoqërore dhe Kulturore, si dhe Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe politike
i vitit 1966. Neni 15 i këtij pakti, parashikonte mundësinë e mbrojtjes nga ana juridke
për të drejtën e autorit.
Një vend të veçantë zënë edhe konventat themeluese të UNESCO-s, organizata e
OKB-së për edukimin shkencor, kulturor dhe trashëgimisë së saj, si dhe e OMPI-së,
organizata botërore e pronësisë intelektuale, nënshkruar nga 123 shtete në Stokholm,
më 14 Korrik 1967.
Tashmë, edhe në Shqipëri është arritur krijimi i një sërë aktesh ligjore dhe nënligjore
që e gjejnë inspirimin nga Kushtetuta e shtetit si dhe nga sa më sipër. Kjo paketë
përcakton në veçanti se objekt i të drejtës së autorit në fushën e letërsisë, artit ose
shkencës, produki i mendjes krijuese të njeriut, pa marrë parasysh mënyrën e krijimit
ose format praktike të të shprehurit, janë:
- Shkrimet letrare dhe publicistike, leksionet, predikimet fetare, çdo krijim tjetër,

gojor ose me shkrim, dhe programet e kompjuterit.
- Krijimet shkencore, me shkrim ose me gojë, si p.sh. leksionet shkencore,

studimet, leksionet universitare, librat shkollorë, programet kompjuterike,
projektet dhe dokumentacioni shkencor.

- Kompozimet muzikore, me shkrim ose gojore.
- Krijimet dramatike, dramatiko-muzikore, krijimet koreografike dhe pantonimat.
- Krijimet kinematografike dhe krijimet e tjera vizuale.
- Krijimet fotografike dhe çdo krijim tjetër, që shprehet në mënyra të ngjashme

me fotografimet.
- Krijimet e arteve të bukura.
- Veprat e artit të aplikuar, pa cënuar ato vepra si dizenjo industriale, që mbrohen

nga ligji “Për Pronësinë Industriale”.
- Krijimet arkitekturore që përfshijnë vizatimet, planet, skicat në shkallë të

zvogëluar dhe krijimet grafike në projektet arkitekturore.
- Krijimet tredimensionale, hartat dhe vizatimet në fushën e topografisë,

gjeografisë dhe shkencës në përgjithësi.
- Dizenjot dhe modelet tekstile të parregjistruara”.
E gjithë kjo mori elementësh që përbëjnë në veçanti Pronësinë Intelektuale, udhëhiqet

nga një kuadër ligjor për të Drejtat e Autorit si një degë me mjaft rëndësi dhe
përdorim, por edhe nga ai që rregullon pronësinë industriale në veçanti, ku
përfshihen:

- Ligji “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”.
- Ligji “Për Radion dhe Televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë” me

ndryshimet përkatëse.
- Vendim i Këshillit të Ministrave nr.120, datë 27.01.1997 “Për shpërblimin e autorëve

të veprave shkencore, teksteve shkollore dhe materialeve të tjera të dokumentacionit shkollor”.
- Kodi Civil (Nenet 608, 609, 617) dhe Kodi Penal (Nenet 147, 148, 149).
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Aktet Ndërkombëtare:
- Konventa e Bernës, “Për mbrojtjen e veprave letrare dhe artistike”, nënshkruar në

Bernë më 09.09.1886, plotësuar me Aktin e Parisit më 24.07.1971 dhe ndryshuar
më 02.10.1979. (Aderimi me Dekret të Presidentit të Republikës nr. 487 datë
09.03.1993).

- Konventa e Romës, “Për mbrojtjen e artistëve interpretues dhe ekzekutues, të prodhuesve
të fonogrameve dhe të organizmave të radiodifuzionit”, nënshkruar në Romë më 26
tetor 1961. (Aderimi me Ligjin nr. 8579, datë 16.02.2000 të Kuvendit të Shqipërisë).

- Konventa e Gjenevës, “Për mbrojtjen e prodhuesve të fonogrameve kundër riprodhimit
të paautorizuar të tyre”, nënshkruar në Gjenevë më 29 tetor 1971. (Aderimi me
Ligjin nr.8585, datë 15.03.2000, të Kuvendit të Shqipërisë).

- Konventa Universale “Për të Drejtën e Autorit” dhe Dy Protokollet Shtesë të Saj,
nënshkruar në Paris, më 24 korrik 1971. (Aderimi me Ligjin nr.9129, datë
08.09.2003, të Kuvendit të Shqipërisë).

- Traktati i Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO), “Për mbrojtjen
e artistëve interpretues dhe ekzekutues dhe prodhuesve të fonogrameve”, Ligji nr. 8740,
datë 15.02.2001.

- Traktati i Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) “Për të drejtën
e autorit”.

- Ligji 8838, datë 22.11.2001.
- Kushtetuta e R.SH. Neni 58.
E drejta e autorit në kuptimin objektiv përcaktohet nga: Tërësia e normave juridike me
anën e të cilave rregullohen të gjitha marrëdhëniet juridike që lindin në fushën: e krijimtarise
letrare, artistike, shkencore dhe intelektuale (jo pronësia industriale). Ligji kryesor
mbetet Ligji nr.9380, dt. 28.04.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të
lidhura me të”, i ndryshuar, dispozitat e Kodit Civil për marrëdhëniet kontraktore
me shtëpitë botuese, me personat juridikë/fizikë të cilëve u kalojnë të drejtat e
përdorimit të veprave, dëmshpërblimi në rasat shkeljes, e të tjera.3
E drejta e autorit në kuptimin subjektiv kuptohet nga: tërësia e të drejtave personale të
autorit, përmbajtja e të cilave përbëhet nga të drejta morale dhe ato ekonomike. E drejta
subjektive e autorit qëndron e lidhur ngushtë me personin që ka krijuar veprën
dhe në të njëjtën kohë sanksionohet nga ligji, sepse autori është i interesuar t’i
sigurohet individualiteti krijues, t’i njihet vepra dhe autorësia mbi të dhe të mos i
cënohet nga të tjerët. Midis të drejtës subjektive të autorit dhe të drejtës objektive ka
lidhje të ngushtë që rregullon juridikisht marrëdhëniet që lindin gjatë veprimtarisë
intelektuale.4
Aplikimi për të regjistruar dhe garantuar mbrojtje bëhet pranë Zyrës Shqiptare Për
Të Drejtat e Autorit. Krijuesi aplikon me procedurë sipas specifikave të krijimtarisë
dhe kundrejt tarifës shtetërore, duke specifikuar të dhënat e autorit të veprës.

Pronësia Industriale si Pjesë e PI-së, Rregullimi që Sanksionon të Drejta dhe
Mbrojtje

Krijimtaria intelektuale njerëzore përbën thelbin e asaj që e quajmë Pronësi
Intelektuale. Pronësia e tërësisë të të drejtave mbi krijimtarinë e intelektit njerëzor

3 Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, 1998.
4 Ligji Nr.9380 dt.23.04.2005 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”.
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dhe vlera tregtare e tyre përbëjnë Pronësinë Intelektuale. Si një fushë e gjerë e së
drejtës ajo i nënshtrohet mbrojtjes përmes një kuadri rregullator ligjor mjaft të
gjerë, si kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar.
Të gjithë zotëruesit e ideve për realizimin e krijimtarive intelektuale, iu referohet
tërësia e të drejtave artistike dhe e atyre me karakter tregtar. Gjithashtu, këto të
drejta iu japin atyre edhe mundësinë e transferimit në rrugë ligjore të këtyre të
drejtave tek persona të tretë. Këto të drejta iu njohin autorëve të veprave, si në kohë
edhe në hapësirë, duke i shtrirë efektet e tyre të natyrës tregtare, si në vend, rajon
dhe më gjerë ndërkombëtarisht.
Pronësia Intelektuale ka një zanafillë të krijimit të saj e cila përbëhet nga dy degë:
Pronësia Industriale dhe E Drejta e Autorit dhe të drejta të lidhura me të. Me qëllim
ndërkombëtarëzimin e kësaj të drejte, me anë të Konventës së Stokholmit më 14
Korrik 1967, u krijua Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale WIPO si një
institucion me mjaft rëndësi në rregullimin dhe mbrojtjen ndërkombëtare të kësaj
të drejte duke respektuar tërësinë e të gjitha marrëveshjeve ndërshtetërore.5

Konventa parashikoi se Pronësia Intelektuale përfshin të drejtat lidhur me:
1. Krijimet letrare, artistike dhe shkencore.
2. Performancat artistike, fonogramët, regjistrimet etj.
3. Shpikjet njerëzore të çdo fushe.
4. Zbulimet e ndryshme njerëzore.
5. Dizenjot industriale, markat tregtare, të shërbimeve dhe emrat tregtarë etj.
mbrojtja nga konkurrenca e padrejtë dhe çdo e drejtë tjetër në fushat si: industria,
letërsia, arti, shkenca.
Krijimet letrare, artistike dhe shkencore si dhe degët që inkorporohen në to, përbëjnë
të drejtën e autorit si njëra nga degët e PI-së. Kur flitet për programe të ndryshme
televizive dhe artistët që interpretojnë në të, atëherë këto të drejta cilësohen si të
drejta të autorit dhe të drejta të lidhura me të.
Pronësia Intelektuale përfshin: Markat tregtare dhe të shërbimit, Dizenjot industriale,
Shpikjet, Treguesit gjeografikë ku objekt i këtyre llojeve të pronësisë intelektuale,
konsiston në informacione transmetuese tek konsumatorët.
Pronësia Intelektuale aktualisht mbrohet nga një kuadër i gjerë ligjor kombëtar
dhe ndërkombëtar e cila lidhet me: së pari, mbron të drejtat ekonomike dhe morale
të krijuesve; së dyti, realizohet mbrojtja e risive teknologjike e cila ndikon në një
tregti të drejtë; së treti, mbrohet për të garantuar një treg konkurrues kombëtar e
ndërkombëtar.
Kuadri ligjor i brendshëm, përbëhet nga një mori ligjesh dhe aktesh nënligjore, si
p.sh.: Ligji për Pronësinë Intelektuale, i ndryshuar, Ligji për mbrojtjen topografike
të qarqeve të integruara, i ndryshuar, Ligjet për aderimin e Shqipërisë në Konventa
të ndryshme si: Konventa që themeloi WIPO, Konventa Europiane e Patentave,
Konventa Ndërkombëtare për mbrojtjen e varjeteteve të reja të bimëve, Marrëveshja
Ndërkombëtare e Hagës për regjistrimin ndërkombëtar të dizenjove industriale,
Marrëveshja e Madridit për regjistrin ndërkombëtar të markave dhe shërbimeve,
Konventa e Nicës për klasifikimin ndërkombëtar të mallrave dhe shërbimeve, si dhe
VKM të ndryshme që miratojnë rregullore të ndryshme etj.
5Traktati i Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) “Për të drejtën e autorit”, Ligji 8838, datë
22.11.2001.
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Gjithashtu, edhe kuadri rregullator ndërkombëtar përbëhet nga Konventat dhe
Traktatet ku Shqipëria si vend ratifikues ose nënshkrues i marrëveshjeve, bëhet
pjesë e legjislacionit të brendshëm. Në zhvillimin kontinental të ksaj të drejte luan
rol edhe kuadri rregullator Europian, ku përfshihen jo vetëm Konventat dhe
marrëveshjet, por edhe Direktivat dhe rregullat e Këshillit Europian. Një akt
ndërkombëtar mjaft i rëndësishëm është TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights), për mbrojtjen tërësore të PI-së, e cila u miratua në prill 1994 në
marrëveshjen e Marakeshit në të cilën u themelua OBT (Organizata Botërore e
Tregtisë).
Por, një hov mjaft të madh mori në Shqipëri mbrojtja e kësaj fushe pikërisht në
kohën kur u nënshkrua Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) në korrik 2006.
Kjo u bë e dukshme edhe më pas me nënshkrimin, ratifikimin e një sërë marrëveshjeve
dhe traktateve, konventave të cilat ishin detyruese për secilin vend aderues apo
nënshkrues për të krijuar standarde në mbrojtjen e të drejtave në fushën e PI-së.
Kështu, përveç një mori aktesh ligjore dhe nënligjore, mund të thuhet në prizmin
historik se në Shqipëri është folur për PI qysh më 1920-ën dhe pastaj me VKM
nr.135 dt. 22.03.1993 u krijua Zyra e Patentave në varësi të Komitetit të Shkencës
dhe Teknologjisë e cila shërbeu si institucioni bazë për regjistrimin dhe mbrojtjen e
Markave Tregtare dhe Dizenjove Industriale, si dhe emërtimet e origjinës, kurse
ligji i parë për PI-në u miratua për herë të parë në prill 1994.
Aktualisht paketa ligjore në Shqipëri njeh dhe mbron: Patentat dhe Modelet e
përdorimit, Dizenjot Industriale, Markat Tregtare dhe të shërbimit, Treguesit
gjeografikë, etj. Por kjo mbrojtje i sigurohet PI-së me një shtrirje në hapësirë në të
gjithë territorin e Shqipërisë, ku përfshin: tokën, detin, ajrin, me ndikim mbi të
gjithë personat fizikë dhe juridikë shqiptarë dhe të huaj, në vendet palë kontraktuese
të konventave dhe traktateve ndërkombëtare në fushën e PI-së ku edhe RSH është
palë, në vendet anëtare të OBT-së, si dhe në vendet ku zbatohet në këtë fushë parimi
i reciprocitetit.

Patentat si Pjesë e PI-së

Patentat janë shpikje teknologjike që përdoren edhe në vende të tjera dhe përbën të
drejta ekskluzive të dhëna nga shteti ndaj personit i cili prodhon dhe tregton
produktin e shpikjes sipas kritereve të ligjit dhe në përputhje të plotë me të. Patenta
jepet në të gjitha fushat e teknologjisë ku plotësohen disa kritere si: përbën risi,
përmban hapa shpikjeje dhe është e përdorshme në industri si diçka e re që zbatohet
në teknikë, organizim, financë, kulturë, etj.6

Kur shpikja nuk ka ngjashmëri me njohuri të mëparshme përbën risi dhe kjo risi
jep ndikime ekonomike. Kështu, shpikja nuk duhet të jetë ide e mëparshme ose
vazhdim i njdonjë ideje tjetër dhe gjithashtu, që shpikja të jetë e patentuar duhet të
jetë e zbatueshme në praktikë dhe jo vetëm në teori, pasi kjo përbën një shkak që
shpikja të jetë e papatentuar, si dhe të mos cënojë normat e moralit dhe të rendit
publik.7

6 Ligji nr.9947, datë 07.07.2008,”Për Pronësinë Intelektuale”.
7 EU Intellectual Property Law and Policy, Catherine Seville, Elgar European Law, faqe 72.
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Por, tek shpikjet ka edhe një veçanti pasi ato shpikje që kanë për objekt trupin e
njeriut dhe metodat kirurgjikale që trajtojnë trupin e njeriut dhe të kafshëve, nuk
patentohen për nga karakteri i tyre jotregtar dhe fitimprurës monetar. Gjithashtu,
të papatentueshme janë edhe shipkjet matematikore, zbulimet teorike dhe metodat
shkencore te saj, krijimet statistikore, skemat, rregullat dhe metodat për kryerjen e
veprimeve moderne, si dhe programet kompjuterike pasi këto të fundit mbrohen
nga e drejta e autorit.
Me mjaft rëndësi shihet nga legjislativi ynë edhe forma e patentimit përmes aplikimeve
të standardizuara për tre lloje të patentimit, siç janë: Patentat Kombëtare, Patentat
Ndërkombëtare dhe Patentat Komunitare të BE-së, të cilat i shërbejnë sipas afateve
ligjore mbrojtjes së këtyre llojeve të punëve intelektuale.

Modelet e Përdorimit si Pjesë e PI-së

Model Përdorimi është e drejta ekskluzive për realizimin e një shpikjeje e cila i jep
zotëruesit të kësaj të drejte kompetencën për të ndaluar të tretët që t’a përdorin
shpikjen për qëllime tregtare dhe që cilësohen si patenta të vogla, pasi janë shpikje
që nuk patentohen dhe lëshohen përmes kriteresh më të lehta se patentat. Me Model
Përdorimi mbrohen ato shpikje që sjellin dobi përdoruese në industri të cilat nuk
përmbajnë hapa shpikjeje dhe që kanë karakter përmirësues të shpikjeve të mëparshme
të papatentuara. Duke qenë se Patentat mbrohen me një afat 20 vjeçar, dizenjot
indrustriale mbrohen me një afet 10 vjeçar duke filluar nga data e depozitimit të
kërkesës pranë DPPM.8

Markat Tregtare si Pjesë e PI-së

Markat Tregtare shërbejnë për të bërë mbrojtjen e produkteve nga konkurrenca me
ato të njëjta ose të ngjashme në treg, të cilat zakonisht janë shenja ose kombinime
shenjash që dallojnë mallrat nga njëri-tjetri nëpër tregje. Pra, në vetevete një markë
është shenjë individualizuese që e dallon një produkt të një ndërmarrjeje nga
produktet e tjera konkurrente. Ato tregojnë: burimet e prodhimit si dhe përfaqësojnë
shenja ose kombinim shenjash të paraqitura grafikisht duke mundësuar dallimin e
mallrave apo shërbimeve midis personave fizikë apo juridikë të ndryshëm. Shenjat
përbërëse të një marke janë:
a. Fjali dhe emra personalë apo iniciale dhe numra.
b. Shenja figurative apo vizatime.
c. Format e mallit ose ambalazhit dy dhe tre dimensionale (2D dhe 3D).
d. Kombinime ngjyrash, dritëhijesh apo ngjyrash në vetevete.
Këto shenja të paraqitura grafikisht shërbejnë si mbrojtësit e markës. Gjykata
Eurpoiane e Drejtësisë thekson se “paraqitja grafike e markës duhet të jetë e saktë, e
qartë, e kuptueshme, lehtësisht e arritshme, e qëndrueshme dhe objektive. Referuar
këtyre standardizimeve markat dallojnë sipas disa llojeve: Markat e njohura si Trade
Mark me akronimin TM, Markat e Shërbimit që përdoren për të dalluar shërbiet e ofruara
nga subjekte të ndryshme, Markat Kolektive që dallojnë nga markat apo shërbimet e
hedhurea në treg nga organizata tregtare  apo industrialiste të ndryshme, etj.
Që marka të regjistrohet duhet që të plotësojë kriterin dallues dhe atë tregtar, ku
kriteri dallues i mundëson konsumatorëve dallimin e mallrave nga prodhues të
8 Neni 140, Ligji “Për Pronësinë Intelektuale”.
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ndryshëm, kurse ai tregtar duhet që të jetë i përdorshëm në treg. Por, edhe për
markat janë parashikuar përjashtimet nga mbrojtja në ato raste kur marka nuk ka
asnjë karakter dallues ku spikasin mungesat ekskluzive të elementëve tregues që në
treg tregojnë: llojin, cilësinë, sasinë, qëllimin, vlerën, origjinën gjeografike, kohën e
prodhimit të mallrave apo kryerjes së shërbimeve të ndryshme. Gjithashtu, edhe në
rastet kur markat përbëhen nga elemente ose tregues që janë bërë të zakonshëm në
të përditëshmen e tregjeve, si dhe kur përbëhet nga forma e vija të imponuara nga
natyra e mallrave apo shërbimeve apo nga forma ose linja që përmbushin elementet
teknikë, kur Marka dhe Shërbimet përbëhen nga elemente çorientues për publikun
lidhur me përbërjen, cilësinë, origjinën, etj., edhe në rastet kur përbëhet nga tregues
gjeografikë, si dhe kur Marka përbëhet nga emra, portrete, pseudonime personale,
të mirënjohura në RSH, etj.9
Por, sikurse përmendëm më sipër shkaqet absolute, ekzistojnë edhe disa shkaqe
relative për mosregjistrimin kur është bërë krahasimi midis markave me ato ekzistuese
dhe rezulton se marka që kërkojmë të regjistrojmë cënon të drejtat e asaj të mëparshme,
pasi analizohen disa elemente si: data e krahasimit të markave, numri i markave që
merren në konsideratë, shkalla e ngjashmërisë, etj, Gjithashtu, në këtë koncept shihet
se pjesë e vlerësimit për shkaqet relative të mosregjistrimit janë edhe: nëse është e
njëjtë me markën e mëparëshme të regjistruar, është e njëjtë ose e ngjashme me një
markë të mëparëshme e cila mbrohet për mallra identike ose të ngjashme dhe ku për
shkak të ngjashmërisë mund të shkaktohet konfuzion në treg për konsumatorët, si
dhe kur është e njëjtë ose e ngjashme me një markë të mëparëshme por regjistrohet
për mallra dhe shërbime që nuk janë të ngjashme me ato10.
Përsa i përket formës së regjistrimit, subjekti zgjedh t’a regjistrojë markën e tij me
një nga tre llojet e regjistrimit si: kombëtar, ndërkombëtar dhe komunitar duke e
vlerësuar markën sipas shtrirjes gjeografike, pra në një territor të caktuar ku produkti
mendohet të tregtohet. Aplikimi nga subjekti i interesuar bëhet pranë DPPM duke
paraqitur dokumentacionin e duhur si dhe tarifën standarde, ndërsa kërkesa
publikohet në funksion të regjistrimit në gazetën zyrtare të WIPO, e cila merret
edhe me shqyrtimin formal të markës dhe dokumentacionit shoqërues dhe më pas i
dërgohet zyrës kombëtare për procedurat e regjistrimit sikurse procedohet në
regjistrimin kombëtar të saj.
Regjistrimi komunitar, sikurse edhe aplikimi për regjistrimin kombëtar bëhet pranë
Zyrës për Harmonizimin e Tregut të Brendshëm (OHIM). Që marka të gëzojë mbrojtje
në të gjitha vendet anëtare të BE-së. Në këto raste shqyrtimi bëhet vetëm për
ekziztencën e shkaqeve absolute apo relative të mosregjistrimit që u cituan më lart.
Regjistrimi kombëtar i shtrin efektet në të gjithë territorin e Shqipërisë, ndërsa
aplikimi kalon në disa faza si:

Depozitimi që përmban përveç emrit dhe adresës së aplikantit, përfaqësimin
e markës me pamje, listën e mallrave apo shërbimeve që do të shoqërojë marka, një
deklaratë prioriteti, si dhe mandatpagesën e tarifës zyrtare për regjistrimin.
Ekzaminimi është një proces tjetër i cili i hap rrugën publikimit zytrar për
regjistrimin. Pasi regjistrohet pranë DPPM markës i garantohet një mbrojtje e gjerë
pasi ligji njeh edhe të drejtën e ndryshimit të pronësisë dhe licensimin e pronarit të
ri të markës.
9 Praktika e Bordit të Apelimit (OHIM) 2007, http://oami.europa.eu/eu/office/aspects/pdf/
BoAcaseLaw2007_en.pdf.
10 Neni143/5, ibid.
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Një aspekt tjetër i përcaktuar nga ligji i vendos markës edhe afatet se kur mbaron
efekti i saj, si dhe afatin e përcaktuar me ligj që në momentin e regjistrimit e deri në
përfundim të saj. Por, marka mbaron efektet e saj të pronësisë edhe kur pronari i saj
nuk e përdor, kur si pasojë e veprimit apo mosveprimit të pronarit marka bëhet emër
i zakonshëm në treg për mallrat dhe shërbimet, kur një markë e tejpërdorur çorjenton
në treg publikun. Kërkesa për zhvlerësimin e markës depozitohet nga pala e interesuar
në gjykatë. Gjykimi mund të bëhet edhe pa praninë e pronarit të markës, gjykata
merr vendim të formës së prerë dhe i njoftohet Zyrës së Markave dhe Patentave.

Dizenjot Industriale si Pjesë e PI-së

Edhe Dizenjot Industriale janë element i PI-së të cilat përkufizohen si paraqitja e
jashtme e produktit që njihet si dizenjo industriale dhe që mbrohen pasi për pronarin
ato prodhojnë efekte ekonomike. Dizenjimi i jashtëm, ngjyra dhe paraqitja
ornamentale e produktit luan rol për pranimin e tij në treg duke e dalluar atë nga
produkte të ngjashme. Por edhe për këtë PI ligji shqiptar “Për Dizenjot Industriale”
nënkupton karakteristikat e formës së jashtme të një produkti në përgjithësi,
ornamentet dhe aspekti estetik si një i tërë ose si pjesë e tij që i jep produktit pamje
të veçantë dhe të drejta mbrojtjeje. Dizenjot Industriale përdoren zakonisht në:
mallra, arkitektura, mobilje, modë, automobila, etj. Edhe kjo pjesë e tërësisë së PI-së
mbrohet nga ligji pasi i shton vlerë tregtare produktit si dhe mund të jenë 2D dhe
3D.11
Por, kur Dizenjot Industriale kanë vetëm funksion teknik, nuk u njihet e drejta e
mbrojtjes, gjithashtu duhet që të riprodhohen në formën dhe përmasat e sakta me
qëllim që produkti ku aplikohet dizenjo industriale të lidhet mekanikisht përkundrejt
një produkti tjetër.
Për t’u mbrojtur një Dizenjo e regjistruar duhet të jetë e re dhe të ketë karakter
industrial, të mos ketë dizenjo identike të mëparëshme. Ajo ka karakter individual
kur përshtypja e përgjithshme që ajo lë tek përdoruesi i informuar ndryshon nga
përshtypja që i lënë të njëjtit përdorues dizenjo industriale të ndryshme. Dizenjatori
ka të drejta ekskluzive mbi pronësinë e dizenjos industriale dhe e drejta e mbrojtjes
i përket aplikuesit për regjistrimin e dizenjos.12

Konkluzione dhe Rekomandime

Sikurse e vëmë re të gjitha vlerat e produkteve dhe shërbimeve të PI-së janë me
karakter tregtar dhe ekonomik. Ato janë të rregulluara me akte ligjore dhe nënligjore
vendase dhe të aquis comunitar, të cilat i japin atë rëndësi që edhe mbarë bota ia ka
dhënë tashmë prodhimeve intelektuale. E parë më gjerë se në aspektin e rregullimit
kjo e drejtë aktualisht në Shqipëri është ende e re dhe shpesh duket se nuk i jep atë
që meritojnë vetë prodhuesve të tyre.
Gjithashtu, mund të themi se ndonëse jemi në një moment kur pritet hapja e
negociatave të antarësimit në BE, përsëri mbetemi në faza fillestare të respektimit të
kësaj të drejte, saqë lirisht mund të themi se shumë pak ia kanë ndjerë efektin ekonomik
prodhuesit e këtyre lloj produkteve që burojnë nga ide dhe formim intelektual.

11 Neni 112/1/b, ibid.
12 EU Intellectual Property Law and Policy, Catherine Sevile, Edward Elgar, Publishing Limited, 2009,
faqe191.
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Edhe pse nga organizmat shtetërore është punuar relativisht mjaftueshëm për
sanksionimin e procedurave dhe standardeve që e formalizojnë në rrugë
institucionale përdorimin e këtyre të drejtave, përsëri duket qartë mangësia e
ndërgjegjësimit të komunitetit tonë përsa i përket kësaj të drejte. Ende puna dhe
tërësia e veprimeve që institucionet përgjegjëse dhe kompetente të monitorimit të
këtyre produkteve dhe të drejtave që rrjedhin prej tyre, janë formale dhe mbeten në
kuadrin e strategjive, ndërveprimeve që ndërthurin një mori institucionesh të vendit
dhe ato ndërkombëtare lidhur me implementimin dhe funksionimin e tërësisë së
rregullave që do të disiplinonin këtë fushë të së drejtës, përsëri mbetet një nga kriteret
e papërmbushura të lëna si prioritet nga BE. Kjo do të thotë se sipas mendimit tim,
ende nuk janë zbatuar dhe gjetur mekanizmat e duhur dhe shtërnguese që do të
disiplinonin përdorimin e kësaj të drejte.
Ndonëse nuk ka munguar asistenca e organizmave ndërkombëtare dhe e
institucioneve të BE-së, përsëri ka ende punë që të arrihet në atë nivel që duhet për
të qënë të njëjtë sikurse të gjithë përdoruesit e vendeve të tjera të Pronësisë
Intelektuale.
Edhe pse po vazhdohet të ndërtohen strategji dhe programe për implementimin e
ligjit të ri që pritet të kalojë në parlamentin shqiptar, edhe pse nën asistencën e
WIPO-s dhe BE-së po zhvillohen mjaft aktivitete trajnuese, sensibilizuese dhe
kualifikuese, përsëri duket se rruga e gjatë për të pasur një komunitet të ndërgjegjshëm
e me njohuri të mjaftueshme në respektimin dhe përdorimin e PI-së përkundrejt
vlerave ekonomike dhe morale qe vetë kjo pronësi mbart dhe gëzon.
Së fundi, mendoj të theksoj se duhet të fillojë një edukim kurrikular që në ciklet e
mesme të studimit në vend para atij parauniversitar, me qëllim që të arrihet në një
nivel të mjaftueshëm njohurish rreth fushës dhe respektimit të të drejtave morale
dhe ekonomike të saj. Kjo do t’i hapte rrugë njohjes më të mirë dhe të gjerë të PI-së
nga të gjitha gjeneratat e shoqërisë dhe njëkohësisht mendoj se do të rritej respektimi
i përdorimit të saj.
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Resurset minerale të pjesës jugore të maleve të Sharrit në territorin e
Kosovës

Mr. Gazmend Bërbatovci
Universiteti i Prishtinës

Abstrakt

Ky punim kërkimor-shkencor u realizua me qëllim studimin, analizimin dhe vlerësimin
e resurseve minerale të pjesës jugore të maleve të Sharrit në territorin e Kosovës si dhe
trajtimi i rëndësisë së tyre strategjike, ekonomike, ambientale, turistike si dhe mundësive
të shfrytëzimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të tyre.
Duke u mbështetur në literaturën ekzistuese, shfrytëzimin e të dhënave statistikore të
dikurshme dhe sot, hulumtimet në terren, është bërë një analizë e mirëfilltë e kësaj
problematike duke u përqendruar në gjendjen aktuale dhe perspektivën e tyre në të
ardhmen. Qëllimi i këtij hulumtimi, krahas trajtimit teorik është edhe vlerësimi i resurseve
minerale  të pjesës jugore të maleve të Sharrit në territorin e Kosovës në aspektin e
shfrytëzimit të qëndrueshëm dhe menaxhimit të mirëfilltë.

Fjale kyçe: Resurs mineral, ambient, turistik, menaxhim i qëndrueshëm.

Hyrje

Perspektiva dhe zhvillimi i gjithë mbarshëm në botë varet në masë të madhe nga
llojet, sasia dhe larmia e resurseve natyrore. Pjesa jugore e maleve të Sharrit në
Kosovë është mjaft e pasur me resurse natyrore dhe përfshinë një sipërfaqe prej
433,7 km2, apo rreth 4% të sipërfaqes së Kosovës dhe 10% të sipërfaqes së fushëgropës
së Dukagjinit. Kufizohet me Maqedoninë në jug dhe juglindje, pjesët perëndimore
dhe jugperëndimore shtrihen në kufi me Shqipërinë. Në veri zbret me pjerrtësi të
madhe në gropenë e Opojës, të Sreckës, dhe të Siriniqit), pastaj nëpërmjet maleve:
Koritnik (2.395 m), Oshlak (2.212 m), Jezerc (2.090 m ), dhe të maleve të Nerodimes
(1.721 m), zbret dhe përfundon në fushëgropën e Dukagjinit dhe të Kosovës.

Karakteristikat fiziko-gjeografike

Sharri, si tërësi unike gjeografike, paraqet një kompleks të ndërlikuar gjeotektonik,
morfologjik, pedologjik, hidrografik, klimatologjik, biogjeografik etj. Të gjitha këto
veçori janë mjaft të rëndësishme në aspektin e kërkimit shkencor.
Pjesa jugore e maleve të Sharrit në terRitorrin e Kosovës shtrihet në pjesën jugore
dhe jugperëndimore të Kosovës. Ky territor shtrihet në gjërësinë gjeografike veriore
prej 41Ú 52‘ 30" - 42Ú 09‘ 03" dhe në gjatësinë gjeografike lindore  prej 20Ú 35‘ 39" -
20Ú 48‘ 26", Pjesa jugore e maleve të Sharrit në territorin e Kosovës, duke iu referuar
karakteristikave natyrore që i posedon, paraqet një tërësi të diferencuar gjeografike
të Kosovës.
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Fig. 1. Pozita gjeografike e pjesës jugore të maleve të Sharrit në Kosovë
Në pjesën veri-perëndimore, veriore dhe veri-lindore, përmes pjesëve kodrinore të
Cylenit, ndahet nga territori i Komunës së Prizrenit. Ky kufi fillon diku në bjeshkët
e Zhurit që është pjesë e Koritnikut, skajeve të malit të Brrutit që ndanë me malin e
Billushës, vazhdon skajeve të malit të  Zgatarit, Jeshkovës, Lybeqevës, Blaçit, Lezit
dhe të Struxhës. Nga pjesa jug-lindore dhe lindore, përmes kurorave malore të
Sharrit kufizohet me Maqedoninë. Ndërsa nga perëndimi e jug-perëndimi, malet
Galaiq dhe Koritnik e ndajnë me Shqipërinë. Kufiri me Shqipërinë nuk  është natyror
ngase nuk shkon majeve malore, por shpatijeve të ulëta rreth luginave lumore.
Kjo pjesë e Sharrit në veri zbret me pjerrtësi të madhe nëpërmjet maleve: Koritnik
(2.395 m), Oshlak (2.212 m), Jezerc (2.090 m), dhe të maleve të Nerodimes (1.721 m),
dhe përfundon në fushëgropën e Dukagjinit dhe të Kosovës. Me fjalë të tjera përmes
luginës së Lumbardhit të Prizrenit (Sreckës) lidhet me Rrafshin e Dukagjinit, kurse
përmes lugines së lumit Lepenc lidhet me Fushën e Kosovës. Lartësia mesatare e
kësaj hapësire është 1620 m. Majat më të rëndësishme janë: Koritniku në VP (2.262
m), Kodra e Karanikollës në VL (2.409 m), Maja në L (2.493 m), Kryet e Kagut në
Veri të Brodit (.2207 m), Vraca e Madhe në JL (2536) dhe Kësula e Priftit në JP (2.075
m), ndërsa pika më e ulët është në jug të malit Koritnik me 731 m, lartësi mbidetare
ku lumi Opoja del përtej kufirit në Shqipëri.
Pjesa jugore e maleve të Sharrit, në territorin e Kosovës, përfshin sipërfaqe prej
433.7 km2 dhe zë rreth 4 % të territorit të Kosovës.

Resurset minerale

Resurset minerale paraqesin një produkt mjaft të rëndësishëm ekonomik dhe
vendimtar për shumë degë të industrisë bashkëkohore. Mineralet janë komponime
kimike ose trupa natyrorë inorganikë me përbërje kimike e veçori fizike të caktuara
dhe që janë formuar në koren e tokës e në sipërfaqe të saj si rezultat i proceseve të
ndryshme gjeologjike, endogjene dhe ekzogjene.
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Pjesa jugore e maleve të Sharrit në territorin e Kosovës gjendet në kuadër të njësisë
gjeotektonike të Sharr–Korabit. Shumëllojshmëria e madhe formacionale, veprimtaria
intruzive, efektet e sedimentimit dhe tektonika kanë ndikuar që në këtë hapësirë të
formohen shumë lloje të mineraleve dhe vendburimeve të rëndësishme të cilat janë
shfrytëzuar dhe mundt të shfrytëzohen në të ardhmen.
Nga hulumtimet shumëvjeqare, të kryera në kuadër të kësaj pjese të Sharrit, në
territorin e Kosovës janë zbuluar minerale metalore (mangan, kuarc, baker), minerale
jometalore etj. Hulumtimet më të mëdha ishin bërë në kërkim të xeherorit të
manganit, shumë vite më parë. Mirëpo hulumtimet më të hollësishme për gjetjen e
vendburimeve minerale ishin realizuar gjatë vitit 1969 (kërkimet e manganit, në
trevën e masivit të Kobilicës), si dhe shumë mineraleve tjera. Resurset minerale ndahen
në minerale metalore dhe jometalore.

Resurset minerale metalore

Sipas literaturës së shfrytëzuar, në kuadër të kësaj hapësire të Sharrit pjesëmarrje
më të madhe kanë këto mineral metalore: mangani, kuarci, bakri dhe zhiva.

Mangani

Xeherori i manganit në masivin e Kobilicës (2.526 m), maja e së cilës ndërpritet nga
kufiri shtetëror i Republikës së Maqedosnisë, paraqiten në dy lokalite: në pjesën më
të ulët të masivit gëlqeror të Kobilicës në të ashtuquajturnë “Veshët“ (“Ushi“) dhe
në shpatet veriore të këtij masivi në serinë e rreshpeve të predevonit në “Atmajdan“.
Veshët.- përfaqësojnë lokalitetin kryesor të paraqitjes më të madhe dhe më interesante
të xeherorizimit të manganit në serinë e rreshpeve karbonate në bazën gëlqerore të
masivit të Kobilicës. Xeherori i manganit paraqitet me pamje të një horizonti, aty-
këtu me ndërprerje, trashësia e të cilit sillet nga disa cm deri në thjerrëza damarore
me trashësi deri në 20 m.
Trashësia e horizontit të xeherorizuar, vende-vende është e ndryshueshme, kurse
në të pastaj kalon në mikrodamarë, të cilët ndërrohen me materiale shterpe, të cilat
përbëhen nga gurbrionet, rreshpet kuarcore, rreshpet kloritike të silifikuara, rreshpet
kuarc-silicore dhe kalkrreshpet. Në anën veriore të Kobilicës, pjesa e horizontit të
xeherorizuar me trashësi të madhe të thjerrëzave prej rreth 6 m, me shtrirje në
drejtim të lindjes, duket se përfundimisht zhduket, për t‘u paraqitur sërish në pamje
të trupave xeherore në formë thjerrëzore-damarore me trashësi deri 1.5 m.

Foto 1. Pamje ndërmjet Kobilicës dhe majës së vogël e quajtur si “Veshët“
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Në shpatin perëndimor të Kobilicës trashësia më e madhe e thjerrëzave të horizontit
të xeherorizuar sillet deri 20 m, ndërsa shtrirja e tij është shoqëruar në gjatësi deri
60 m. Në kohen e luftës së dytë botërore, në këtë pjesë të horizontit të xeherorizuar
janë nxjerrë rreth 10 m³ material të xeherorizuar.
Pjesët e zhveshura jugore të horizontit të xeherorizuar të masivit të Kobilicës i
takojnë trevës së Republikës së Maqedonisë. Në dysheme xeherorizimi është shoqëruar
nga pjesë të holla të kalkrreshpeve, që kanë trashësi deri në 3 m. Në këtë vend pjesa
e zhveshur e horizontit të xeherorizuar arrin trashësin më të madhe deri 1.5 m, me
prirje të zhdukjes dhe paraqitjes së sërishme. Dalja kryesore e xeherorit është ndjekur
pa ndërprerje në gjatësi deri 30 m, i orientuar në rënie kah veriu nën këndin 20° dhe
në drejtim të lindjes përfundimisht zhduket ( Dushi , 2009, 22-26).
Atmajdani .- është lokaliteti i dytë i shfaqjes më të vogël të manganit, e cila gjendet
pak më në veri nga ai i mëparshmi, rreth 500 m. Xeherorizimi i manganit paraqitet
në serinë rreshpëve të zhvilluar të predevonit në pjesët diçka më të ulëta të veriut të
masivit të Kobilicës. Xeherori i manganit shtrihet në formacionin e kloritosericit
dhe të rreshpeve kuarcore, të cilat janë të orientuara kah VP (340/25). Në vendin e
daljes xehrori ka trashësi 3 m, kurse në shtrirje është ndjekur në drejtim të JL, rreth
30 m, dhe në vazhdim është mbuluar nga prodhime të formacioneve sedimentare.
Në preparatet e përgatitura për hulumtime mikroskopike të 4 mostrave të xeherorëve
nga këto dy lokalite kanë treguar praninë dhe lidhjen e këtyre mineraleve në xeheroret
e manganit të masivit të Kobilicës: braunit, piroluzitpalianit, psilomelan karbonate,
si dhe disa minerale jometalore (Dushi , 2009, 27-28).

Kuarci

Kuarci si mineral industrial i cilësisë së lartë gjendet në Kosovën lindore, qendrore
dhe jugore.
Në lindje të Dragashit janë zbuluar disa shtresa të kuarcitit me përmbajtje të SiO

2

mes 90 - 98.12 %. Kjo paraqitje është me interes për hulumtime të mëtutjeshme.
Në jug të Restelicës, kuarci hidrotermal paraqitet në damarë, ku përmbajtja e SiO

2

është rreth 96 %. Megjithatë, niveli i hulumtimit të paraqitjeve të kuarcit është i ulët
dhe kërkon hulumtime shtesë. Përdorimi i kuarcit për prodhimin e qelqit dhe për
nevoja të tjera speciale duhet të hulumtohet në të ardhmen (Dushi , 2009, 42-43).

Bakri

Në lokalitetin e Sharrit hulumtimet rajonale për zbulimin e xehëroreve të bakrit
janë bërë në trevat që gjenden në shpatet e skajshme jugore të Kosovës, ndërmjet
kufirit të Maqedonisë dhe Shqipërisë dhe në VP të Luginës së Prizrenit.
Struktuarat gjeologjike të  maleve  të Sharrit janë të përshtatshme  për  mineralizime
të bakrit por të cilat nuk janë të hulumtuara sa duhet.
Në rajonin e Sharrit, xeherori i bakërit, ka përfshirë një sipërfaqe prej 140 km2.
Me këto punime rilevimi në zonën e sipërfaqes së mineralizuar sulfure është vërejtur
prania e bakrit në përmbajtje shumë të vogël.



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

496

Fig.2. Sipërfaqja e rilevimit në Mn dhe Cu në Prizren dhe Cu dhe P2O5 në
Sharr

Mineralizimet sulfure janë zbuluar në shumë lokalitet në kompleksin e rreshpeve të
kristalizuara të permo – karbonit të devoni dhe të moshës së paradevonit, që paraqiten
në pamje të damarëve të hollë dhe të imprenjimeve në pjesën më të madhe të
mineralizimit monmineral të piritit. Analizat kimike nuk vërtetojnë praninë e bakrit
në të gjitha këto lokalitete, por nga studimet spektrografike, vlera e përmbajtjes së
bakrit në raport me klarkun e tij është shumë më e madhe. Disa nga vlerat e fituara
për bakrin janë shprehur në mijëra ppm. Pasi që këto studime janë bërë në zonën
(trevën) e sipërfaqes, ku përveç piritit si mineral i vetëm i bakrit duhej të paraqitej
edhe kalkoiriti. Por mendohej se në zonën e oksidimit ka ndodhur varfërimi i
përbërësve të bakrit, shtimi i të cilëve mund të pritet të ndodhë në nivelet e thella të
mineralizimit sulfur. Prandaj, kjo duhet të vërtetohet me studime të mëtejshme
gjeologjike. Mineralizimet sulfure të intensitetit më të madh janë vërejtur në drejtimin
Brod – Zlipotok – Restelicë – Krushevë – Vranishtë – Mlikcë – Dinancë – Kukularcë,
V. Krsta – Rapça – Pllava, rrethina Kaçina, Gllava dhe mali Qaldencë – Shishtavec.
Janë vërejtur disa anomali me sipërfaqe rreth 5000 m2 me rreth 1% bakër. Gjatë
hulumtimeve të pakta janë hasur dukuri të mineralizimit kompakt të bakrit me
kromin (Dushi , 2009, 27-28).

Procesi i piritizimit dukshëm është në Zaplluxhe, Sharr dhe Brod. Shfaqjet sulfure
kanë formën e impenjimeve të intensitetit të ndryshëm. Kalkopiriti është vërejtur në
Brod, kurse shfaqjet e malahitit janë vërejtur në Zaplluxhe.

Zhiva

Përmbajtjet më interesante të zhivës janë shfaqur në zhveshjet sulfure në lokalitetin
Manastirçe, në veri të fshatit Restelicë të Sharrit. Analizat spektrokimike të mostrave,
të marra nga vendi i zhveshjes të xeherorit kanë, treguar përmbajtje prej 2500 pp m
Hg.



497

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

Në rrugën ndërmjet Vranishtës dhe Glloboçicës, në vendin e ashtuquajtur Toka e
Kuqe, janë analizuar rreshpet e ndryshuara hidrotermake, të cilat kanë treguar
përmbajtje prej 500 pp m Hg.
Në lokalitetin Bregu i Kuq,  afër fshatit Restelicë, mostra e analizuar ka treguar
përmbajtje prej 240 ppm Hg (Dushi , 2009, 51-52).

Vendburimet e xeheroreve të cilët nuk janë të hulumtuara

Vendburimet e xeheroreve të cilët nuk janë të hulumtuara deri më sot: As, Cu, Pb,
Zn, Hg, Fe, Sn, Mb dhe Vf.
 Në fshatin Krushevë dhe Zlipotok gjenden tre vendburime të hekurit mirëpo që
hulumtimet për rezervat e xeherorit të hekurit edhe sot e kësaj dite mungojnë.
Në fshatin Dikanc ndodhet një vendburim i xeherorëve të Cu, Pb dhe Sn (Bakrit,
Plumbit dhe Kallajit), të cilët nuk janë hulumtuar po ashtu.
Në vendburimin e fshatit Baçkë hasen xeherorime të Arsens, Plumb,  Zink, Molibden,
Volframf  dhe Baker, që nuk janë hulumtuar (fig, 9). Dhe një vendburim me baker dhe
merkur gjendet afër Mlikë.

Resurset minerale metalore

Në bazë të literaturës së shfrytëzuar, në kuadër të pjesës jugore të Maleve të Sharrit
në territorin e Kosovës pjesëmarrje më të madhe ka ky mineral jometalor: fosfori.

Fosfori

Hulumtimet rilevuse për fosfor janë bërë në rajonin e Sharrit me metodën cilësore
për konstatimin e pranisë së P2O5 në vendin e zhveshjes të shkëmbinjve xeherorë
përgjatë vijave të profilit të shtyllës statigrafike. Reaksionit malibdat të amonit i
janë nënshtruar të gjithë anëtarët e shtyllës statigrafike përgjatë vijave të profilit me
qëllim të ndarjes së atyre pjesëve, të cilat japin reaksione pozitive për fosfor. Në
vendin e zhveshjeve me fuqi më të madhe të reaksionit pozitiv është bërë verifikimi
i përmbajtjes së P2O5 në shkëmbinj. Përfundimet e fituara janë të ulëta dhe sillen
prej 0.24 – 0.90 % P2O5. Pjesët e ndara të rajonit, ku me metodën cilësore janë fituar
reaksione pozitive në fosfor, kanë ngjashmëri me vendburimet e fosfateve “Lesina “
të Bosilgradit në kufirin Serbi – Bullgari (Dushi , 2009, 51).
Në bazë të studimeve të 8 copave nga rrethina e fshatit Brod, janë shfaqur shenja të
pranisë së mineralizimit të volframit. Në pjesën më të madhe të shlihove është
vërtetuar prania e cirkonit.
Nga kjo që u tha më lart, punimet e mëtejshme hulumtuse në fosfor nuk do të
mund të arsyetohen, vetëm në qoftë se bëhet verifikimi i metodës cilësore, me të
cilën janë vështruar reaksionet pozitive në P2O5 në rajonin e Gurit Zi.
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Fig 3. Resurset natyrore të pjesës jugore të maleve të Sharrit në Kosovë
Përfundime

Pjesa jugore e maleve të Sharrit në Kosovë është mjaft e pasur me resurse natyrore
dhe përfshinë një sipërfaqe prej 433,7 km2, apo rreth 4% të sipërfaqes së Kosovës dhe
10% të sipërfaqes së fushëgropës së Dukagjinit. Kufizohet me Maqedoninë në jug
dhe juglindje, pjesët perëndimore dhe jugperëndimore shtrihen në kufi me
Shqipërinë. Në veri zbret me pjerrtësi të madhe në gropenë e Opojës, të Sreckës, dhe
të Siriniqit), pastaj nëpërmjet maleve: Koritnik (2.395 m), Oshlak (2.212 m), Jezerc
(2.090 m ), dhe të maleve të Nerodimes (1.721 m), zbret dhe përfundon në fushëgropën
e Dukagjinit dhe të Kosovës.
Pjesa jugore e maleve të Sharrit në territorin e Kosovës gjendet në kuadër të njësisë
gjeotektonike të Sharr–Korabit. Shumëllojshmëria e madhe formacionale, veprimtaria
intruzive, efektet e sedimentimit dhe tektonika kanë ndikuar që në këtë hapësirë të
formohen shumë lloje të mineraleve dhe vendburimeve të rëndësishme të cilat janë
shfrytëzuar dhe mundt të shfrytëzohen në të ardhmen.
Nga hulumtimet shumëvjeqare, të kryera në kuadër të kësaj pjese të Sharrit, në
territorin e Kosovës janë zbuluar minerale metalore (mangan, kuarc, baker), minerale
jometalore etj.
Xeherori i manganit në masivin e Kobilicës (2.526 m), maja e së cilës ndërpritet nga
kufiri shtetëror i Republikës së Maqedosnisë, paraqiten në dy lokalite: në pjesën më
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të ulët të masivit gëlqeror të Kobilicës në të ashtuquajturnë “Veshët“ (“Ushi“) dhe
në shpatet veriore të këtij masivi në serinë e rreshpeve të predevonit në “Atmajdan“.
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Resurset ujore në Bjeshkët e Nemuna

Prof. Ilir Gashi
Universiteti i Prishtines

Abstrakt

Ky punim kërkimor-shkencor u realizua me qëllim studimin e Resurseve Ujore ne
territorin e Bjeshkeve te Nemuna. Nevoja e sotme per ujera eshte bere problem global,
dhe me kete studim jam munduar te paraqes gjendjen reale te Resurseve Ujore ne
hapesiren e Bjeshkeve te Nemuna. Mbrojtja e resurseve ujore sipërfaqësore dhe
nëntokesore është shumë e rëndesishme pasi që resurset ujore përbejnë një nga segmentet
më vitale për ekosistemin ku jetojmë. Përdorimi i resurseve ujore përfshin benefite të
shumta në aspektin e përdorimit të ujit të pijes, bujqësor, industrial, familjar, aktivitetet
turistike dhe mjedisore. Duke marre për bazë rezervat dhe pasuritë e mëdha ujore
sipërfaqësore dhe nëntokësore që posedojnë ky territor janë ngritur tre mini hidrocentrale
dhe po ashtu qeveria Republikes se Kosoves duhet të ketë parasysh së në ketë territor ka
potencial hidrike për ndërtimin e hidrocentraleve të tjera.

Fjale kyçe: Resurs, turistik, hidrocentral, mjedisor, industrial.

Hyrje

Territori i Bjeshkëve të Nemuna cilësohet me objekte të rralla hidrike të
papërsëritshme, me shtrirje të kufizuar hapësinore dhe të ruajtura në gjendje
burimore. Rëndësi të veçantë si vendburime natyrore dhe burime potenciale të ujit
janë gurrat karstike: Burimi karstik i Drinit të Bardhë në Radavc, Vrella e Istogut,
dhe Vrella në fshatin Vrellë.
Si lumenj kryesor të Bjeshkëve të Nemuna veçohen: Lumi Drini i Bardhë, Lumbardhi
i Pejës, Lumbardhi i Deçanit, Ereniku, Sushica dhe Lumi Istog.
Resurset ujore përbëhen nga ujërat sipërfaqësore dhe ata nëntokësore. Në ujërat
sipërfaqësor bëjnë pjesë lumenjtë dhe liqenet. Lumenjtë kryesor të hapësirës së
Bjeshkëve të Nemuna janë: Drini i Bardhe, Lumbardhi i Pejës, Lumbardhi i Decanit,
Ereniku, lumi Istog, lumi Sushica.
 Ndërsa liqene akullnajore më të njohur janë: Liqeni i Madh, Liqeni i Vogël, Liqeni
i Tropojës, Liqeni Zemer, Liqeni i Kuqishtes.dhe Liqeni Leqinat. Përderisa bota në
një pjesë të madhe ka probleme për furnizim të mjaftueshëm me ujë, hapësira e
Bjeshkëve të Nemuna në territorin e Kosovës posedon sasi të bollshme të këtij resursi.

Resurset ujore

Në kuadër të hapësires së Bjeshkëve të Nemuna në territorin e Kosovës edhe resurset
ujore përbejnë një segment mjaftë të rëndesishem, duke marre për bazë rezervat dhe
pasuritë e mëdha ujore sipërfaqësore dhe nëntokësore që posedojnë këto male.
Vlerësohet se Drini i Bardhë disponon me potenciale të mëdha hidroenergjetike.
Rrjedhat e Drinit të Bardhë të cilat formohen në kompleksin malor të Bjeshkëve të
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Nemuna disponojnë me paradispozita natyrore për ngritjen e mini hidrocentraleve
me fuqi instaluese me fuqi lokale. Në ujërat që drenohen nga kompleksi malor që
përfshihen në Bjeshkët e Nemuna janë ngritur tre mini hidrocentrale. (Grup autoresh,
2003, 38)
- HE “Kozhnjer” 6,4 Mw
 - HE “Radavc” 0,28 Mw
 - HE “Istog” 0,46 Mw
Mirëpo me rritjen e numrit të popullsisë dhe aktiviteteve ekonomike, rritet gjithnjë
e më tepër nevojat për ujë dhe njëkohësisht bashke me to rritet edhe shkalla e ndotjes
së ujërave që vjen si pasojë e shkarkimit të ujërave të amvisërisë, ato industriale etj.,
shkarkime këto që ndikojnë në ndotjen e ujërave në përgjithësi e sidomos të atyre
sipërfaqësor në veçanti.( Ejupi, Bytyqi, Krasniqi, 2008, 271).
Në kuadër të ujërave sipërfaqësore bëjnë pjesë uji i lumenjëve dhe liqeneve, ndërsa në
ato nëntokësor bëjnë pjesë uji i akuifereve, burimeve natyrore dhe një numër i madh i
gurrave karstike. Karakteristike e ujërave të Bjeshkëve të Nemuna është se ata formohen
nga gurrat dhe rrjedhjet autoktone dhe vlerësohen si ujëra të freskët me cilësi të lartë.
Rrethana të favorshme për ruajtjen e cilësisë së lartë të ujit qëndrojnë në faktin e numrit
të vogël të vendbanimeve, banorëve dhe nivelit të ulët të aktiviteteve ekonomike.

Resurset ujore sipërfaqësore

Resurset ujore sipërfaqësore të Bjeshkëve të
Nemuna përfaqësojne resurset ujore rrjedhës të
përbëre nga lumenjtë me degët e tyre, si dhe
liqenet. Lumenjtë e Bjeshkëve të Nemuna në
territorin e Kosovës në aspektin e shtrirjes
hapësinore kanë shtrirje më të madhe dhe sasi
më të madhe të ujit nga ana perëndimore e degëve
të djathta të Drinit të Bardhë Sushica, Lumbardhi
i Pejës, Deçanit dhe Ereniku, sesa nga pjesa e
pjesa lindore që drenohet nga lumi Istog.( Studim
MMPH, 2003, 35). Një pjesë në veri- lindje të
Bjeshkëve të Nemuna, përkatësisht në skajin veri-
lindor-Mokna drenohet nga degët e djathta të
lumit Iber.
Në Bjeshkët e Nemuna ekziston një numer i
konsiderueshem i rrjedhave ujore që shkarkojnë
ujërat në Drinin e Bardhë - ujëmbledhësin e Detit
Adriatik. Përveç burimit të Drinit të Bardhë,
lumenj të tjerë veçohen: Lumbardhi i Pejës,
Deçanit, Sushica, Ereniku, lumi Istog.
Drini i Bardhë - në pellgun e Drinit të Bardhë

gjatë vitit mesatarisht bien rreth 957 mm ne vendburimin ne Radavc. Sasia e madhe
e reshjeve dhe potenciali i madh i ujor i Bjeshkëve të Nemuna paraqet zonën kryesore
e cila ushqen me ujë Drinin e Bardhë. Kjo është një ndër faktorët shumë të
rendësishem për ushqimin me ujë të këtij lumi. Bilanci ujor vazhdimisht ndryshon.

Fig. 8. Hidrografia e Bjeshkëve
të Nemuna
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Drini i Bardhë maksimumin e rrjedhjes e ka në muajin maj dhe me minimumin në
gusht. Ushqimi i këtij lumi bëhet kryesisht përmes reshjeve. Karakteristikë tjetër
për ushqimin me ujë të Drinit të Bardhë është pjesëmarrja e madhe e reshjeve
atmosferike në formë borë në Bjeshkëve të Nemuna. Në stinën e pranverës, në viset
malore të Bjeshkëve të Nemuna ka sasi të madhe të borës, dhe gjatë kohës kur
shkrihet bora ky lum ka nivel më të lartë të ujit. Prurja maksimale e ujit në Drinin
e Bardhë në muajin maj është 143 m³, ndërsa minimumi gjatë muajit gusht 46.5 m³.
Siç shohim në bazë të tabelës, duke ju referuar të dhënave, në lidhje me ujëmbledhësin
e Drinit të Bardhë:
 Tab.8. Mesatarja mujore e nivelit të ujit (cm) në Drinin e Bardhë dhe Erenik 1961-1970
 (Nuk ka të dhena më të reja nga IHMK)

Lumbardhi i Pejës-është degë e djathtë e Drinit të Bardhë dhe ka një sipërfaqe të
përgjithshme të pellgut lumor prej 503,3 km²..
Lumbardhi i Pejës buron në Usovishte në lartësinë mbidetare (1932 m), ndërsa afër
fshatit Grabanicë në lartësinë mbidetare (365 m) derdhet në Drinin e Bardhë.
Lumbardhi i Pejës është rrjedhja ujore me e gjatë (62 km) e Drinit të Bardhë. Degët
kryesore të Lumbardhit të Pejës janë: lumi Haxhaj me degën Stankaj, Reka e Allages,
Sheu i Keq, Gerllo, Bogë dhe Milishevci.(Cavolli,R 1997, 331) Lumbardhi i Pejës
është atraktivitet hidrografik dhe turistik i Bjeshkëve të Nemuna. Prurja mesatare e
ujit në grykëderdhje në Drinin e Bardhë është 8,2 m³/sek. Ka vlerë të madhe
ekonomike pasi ka potencial të madh hidro-energjetik. Në luginën e Lumbardhit të
Pejës është Burimi i Zi, uji i të cilit shfrytëzohet për furnizimin e qytetit të Pejës me
ujë të pijshëm.
 Tab.9. Mesatarja mujore dhe vjetore e nivelit të ujit në (cm) për periudhën 2004-2013.

 Burimi: IHMK
Hulumtimet hidrografike, gjeologjike dhe gjeomorfologjike, kanë treguar se
ekzistojnë kushte për ndërtimin e një akumulacioni relativisht të madh në derdhje
të lumit të Allages në Lumbardh, 13 km larg Pejës (Plani Lokal i Veprimit ne Mjedis,
2009-2015,.23)

Tab .10.Vlerat maksimale, minimale dhe mesatare vjetore të prurjeve (Q=m³|s) në stacionin
Drelaj (Raport,Gjendja e ujerave 2010,34)
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 Lumi Prurja minimale|m³ Prurja mesatare|m³ Prurja maksimale|m³

Lumbardhi i Pejës                  0.32                4.20                      83.50

Ndërsa sa i përket cilësisë së ujit (ujërat sipërfaqësore) në lumenjtë e hapëesirës së
Bjeshkëve të Nemuna, ju referohemi monitorimeve nga IHMK në vitin 2007,
Lumbardhi i Pejës dhe rrjeti hidrografik i tij monitorohet në dy stacione hidrometrike:
Drelaj dhe Grykë.
 Prurjet ujore më të madhe varen nga stinët e vitit. Sasia më e madhe e prurjes në të
është gjatë muajit maj, ndërsa me vogla në muajin gusht dhe shtator. Gjatë pranverës
në Lumbardhin e Pejës niveli i ujit ngrihet për shkak të reshjeve dhe të shkrirjes së
borës nga Bjeshkët e Nemuna.
Lumbardhi i Deçanit-është degë e djathtë e Drinit të Bardhë e cila drenon sipërfaqe
të rëndësishme të Bjeshkëve të Nemuna. Nga sipërfaqja e përgjithshme e pellgut
ujëmbledhës prej 278 km², rreth 114 km² ose 41 % të pellgut gjenden në hapësirën
malore të Bjeshkëve të Nemuna. (Raport, 2002, 36). Pellgu i Lumbardhit të Deçanit
i përshkon vendbanimet: Deçan, Isniq, Llukë e Epërme dhe Llukë e Poshtme,
lumëbardhe dhe Broliq, fushat e të cilave fshatra i ujit si dhe furnizon me ujë liqenin
akumulues të Radoniqit. Lumbardhi i Deçanit formohet prej dy lumenjve atë të
Kozhnjerit (2200 m) në anën e djathtë dhe të Marjashit në anën e majtë (2530 m).
Aty ku bashkohen këta dy lumenj është ndërtuar hidrocentrali i Kozhnjerit. (Grup
autoresh, 1975,141).  Ky është hidrocentral është i vogël ne krahasim me potencialin
e ujit dhe forcës kinetike të tij. Lumbardhi i Deçanit ka gjatësi afër 53 km.
Prurje më të madhe ka në pranverë, kur vjen edhe deri të shkrirja e borës. Poashtu
edhe në vjeshtën e vonshme ku ka reshje më të mëdha të shiut kemi nivel më të
madh të ujit.
 Tab.12.Vlerat maksimale, minimale dhe mesatare vjetore të prurjeve (Q=m³|s) në Decan
 Lumi Prurja minimale m|³ Prurja mesatare m|³ Prurja maksimale|m³
Lumbardhi i Decanit  0.60             4.28             58.0

Burimi: Raport, Gjendja e Ujërave në Kosovë, Prishtinë 2010, fq 35
Sikurse lumenjtë Drini i Bardhë, Lumbardhi i Pejës, edhe Lumbardhi i Deçanit në
bazë të monitorimeve të bëra nga IHMK, në vitin 2007, duke përfshirë edhe lumenjtë
tjerë të pellgut të Drinit të Bardhë deri në hyrje të qyteteve Pejës dhe Deçanit janë
ujëra të klasit të parë (Raport, MMPH, 2008, 60)
Ereniku - buron prej Bjeshkëve të Junikut dhe të Vokshit, nën majën e Dervish
Kam (2256m), pra, formohet prej disa rrjedhjeve kryesisht të anës së majtë mbi
Bjeshkët e Junikut, në pjesën perëndimore të Bjeshkëve të Nemuna.
Prurjen më të madhe e ka gjatë dimrit në muajt dhjetor dhe shkurt. Ndërsa më së
paku prurje ka në muajt gusht dhe shtator. Ereniku në bazë të dhënave është lumi
me mesataren e reshjeve më të mëdha vjetore nga të gjithë lumenjtë me 1515 mm.
(Raport, 2008,52)
Lumi i Istogut - buron nga rrëza e Mokra-Gores, te vendbanimi Istog, në kontakt
të formacioneve gëlqerore dhe rreshpeve të papërshkueshme. Në burimin Istog është
ndërtuar hidrocentrali “Istog” me fuqi instaluese 0,46 Mw.

LIQENET - KLASIFIKIMI
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Liqenet janë objekte të rëndësishme hidrografike dhe paraqesin objekte me rëndësi
në fushën zhvillimit të turizmit. Në kuadër të territorit te Bjeshkëve te Nemuna,
përfshijnë një sipërfaqe të vogël. Gjenden diku rreth 15 liqene dhe këneta glaciale.
Shumica e liqeneve jane glaciale. Në Lumbardhin e Deqanit është ndërtuar liqeni
Artificial i Koznjerit. Një nder liqenet që gjendet në Bjeshkët e Nemuna, përkatësisht
afër kufirit me Shqipërinë, që shtrihet në regjionin e Deçanit është liqeni i Tropojës.

Karakteristike e liqeneve në Bjeshket e
Nemuna eshte se janë të ngrire në pjesen
më të madhe të vitit, deri në muajt Prill-
Maj. Një nder liqenet që gjendet në
Bjeshkët e Nemuna, përkatësisht afër
kufirit me Shqipërinë, që shtrihet në
regjionin e Deçanit është liqeni i Tropojës.
Ka një pamje magjepse dhe prej kufirit
shqiptar në vështrim nga liqeni vërehen
kreshtat malore të Bjeshkëve të Nemuna
si Milishevci, Hajla, Bjeshkët e Deçanit.

 Foto.7.Liqeni glacial i Tropojës          Burimi:OJQ Hiking Njeri

 Në regjionin e Rugovës me saktësisht në Leqinat gjenden dy liqene në lartësi prej
1860 m, liqeni i madh dhe liqeni i vogel. Në liqenin e madh temperatura e ujit është
nga 13 -15 gradë celsius dhe ka një hapësire prej 150 m me 70 m, ndërsa liqeni i vogël
70 me 50 m(“Plani lokal i veprimit ne mjedis 2009-2016” fq.24). Këto liqene kanë një
rëndësi dhe paraqesin potencial shumë të madh të zhvillimit të turizmit pasi që
kanë një bukuri shumë të madhe ku turistët gjatë shëtitjeve në këto ane mund të
shijojnë bukuritë e këtyre liqeneve.

 

Foto9. Liqeni glacial Zemer  Foto10. Liqeni glacial i madh dhe i vogël në Gjeravicë
Liqene glaciale gjenden edhe në Gjeravicë. Liqeni i madh dhe liqeni i vogël. Kanë
një pamje mjaftë tërheqese. Gjenden në lartësi mbidetare 2300-2350 m. Nga liqeni i
madh në Gjeravicë buron lumi Erenik . Karakteristikë në bjeshkët e Gjeravicës është
prania e kënetave glaciale, të cilat gjatë verës zhduken.

Resurset ujore nëntokesore

Ujërat nëntokësore kanë rëndësi të madhe në jetën dhe veprimtarinë ekonomike, si
dhe në shumë sektorë ekonomik të njeriut. Kushtet e ndërlikuara gjeotektonike dhe
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gjeologjike kanë ndikuar që mënyra e krijimit, shtrirja, lëvizja dhe pasuritë e ujërave
nëntokësore të jenë të ndryshme në territorin e Bjeshkëve të Nemuna. Në territorin
e Bjeshkëve të Nemuna paraqiten vlera të shumta hidrike që karakterizohen si resurse
me perdorim të gjerë, për pije, aspektin hidroenergjetik dhe për ujitjen e tokave.
Në këtë tërësi natyrore shtrihen resurse të shumta ujore ka forma të ndryshme ku
përfshihen lumenjtë tipik malor, me rënie dhe energji të madhe, gurra të fuqishme
karstike si : Vrella-Istog (1400-4500 l/s), Vrella-Vrelle (1800-2000 l/s), Gurra e Radavcit
(1900-6500 l/s), Uji i Bardhë - Pejë, Uji i Zi-Pejë, Vrella e Gubavcit-Pejë, Vrella e
Lubeniqit-Lubeniq,Vrella e Jasiqit-Jasiq,Vrella e Livadheve të Mëdha - Jasiq, Vrella e
Isposnices - (Lumbardhi i Deçanit), Vrella e Belajes - (Lumbardhi i Deçanit), Vrella e
Junikut (Junik), Vrella (Haxhaj) etj.
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Barazia gjinore në marredheniet e punes në kontekstin e ndikimit  të
marrëdhënieve mes legjislativit shqiptar dhe BE-së

Alma Hoti (Doktorante)
Universiteti  Europian i Tiranes

Abstrakt

 Një numër i konsiderueshem studiuesish e shohin dhe e konsiderojnë barazinë gjinore
në punësim  si çështje standartesh dhe praktikash juridike.Studiuesit shkallën e barazisë
gjinore e lidhin me rolin  e rëndësishëm të  faktorëve  të natyrës juridike
,kombëtare,nderkombëtare ,globale Studiuesit faktoreve juridike iu atashojnë një
influencë positive dhe kontribut në rritjen dhe përmirësimin e barazisë gjinore. Çfarë e
shpjegon marrëdhënien ndermjet  Legjislativit shqiptar  dhe Bashkimit Europian ? Çfare
e shpjegon  angazhimin e Legjislativit shqiptar në nxjerrjen e ligjeve te reja dhe
permiresimin e definimeve dhe standarteve të barazisë gjinore në punë? Ky paper analizon
marrëdhënien mes legjislativit shqiptarë dhe BE-se si një faktorë influencues rajonal në
kontekstin e marrëdhënieve gjinore në punë.
Cili ka qënë impakti  që vëzhgohet në trajtimin e barazisë gjinore në punë nga Legjislativi
shqiptar?Efektiviteti i rolit të faktorit rajonal  BE vëzhgohet në faktin se legjislativi
shqiptar ka bere ndryshime në legjislacionin shqiptar.Ndryshimet e bera  në ligjet
shqiptare dhe nxerrja e ligjeve të reja në kontekstin e marrëdhënieve gjinore janë bërë në
përputhje dhe në zbatim  të standarteve ndërkombëtare globale dhe rajonale.Ky paper
konkludon se roli dhe ndikimi i ushtruar nga faktori rajonal si BE-ja ka një influencë
positive mbi faktorin kombëtarë si Legjislativi shqiptar.Kjo influencë e ushtruar  ka bërë
që  legjislativi shqiptar të marrin ndërveprime konkrete në përafrimin e harmonizimin
e legjislacionit në kontekstin e mardhënieve gjinore ne punë.Kjo influencë positive lidhet
me predispozitën e faktorit kombëtarë për të ndryshuar legjislacionin dhe për ta
përshtatur me standartet nderkombëtare rajonale. Presioni i ushtruar nga faktori
nderkombetare rajonal si BE-ja dhe vullneti i shprehur i Shqipërise për tu anëtaresuar
në familjen e madhe europiane janë dy kushte që kanë kontribuar në shkallën dhe
përmirësimin e barazise gjinore gjatë periudhës 2006-2014.

Fjalë kyçe:barazia gjinore në punë,Legjislativi shqiptar, Bashkimi Evropian,GJEDNJ.

Hyrje

Standartet për mbrojtjen e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit për shkak të gjinisë
janë vendosur në nivele të atilla ,saqë kushtëzojnë  zgjidhjen e çështjeve ligjore të
rëndësishmë  dhe raporteve nderkombëtare. Në këtë kuadër, mund të themi se
zbatimi i drejtë i ligjit nr. 9970,  dt. 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri” dhe atij
nr. 10221, dt. 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi” është thelbësor për të kuptuar
dhe zbatuar sa më mirë parimin e barazisë gjinore. Ligji shqiptar “Për barazinë
gjinore në shoqëri “ promovon barazinë thelbësore si dhe thekson rëndësinë e
mundësive dhe shanseve të barabarta ,për aksesin e grave dhe burrave që ofrohen
nga shteti.Masat e marra nga shteti shqiptare duhet të sigurojnë jo vetëm shanse
dhe mundësi të barabarta ,por dhe rezultate konkrete.Në kuadër të integrimit në
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Bashkimin Europian,Shqipëria  ka përafruar legjislacionin e brendshëm me
standartet europiane. Legjislacioni shqiptarë në fushën e anti-diskriminimit
parashikon një gamë të gjërë aktesh,duke filluar me Kushtetutën e Republikës së
Shqipërisë,   traktatet ndërkombëtare ,ligjet e brendshme.
Ky paper e merr shtysen nga rritja numerike e ligjeve të nxjerra nga Legjislativi
shqiptar për përmirësimin e standarteve dhe nivelit të barazisë gjinore në punë për
periudhën 206-2014.
Shumë studiues  mendojnë se se faktorët juridik ndërkombëtare influencojnë mbi faktorët
juridik kombëtarë. Ka studiues të tjerë ,të cilët theksojnë rolin e aktorëve, duke i dhënë
përparësi sidomos aktorëve kombëtarë, dhe specifikisht legjislativit,1 pasi roli dhe
ndikimi i instrumentave ndërkombëtare ka gjasa të jetë më i madh kur shtetet
kombëtare i reflektojnë ato në ndryshimet që bën parlamenti kombëtar në
legjislacionin për barazinë gjinore sesa kur shtete kombëtare nuk shprehin vullnetin
për të ndryshuar legjislacionin.
Barazia gjinore në punë është trajtuar përmes tre lloje instrumentash
legal:kombëtarë,global, rajonal.Para periudhës 2006 Shqipëria ka ratifikuar një numër
Konventash ndërkombëtare në rastin e Legjislativit shqiptar,të shprehur në ligjet e
miratuara prej tij ,Legjislativi shqiptar ka qënë aktiv në nxjerrjen e ligjeve që përfshijnë
dhe mbulojnë përmes neneve të veçanta edhe problemet e BGJP si para vitit 2006
,ashtu edhe gjate periudhës 2006-2014 te cilat reflektojnë standartet e pakteve dhe
konventave nderkombëtare.Per periudhen para 2006  mund te permenden ligjet per
aderimin e Republikes së Shqipërisë në Paktin Ndërkombëtarë për të Drejtat Civile dhe
Politike,ne Paktin Ndërkombëtar për të drejtat Ekonomike ,Shoqërore dhe Kulturore, Konventa
“Për eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave”(CEDAW) ,si dhe Konventa
Europiane e të Drejtave të Njeriut(KEDNJ).Legjislativi shqiptare ka vazhduar te
nxjerr ligje edhe gjate periudhes 2006-2014 ,por ajo çka e dallon është se tashmë
ndryshimet e bera ne legjislacion apo nxjerrja e ligjeve te reja ne fushen e barazisë
gjinore në punë dhe mosdiskriminimit kanë tendencën për të reflektuar standartet e
instrumentave dhe ligjeve ndërkombëtare rajonale.
Ç’farë e shpjegon sjelljen dhe qëndrimin  e Legjislativit shqiptar?Përse Legjislativi
shqiptar angazhohet kaq shumë dhe karakteri i ligjeve kanë përmirësuar kuptimin
dhe definimin e standarteve të barazisë gjinore në punë? Deri në ç‘ pikë ,legjislativi
shqiptar ka treguar vullnetin ti perafrohet  standarteve  të BE-së dhe GJEDNJ?Paper
tenton te jap pergjigje këtyre pyetjeve dhe te hedh drite mbi analizen e marrëdhenieve
mes Legjislativit shqiptar dhe BE-së në kontekstin e marredhenieve gjinore në
punë,për periudhën 2006-2014.
Paperi është i strukturuar në këtë mënyrë:Në seksionin tjetër bën një vështrim të
shkurtër të literaturës në lidhje me qasjet e studiuesve për ndikimin e faktorëve me
natyrë juridike në shkallën e barazisë gjinore në punë.Seksioni i tretë  sjell fakte mbi
veprimtarine e Legjislativit shqiptar per perafrimin dhe harmonizimin e legjislacionit
shqiptar me standartet evropiane.Seksioni i katërt analizon marrëdhënien  asimetrike
e Legjislativit shqiptar me BE.Paperi mbyllet me konkluzionet.

Seksioni2.Një vështrim i shkurtër i literaturës

Barazia gjinore në përgjithësi dhe barazia gjinore në kontekstin e punës është një

1 Andrew C. Byrnes and Marsha Freeman, “The Impact of the CEDAW Convention: Paths to Equality,”
UNSW Law Research, Paper No. 2012-7, February 20, 2012, pp. 3-4.
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çështje e rëndësishme ,e ndjeshme dhe e hapur për debat.Shumë studiues e konsiderojnë
barazinë gjinore   një çështje shumë të rëndësishme për shkak të impaktit që ajo ka.
Studiesit listojnë një numër faktorësh që ndikojnë shkallën e barazisë gjinore, nga
ata të natyrës sociale si origjina etnike,2 aftësitë gjuhësore, arsimimi dhe kualifikimi,3

kode familjare diskriminuese, të qënurit mëmë, apo kufizime që kanë të bëjnë me
integritetin fizik, të drejtën e kontrollit dhe pronësisë mbi resurset apo edhe vetë
liritë civile,4 e deri tek ata të natyrës ekonomike. Psh pjesëmarrja në punë e grave
ndikohet nga mundësitë për punësim të pjesshëm ose të plotë,5 mundësitë për punësim
publik,6 shkalla e arsimimit të gruas, politikat për gratë shtatzëna, sistemi  përkujdesjes
për fëmijën, si dhe sistemi i taksimit për burimin e dytë të të ardhurave në një familje.7

Dallimet në pagë ndikohen nga disponueshmëria e kapitalit njerëzor, profesioni i
zgjedhur, pagesa për orë, sektori i punësimit, apo lloji i punës.8 Në sektorin privat,
diferencat në pagë lidhen me perceptimet dhe balancimin punë-jetë familjare, konteksti
dhe politikat e rekrutimit, punësimi në nivel kombëtar apo qëndrimi i drejtuesve.9 Në
Evropën Qëndrore dhe Lindore dallimet në pagë shpjegohen me largësinë e vendit të
punës nga shtëpia, fleksibiliteti në orar, qëndrimi i punëdhënësit, politikat e pagave,
si dhe praktikat dhe mekanizmat rregullues të marrëdhënieve.10

2 Helgesson, Linda (2000), “Highly educated but disqualified - Na°gra immigrants roster on the Swedish
labor market and the road, Gerum Kulturgeografi, Vol. 2, Umea,° Umea° Universitet; Ho¨glund, S.
(2002),”’Immigrants and the labor market,” in Working Life, L. H. Hansen and P. Orban (eds.), pp. 401-435,
Lund: Open University: Lund; Knocke, W. & F. Hertzberg (2003), Rhetoric and practice in the recruitment
process, Stockholm: National Institute.
3 Karen Kraal, John Wrench, Judith Roosblad and Patrick Simon (2009), “The ideal of equal opportunities
and the practice of unequal chances,” pp. 11-12, in Karen Kraal, Judith Roosblad, and John Wrench (eds),
Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labor Markets: Discrimination, Gender, and Policies of
Diversity, Amsterdam University Press, 2009.
4 North, Douglas (1990), “Institutions,” Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 1, pp. 97-112; Jones, N.,
C. Harper and C. Watson (2010), Stemming girl’s chronic poverty: Catalysing Development change by building
just social institutions, Chronic Poverty Research Centre, University of Manchester, United Kingdom.
5 Buddelmeyer, H., G. Mourre and M. Ward (2005), “Part-Time Work in EU Countries: Labour Market
Mobility, Entry and Exit”, IZA Discussion Paper, No. 1550, Bonn; Macunovich, D. (2010), “Reversals in the
Patterns of Women’s Labor Supply in the US, 1976-2009", Monthly Labor Review, Vol. 133, No. 11, pp. 16-
36; Dijkgraaf, M. and W. Portegijs (2008), “Labour and weekly working hours of women,” in W. Portegijs
and Keuzenkamp S. (eds.), The Netherlands part-time country, Women and part-time work, Social and Cultural
Planning Office, The Hague.
6 Beer, P. de and R. Luttikhuizen (1998), “The ‘polder model’ Dutch: Miracle or Mirage? Reflections on the
labor market and employment policy in the Netherlands”, in J. C. Barbier and J. Gautié (eds.), The employment
policies in Europe and the United States, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 113-134; Visser, J. and A.
Hemerijck (1998), A Dutch Miracle: Job Growth, Welfare Reform and Corporatism in the Netherlands, Amsterdam
University Press.
7 Ribberink, A. (1998), Leiden Women and cause observable esters: A history of the action group Man Woman
Society, 1968-1973, Lost Egg.
8 Blau dhe Kahn 2006, Blau, F. and L. Kahn (2006), “The US Gender Pay Gap in the 1990s: Slowing
Convergence”, Industrial and Labour Relations Review, Vol. 60, No. 1, Cornell University, United Kingdom,
pp. 45-66; Flabbi, L. and M. Tejada (2012), “Fields of Study Choices, Occupational Choices and Gender
Differentials”, Background Paper for the OECD Gender Initiative.
9 Beauregard, T.A. and L.C. Henry (2009), “Making the link between Work-Life balance practices and
organizational performance”, Human Resource Management Review, Vol. 19, pp. 9-22.
10 Felfe, C. (2012), “The Motherhood Wage Gap: What About Job Amenities?”, Labour Economics, Vol. 19,
No. 1, pp. 59-67; Bloom, N., T. Kretschmer and J. van Reenen (2009), “Work-Life Balance, Management
Practices and Productivity”, in R. Freeman and K. Shaw (eds.), International Differences in the Business
Practice and Productivity of Firms, University of Chicago Press, Chicago, United States; Bloom, N., T.
Kretschmer and J. van Reenen (2010), “Are Family-Friendly Workplace Practices a Valuable Firm Resource?”,
Strategic Management Journal, Vol. 32, No. 4, pp. 343-367.
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Ka gjithashtu  studiues që shkallën e barazisë gjinore e lidhin me rolin e faktorëve
të natyrës juridike, kombëtare apo ndërkombëtare, që konsistojnë në rolin e
instrumenteve, aktorëve, dhe institucioneve juridikë. Në nivel ndërkombëtar,
instrumentet juridikë përfshijnë traktate,11 konventa,12 norma, rekomandime, dhe
deklarata,13 ndërsa aktorët dhe institucionet përfshijnë gjykata dhe organizata
ndërkombëtare, komitete apo komisione ndërkombëtare, dhe shtete kombëtare antare
të organizatave ndërkombëtare.14 Në nivel kombëtar, instrumentet juridikë përfshijnë
kushtetutën, ligjet kombëtare, kode, dhe politikat qeveritare,15 ndërsa aktorët dhe
institucionet përfshijnë legjislativin dhe komisionet parlamentare, egzekutivin dhe
agjencitë publike, dhe sistemin gjyqësorin të përfaqësuar nga gjykatat dhe
gjykatësit.16

Disa studiues i japin përparësi instrumentave ndërkombëtarë,17 sepse i shohin ato si
pikë reference që shtetet kombëtare në formulimin e instrumentave të tyre kombëtarë.
Studiues të tjerë theksojnë rolin e aktorëve, duke i dhënë përparësi sidomos aktorëve
kombëtarë, dhe specifikisht legjislativit,18 pasi roli dhe ndikimi i instrumentave
ndërkombëtare ka gjasa të jetë më i madh kur shtetet kombëtare i reflektojnë ato në
ndryshimet që bën parlamenti kombëtar në legjislacionin për barazinë gjinore sesa
kur shtete kombëtare nuk shprehin vullnetin për të ndryshuar legjislacionin. Ka
gjithashtu edhe zëra që i lidhin efektin e faktorëve juridike mbi barazinë gjinore me
përcaktimin ose jo të qartë të standarteve të barazisë gjinore,19 reflektimin e këtyre

11 Emilie M Hafner-Burton and Kiyoteru Tsutsui (2007), “Justice Lost! The Failure of International Human
Rights Law to Matter Where Needed Most,” Journal of Peace Research, Vol. 44, pp. 407-425.
12 Suzanne Zwingel (2005), How do international women’s rights norms become effective in domestic contexts? An
analysis of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Doctoral
Dissertation, Ruhr-University Bochum, http://www-brs.ub.ruhrunibochum. de/netahtml/HSS/Diss/
ZwingelSusanne/diss.pdf; Beth A. Simmons (2009), Mobilizing for Human Rights, Cambridge: Cambridge
University Press; Andrew C. Byrnes and Marsha Freeman (2012), “The Impact of the CEDAW Convention:
Paths to Equality,” UNSW Law Research, Paper No. 2012-7, February 20, 2012, p. 5.
13 Liu Dongxiao and Elizabeth Heger Boyle (2001), “Making the Case: The Women’s Convention and
Equal Employment Opportunity in Japan” International Journal of Comparative Sociology, Vol. 42, pp. 389-
404; Petrice R. Flowers (2009), “Gender Equality and Women’s Employment,” Chapter 4, pp. 69-112, in
Refugees, Women and Weapons: International Norm Adoption and Compliance in Japan, Stanford: Stanford
University Press.
14 International Law Association (2002), Report of the Seventieth Conference, New Delhi, pp. 507-555; International
Law Association (2002), Final report on the impact of the United Nations treaty bodies on the work of national
courts and tribunals; International Law Association (2004), Report of the Seventy-First Conference, Berlin, pp.
621-687; Emerton, Robyn. and Kristine Adams, Andrew Byrnes, Jane Connors (2201), International Women’s
Rights Cases, Routledge Cavendish; Andrew C. Byrnes and Marsha Freeman, “The Impact of the CEDAW
Convention: Paths to Equality,” UNSW Law Research, Paper No. 2012-7, February 20, 2012, p. 1.
15 Ilana Landsberg-Lewis (eds.) (1998), Bringing equality home: Implementing the convention on the elimination
of all forms of discrimination against women, CEDAW, UNDP for Women, New York; Visser, J., T. Wilthagen,
R. Beltzer and E. Koot-van der Putte (2004), “The Netherlands: from Atypicality to a Typicality”, in S.
Sciarra, P. Davies and M. Freedland (eds.), Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the
European Union, A Comparative Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 190-223.
16 Andrew C. Byrnes and Marsha Freeman, “The Impact of the CEDAW Convention: Paths to Equality,”
UNSW Law Research, Paper No. 2012-7, February 20, 2012, p. 4; OECD (2012), Part I, Chapter 3, “Embedding
gender equality in Public Policy,” pp. 37-44, in Closing the gender gap: Act now, OECD, Paris, France.
17 Oona Hathaway (2002), “Do Human Rights Treaties Make a Difference?” Yale Law Journal, Vol. 112, p.
1935;  Ryan Goodman and Derek Jinks (2003), “Measuring the Effects of Human Rights Treaties,” European
Journal of International Law, Vol. 14, pp. 171-183; Varun Gauri (2011), “The Cost of Complying with Human
Rights Treaties: the Convention on the Rights of the Child and Basic Immunization,” Review of International
Organizations, Vol. 6, pp. 33-56; Andrew C. Byrnes and Marsha Freeman, “The Impact of the CEDAW
Convention: Paths to Equality,” UNSW Law Research, Paper No. 2012-7, February 20, 2012, pp. 5-6.
18 Andrew C. Byrnes and Marsha Freeman, “The Impact of the CEDAW Convention: Paths to Equality,”
UNSW Law Research, Paper No. 2012-7, February 20, 2012, pp. 3-4.
19 Byrnes, Andrew (1997): “Human Rights Instruments,” in pp. 50-55, in Andrew Byrnes, Jane Connors, and
Lum Bik (eds), Advancing the human rights of women: Using international human rights standards in domestic
litigation, the Centre for Comparative and Public Law, the University of Hong Kong; Goonesekere, Savitri
(2000) “Gender-specific Norms and Standards,” in A right-based approach to realizing gender equality, Paper,
UN Division for the advancement of women;
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standarteve në instrumentat kombëtarë, pranimin ose jo të standarteve të barazisë
gjinore nga aktorët kombëtarë,20 respektimin ose jo të këtyre standarteve nga aktorët
kombëtarë, si dhe zbatimin e vendimeve në rastet e konflikteve me karakter gjinore
nga institucionet kombëtare, shoqëria në tërësi, apo segmente dhe individë të veçantë.21
Kur bëhet fjalë për tendencat në rastin e hendekut gjinor në punë, për aspekte të
ndryshme vëzhgohen tendenca të ndryshme. Në pjesëmarrjen në punë tendenca
është përgjithësisht pozitive. Në vendet e OECD, gjatë periudhës 1990-2010 hendeku
gjinor është zvogëluar me 9%. Ka vende si ato në Amerikën e Jugut dhe atë Qëndrore
që kanë një zvogëlim edhe më të madh të hendektu gjinor, me rreth 12%, dhe ka
vende, si ato në Evropën Lindore që këtë hendek e kanë ngushtuar vetëm me 2%.22
Në pagë, vëzhgohet një hendek gjinor megjithë faktin që mjaft vende kanë aplikuar
ligje që kërkojnë barazi në pagë. Ky hendek rritet proporcionalisht veçanërisht me
moshën.23   Në vendet e OECD-së, në vitin 2010, gratë me kohë të plotë pune paguhen
rreth 16% më pak se burrat, ndërsa gratë në pozicione manaxheriale drejtuese
paguhen rreth 21% më pak se meshkujt. Në 2010, hendeku në pagë u ngushtua me
4%, por ngushtim i mëtejshëm nuk është vëzhguar.24 Në karrierë hendeku egziston
dhe nuk ka ndonjë tendencë përmirësimi. Në vendet e OECD-së, gratë në pozicione
manaxheriale zënë më pak se 30% të menaxherëve.25
Problemet në marrëdhëniet gjinore dhe respektimin e barazisë gjinore vezhgohen
në një numër të madh vendesh.26 Ajo çfare i dallon këto vende është dallimi i nivelit
dhe tendecave per gjate  viteve 2006-2014.Disa vende karakterizohen nga rritje te
nivelit te barazisë gjinore disa te tjera jane ne stanjacion dhe disa vende
karakterizohen nga perkeqësimi.27Problemet e barazisë gjinore  vëzhgohen edhe në
Shqipëri.Për periudhën 2006-2014 ,Shqipëria  ka shënuar rritje të nivelit të barazisë
gjinore28,por kur ajo krahasohet me vendet e tjera të botës ,performanca e saj rezulton

20 Flavia Agnes (1997), “The domestic application of international human rights norms relevant to women’s
human rights: Strategies of law reform in the Indian context,” pp. 101-113, in Andrew Byrnes, Jane Connors,
and Lum Bik (eds), Advancing the human rights of women: Using international human rights standards in
domestic litigation, the Centre for Comparative and Public Law, the University of Hong Kong.
21 P. N. Bhagwati (1997), “Creating a judicial culture to promote the enforcement of women’s human
rights,” pp. 20-26, in Andrew Byrnes, Jane Connors, and Lum Bik (eds), Advancing the human rights of
women: Using international human rights standards in domestic litigation, the Centre for Comparative and
Public Law, the University of Hong Kong.
22 OECD (2012), “Who is in paid work?” Chapter 11, p. 150, in Closing the gender gap: Act now, OECD
Publishing, Paris, France.
23 OECD (2012), “A woman’s worth,” Chapter 13, p. 166, in Closing the gender gap: Act now, OECD Publishing,
Paris, France.
24 Albrecht, J., A. Bjorklund and S. Vroman (2003), “Is There a Glass Ceiling in Sweden?”, Journal of Labor
Economics, Vol. 21, No. 1, pp. 145-177; Arulampalam, W., A.L. Booth and M.L. Bryan (2007), “Is There a
Glass Ceiling over Europe? Exploring the Gender Pay Gap across the Wage Distribution”, Industrial and
Labor Relations Review, Vol. 60, No. 2, Cornell University, United Kingdom, pp. 163-186; De la Rica, S., J.
Dolado and V. Llorens (2008), “Ceilings or Floors? Gender Wage Gaps by Education in Spain”, Journal of
Population Economics, Vol. 21, No. 3, pp. 751-776; Olivetti, C. and B. Petrongolo (2008), “Unequal Pay or
Unequal Employment? A Cross-Country Analysis of Gender Gaps”, Journal of Labor Economics, Vol. 26,
No. 4, pp. 621-654.
25 OECD (2012), “Women on Boards,” Chapter 15, p. 183 ion Closing the Gender gap: Act now, OECD
Publishing, Paris, France.
26 Raporti i fundit World Economic Forum (WEF), i paraqitur në vitin 2014, e vëzhgonte barazinë gjinore në
142 vende të botës.
27 Shih World Economic Forum Reports 2006-2014 nga Ricardo Hausmann, Laura D. Tyson, Yasmina
Bekhouche, dhe Saadia Zahidi.
28Forumi Ekonomik  Boteror(WEF) e mat nivelin dhe tendencat e barazisë gjinore në  dy  mënyra 1)si
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më e dobët,gjë që vëzhgohet edhe në renditjen e saj29. Në vitin 2014 ,Shqipëria
reflekton jo vetëm një nivel  më të ulët të BGJP-së se në vitin 2006,por edhe një
performancë më të dobët se vendet e tjera.Nisur nga dinamikat e BGJP, deri në
ç’pikë mund ti atashohen marrëdhënies mes faktorit të brendshëm kombëtarë
,Legjislativit dhe faktorit nderkombëtarë rajonal BE-së?  Dy seksionet e tjera tentojnë
të japin pergjigje.

Seksioni 3.Legjislativi shqiptar

Në kuadër të integrimit të Bashkimit Europian ,Shqipëria ka përafruar legjislacionin
e brendshëm me standartet europiane . Legjislacioni shqiptarë në fushën e anti-
diskriminimit parashikon një gamë të gjërë aktesh,duke filluar me Kushtetutën e
Republikës së Shqipërisë,   traktatet ndërkombëtare ,ligjet e brendshme.
Në  Shqipëri vërehen dy fakte .Së pari ,që Shqipëria ka disponuar instrumenta
kombëtare që mbrojnë barazinë gjinore në punë edhe para vitit 2006. Shqipëria
është pjesë e instrumenteve ndërkombëtarë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe
mosdiskriminimit.
Së dyti .Gjatë periudhës 2006-2014,Shqipëria ka bërë përpjekje për të përafruar dhe
përputhur instrumentat e saj me standartet ndërkombëtare në një numër rastesh.
Te gjithë instrumentat kombëtarë,sipas hierarkisë juridike,në dispozicion të mbrojtjes
së barazisë gjinore në punë janë reflektuar në tabelën 1.
     TABELA 1 – Instrumentet Kombëtare në Dispozicion të BGJP

     

     Rasti i parë është Kushtetuta e Republikës së  Shqiperisë30 .Ajo parashikon një
kapitull   të veçantë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.Përsa i takon  kufizimit të
drejtave dhe lirive  , Konventa Europiane e Drejtave të Njeriut qëndron në të njëjtin
nivel me Kushtetutën,duke i dhënë asaj të njëjtën fuqi juridike si Kushtetuta e
vendit.(neni 17/2). Neni 18 sanksionon parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit
duke përcaktuar se „të gjithë janë të barabartë perpara ligjit dhe askush nuk mund të
diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia,raca,etnia,bindjet politike,fetare a filozofike,gjendja

29 Në vitin 2006, ndër 115 vende të vëzhguara, Shqipëria renditej e 61-ta dhe linte pas 47% të tyre, ndërsa
në vitin 2014, ndër 142 vende të vëzhguara, Shqipëria renditej e 83-ta dhe linte pas vetëm 42% të vendeve
të vëzhguara. Kjo tregon që Shqipëria ka përformuar më dobët se të paktën 5% e vendeve të vëzhguara me
nje koefiçente me te ulet se ajo.
30 Miratuar  me ligjin nr.8417,datë 21.10.1998
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ekonomike,arsimore,sociale ose përkatësia prindërore.” Neni 116,122,123  sanksionojnë epërsinë
e të drejtës ndërkombëtare të ratifikuar me ligj mbi ligjet e të drejtës së brendshme.
Rasti i dytë i përafrimit me standartet e instrumentave ndërkombëtarë është ai i
Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë. I miratuar me Ligjin Nr.7961, 12 Korrik
1995, ai bazohet në respektimin e standardeve ndërkombëtare të së drejtës së punës
duke mbrojtur  të drejtat dhe liritë e palëve dhe i janë bërë dy ndryshime: me Ligjin
Nr.8085, 12 Mars 1996 dhe me Ligjin Nr. 9125,  29 Korrik 2003. Neni 9 parashikon
ndalimin e çdo lloj diskriminimi në fushën e punësimit. Neni 146/2 parashikon të
drejtën e punëmarrësit të padisë punëdhënësin nëse kontrata zgjidhet pa shkaqe të
arsyeshme por punëmarrësi çlirohet nga barra e provës për të provuar diskriminimin
vetëm nëse provohej përjashtimi mbi baza gjinie, race, feje, etnie, gjuhe, bindje
politike, gjendje ekonomike, arsimore sociale apo përkatësie prindërore. Ka patur disa
tentativa për përmirësimin dhe përafrimin e Kodit të Punës me standartet e instrumentave
ndërkombëtare. Një tentativë është ajo e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në 2007.31
Në mendimin paralel të vëndimit, të shprehur nga antari Fehmi Abdiu, sugjerohet që
neni 146 i Kodit të Punës të përafrohet me legjislacionin e BE-së.32 Përafrimi ka të bëjë
me çështjen e barrës së provës së diskriminimit dhe specifikon tre gjëra: 1) që punëmarrësi
që pretendon diskriminim nuk ka për detyrë ta provojë diskriminimin, por vetëm t’i
ofrojë dyshimin gjykatës se ka pasur diskriminim, 2) që nëse punëdhënësi nuk e provon
dot mungesën e tij, gjykata duhet të vendosë në favor të punëmarrësit, dhe 3) që pas
prezumimit për diskriminim nga  punëmarrësi, i takon punëdhënësit të provojë që nuk e
ka diskriminuar punëmarrësin. Pra, barrën e provës e ka punëdhënësi dhe punëmarrësit
vetëm i duhet të krijojë dyshimin tek gjyqtari se ka patur diskriminim pa qenë i detyruar
ta provojë. Tentativa tjetër përafruese janë rekomandimet e Komisionerit të Mbrojtjes nga
Diskriminimi në 2012 p¸r disa ndryshime në Kodin e Punës.33 Në këto rekomandime
bëhen tre sugjerime: 1) të riformulohet koncepti i “diskriminimit” duke shtuar shkaqet e
diskriminimit, përfshirë orientimin seksual dhe identitetin gjinor, sipas Ligjit 10221/2010
“Për mbrojtjen nga diskriminimi”; 2) të përfshihen edhe format e tjera të diskriminimit, si
“udhëzimi për të diskriminuar”,  “shqetësimi”, “viktimizimi”, “diskriminimi për shkak të shoqërimit”
dhe “mohimi i përshtatjes së arsyeshme”; dhe 3) të parashikohet detyrimi i punëdhënësit të
garantojë punësim në mënyrë të barabartë.Risi është edhe projektligji i qeverisë shqiptare
për ndryshimin e Kodit të Punës i miratuar në prill të2015qe synon zbatimin e elementëve
të rëndësishëm të acquis communauitar ze,për sigurinë dhe shëndetin në punë ,ndalimin
e diskriminimit marrëdhëniet e punës dhe mbrojtjen e veçantë të grave.

Rasti i tretë është ai i Kodit të Procedurës Administrative. i miratuar me
Ligjin Nr. 8485, 12 Maj 1999, Kodi sanksionon parimin e barazisë si një nga parimet
bazë të funksionimit të administratës publike. Tentativat për një projektligj të ri
synojnë përafrimin e tij me standartet e BE-së dhe CEDAW. Komisioneri i Mbrojtjes
nga Diskriminimi ka ofruar tre amendime:34 1) përcaktim të barazisë dhe
mosdiskriminimit si parime bazë të veprimtarisë të çdo organi publik;
2) harmonizimin e shkaqeve të diskriminimit me Nenin 1 të Ligjit Nr. 10-221, 4
Shkurt 2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi;” dhe 3) rregullimin e barrës së provës
31 Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, Vendim Nr 33, 12 Shtator 2007, çështja Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës
së Lartë vs. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë.
32 Komisioni Europian, Direktiva 78/2000, “Mbi krijimin e kuadrit rregullator për trajtim të barabartë në
marrëdhëniet e punësimit.”
33 Komisioneri i Mbrojtjes ndaj Diskriminimit, Shkresë Nr. 360, Prot, Datë 14 Shtator 2012.
34 Komisioneri i Mbrojtjes nga Diskriminimi, Shkresë Nr. 692/1, 30 Dhjetor 2013, drejtuar Ministrisë së
Drejtësisë; Komisioneri i Mbrojtjes nga Diskriminimi, Shkresë Nr. 894/1 Prot, 24 Tetor 2014, drejtuar z.
Fatmir Xhafaj, Kryetar i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, pranë
Kuvendit të Shqipërisë.
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në çështjet e diskriminimit në përputhje me direktivat e BE-së dhe CEDAW. Duke iu
referuar Direktivës 97/80 të BE,35 për të përafruar Kodin e Procedurës Administrative
me acquis communautaire të BE-së, Komisioneri ka sugjeruar heqjen e barrës së provës
për paditësin në rastin e diskriminimit për shkak të seksit dhe gjinisë përmes një
neni që përcakton se në rastet kur paditësi paraqet prova për diskriminin, apo që
prezumojnë diskriminim, pala e paditur detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë
diskriminim. Komisioneri ka sugjeruar që në rastin e procedimeve administrative
barra e provës ti kalojë organit të administratës publike.Risi n
Rasti i katërt është ai i Kodit të Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë. Neni
12 parashikon që barra e provës për ekzistencën apo jo të shkaqeve të paarsyeshme të
zgjidhjes së kontratës së punës i lihet paditësit.36 Në përpjekje për ta përafruar Kodin me
Direktivat e BE-së për trajtim të barabartë dhe mosdiskriminim,37 dhe mbështetur edhe
në jurisprudencën e GJED, Komisioneri ka sugjeruar një nen i cili përcakton se gjatë
një procesi civil, barra e proves kalon nga paditësi tek pala e paditur për diskriminim.38

Realiteti i dyte. Shqipëria ka ratifikuar  një pjesë të konsiderueshme të instrumentave
ndërkombëtarë që lidhen me mbrojtjen  e të drejtave të njeriut perfshi ketu edhe
mosdiskriminimin dhe barazinë gjinore,duke perfshire tre nivele :ate të Kombeve të
Bashkuara ,të Këshillit të Europës dhe të Bashkimit Europian.   Legjislativi shqiptar
ka nxjerrë ligje të cilat e përafrojnë trajtimin e barazisë gjinore në punë  me standartet
e ligjeve dhe instrumentave ndërkombëtare. Tabela 2 permbledh ligjet kryesore te
miratuara nga Legjislativi shqiptar.
TABELA 2: LIGJE PËR BGJP TË MIRATUARA NGA LEGJISLATIVI SHQIPTAR

LIGJE TË LEGJISLATIVIT PARA 2006

35 Direktiva përcakton se “Shtetet Anëtare do të ndërmarrin masa të tilla sipas nevojës, në përputhje me
sistemet e tyre kombëtare  juridike, për t’u siguruar se, kur personat që konsiderojnë se u është bërë një e
padrejtë për shkak të moszbatimit të parimit të trajtimit të barabartë, sjellin përpara një gjykate apo ndonjë
autoriteti tjetër kompetent, fakte nga të cilat mund të supozohet se ka patur diskriminim të drejtpërdrejtë ose
të tërthortë, atëherë do të jetë detyra e të paditurit të vërtetojë se nuk ka patur shkelje të parimit të trajtimit
të barabartë.”
36 Kodi i Procedurës Civile, Nenin 12, thotë: “Pala që pretendon një të drejtë, ka detyrim që, në përputhje me
ligjin, të provojë faktet mbi të cilët bazon pretendimin e saj.”
37 Këshilli Europian, Direktiva 97/80; Parlamenti Europian dhe Këshilli Europian, Direktiva 2006/54/KE, 5
Korrik 2006, “Për zbatimin e parimit të mundësive të barabarta dhe të trajtimit të barabartë të burrave dhe grave
në çështjet e punësimit dhe marrëdhëniet gjatë punës.”
38 Komisioneri i Mbrojtjes nga Diskriminimi, Shkresë Nr. 294, Prot 10 Mars 2014, drejtuar Ministrit të
Drejtësisë Nasip Naço.
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LIGJE TË LEGJISLATIVIT GJATË 2006-2014
2006,18 Dhjetor “Për masat kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”
2008, 24 Korrik Ligj 9970, “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri”
2010, 04 Shkurt Ligj Nr. 10-221, “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”

Ligji Nr 7510 reflekton standartet e  Konventës Ndërkombëtar për të Drejtat Civile
dhe Politike,39 Ligji Nr 7511, reflekton standartet e Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat
Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore,40 Ligji Nr 7767 reflekton standartet e CEDAË,41

dhe Ligji Nr 8137 reflekton standartet e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore.42

Edhe ligjet e nxjerra nga Legjislativi shqiptar gjatë periudhës 2006-2014 i kushtojnë
të njëjtën vëmëndje standarteve ndërkombëtare dhe tendenca e tyre eshte që të jenë
sa më në përputhje me frymën e instrumenteve dhe ligjeve ndërkombëtare. Ligji
9970 “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri” ka mbajtur parasysh standartet e CEDAW43.
Ligji që shpreh më mirë tendencën e Legjislativit shqiptar për të nxjerrë ligje në
përputhje me standartet e instrumentave dhe ligjeve nderkombëtarë është Ligji Nr
10-221"Për Mbrojtjen nga Diskriminimi.” Ky ligj garanton të drejtën e çdo personi
për barazi përpara ligjit, mbrojtje të barabartë nga ligji, barazi të shanseve dhe
mundësive për të ushtruar të drejtat dhe liritë individuake, ofron mbrojtje dhe
rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me një listë të
gjërë shkaqesh, si dhe siguron mbrojtje efektive nga diskriminimi.44 Mbi të gjitha,

39 Nga KNDCP, legjislativi shqiptar ka inkorporuar në ligjin e vet nenin 2 që përcakton detyrimin e shteteve palë
“për të siguruar që të gjithë shtetasit janë subjekt i mbrojtjes së të drejtave të parashikuara në këtë konventë pa
dallim race, ngjyre, seksi, gjuhe, përkatësie rajonale apo politike, përkatësie kombëtare, origjine sociale,
pasurie ose status lindje” si dhe nenin 26, që parashikon se “t¸ gjithë njerëzit jan¸ t¸ barabart¸ përpara ligjit, kan¸
t¸ drejt¸ mbrojtjeje t¸ barabart¸ ligjore pa kurrfar¸ dallimi, dhe ligji ndalon çdo diskriminim e garanton p¸r t¸ gjithë,
mbrojtje t¸ barabart¸ dhe efektive, kundër çdo diskriminimi.”
40 Nga ky pakt, legjislativi shqiptar ka pranuar të inkorporojë në ligjin e vet pohimin se shtetet palë garantojnë
që të drejtat ekonomike, shoqërore dhe kulturore të shpallura në këtë Pakt të ushtrohen pa kurrfarë diskriminimi
si dhe ndërgjegjësimin për disa nga të drejtat e parashikuara në këtë Konventë si ato të së drejtës për punë, të
drejtës sindikale, të drejtës së sigurimit shoqëror, apo të drejtës për arsim.
41 Legjislativi shqiptar ka pranuar të inkorporojë në ligjin e vet mbajtjen qëndrim ndaj të gjitha formave, të
drejtpërdrejta apo indirekte, të diskriminimit dhe mosrespektimit të barazisë gjinore si dhe garantimin e mbrojtjes
ndaj tyre.
42 Legjislativi shqiptar ka pranuar të inkorporojë në ligjin e vet njohjen e parimit të mosdiskriminimit, të shprehur
në Nenin 14 që parashikon “ndalimin e diskriminimit”, lidhjen e diskriminimit ngushtësisht me të drejtat e
përcaktuara në Nenet e Konventës, si dhe Nenin 1 të Protokolli Nr. 12 që ndalon diskriminimin edhe në rastet
kur një person është diskriminuar në gëzimin e çdo të drejte ose përfitimi sipas legjislacionit kombëtar.
43 Ky ligj ka inkorporuar nga CEDAW përcaktimet e diskriminimit për shkaqe të veçanta (Neni 4) dhe ndalimin
e diskriminimit për shkak të gjinisë (Neni 6). Ligji përcakton konkretisht detyrimet e shtetit shqiptar në lidhje me
barazinë gjinore në përfaqësimin politik dhe në jetën publike, përfaqësimin në nivel kombëtar, shtetësinë,
trafikimin dhe prostitucionin, barazinë në edukim, punësim, kujdesin shëndetësor dhe shëndetin riprodhues,
mirëqenien ekonomike dhe sociale, barazinë para ligjit, apo barazinë në martesë dhe familje.
44 Neni 1 parashikon shkaqet specifike për të cilat ofron mbrojtje por edhe mbrojtje “për çdo shkak tjetër.” Neni
pohon se “ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë,
gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose
shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen
civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë,
ose me çdo shkak tjetër.”
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ky ligj krijon institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD).45

Formulimi dhe përmbajtja e tij është bërë në përputhje me standartet e një numri
instrumentesh dhe dokumentash ndërkombëtarë: 1) me Konventën Evropiane të të
Drejtave të Njeriut,46 me CEDAW,47 me standartin dhe trajtimin e GJEDNJ,48 si dhe
me acquis communautaire dhe katër direktiva të BE-së.49

Ajo që vëzhgohet është se edhe gjatë periudhës 2006-2014, Legjislativi shqiptar ka
vazhduar të nxjerrë  ligje në  përputhje me standartet e instrumentave ndërkombëtarë,
që favorizojnë garantimin e BGJP-së,por dallimi  tashmë qëndron në faktin se këto
ligje  pas periudhës 2006 perpiqen të reflektojnë standartet ndërkombëtare  evropiane
te vendosura nga BE dhe GJEDNJ.Legjislativi shqiptar ndonëse ka patur dhe më
përpara angazhime në nxjerrjen e ligjeve ne mbrojtjen dhe permiresimin e barazisë
gjinore,përsëri ka vazhduar  nxjerrjen e ligjeve të reja për këtë qëllim.Influenca
duhet kërkuar në dy faktorë:Presioni i faktorit nderkombëtarë rajonal si BE-ja nga
njëra anë dhe interesi  i Shqipërisë për tu bërë  një shtet anëtare i Bashkimit
Europian.Që të ndodh   ndryshimi dhe permiresimi i nivelit te barazise gjinore
duhet të kontribuojnë të dy faktoret ai kombëtar ,Legjislativi shqiptar dhe ai rajonal
BE-ja.Trysnia që ushtron BE është një kusht i nevojshëm,por nuk është
përcaktues,ndërsa vullneti i shtetit shqiptar është i domosdoshëm.

 Seksioni 4.Mardhenia e Bashkimit Europian  me Legjislativin shqiptar

Legjislativi shqiptar është një autoritet sovran dhe një ndër funksionet e tij të
rëndësishme është nxjerrja e ligjeve nëpërmjet një proçesi ligjvënës. Ndërsa Bashkimi
Europian eshte një organizatë ndërkombëtare  rajonale me nje strukture institucionale
origjinale.Bashkimi Europian nuk e njeh modelin klasik të ndarjes se
pushteteve.Pushteti për zbatimin e ligjeve u takon Shteteve Anëtare,por legjislatori
,Këshilli së bashku me Parlamentin ose vetëm Këshilli ia delegojnë atë
Komisionit,vetëm pushteti gjyqësor në nivel komunitar i besohet tërësisht Gjykatës.50

45 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi cilësohet si person juridik, publik, i pavarur, përgjegjës per
mbrojtje nga diskriminimi, që mbulon diskriminimin si në sektorin public ashtu edhe atë privat, si në
marëdheniet me grupe dhe institucione ashtu edhe ne marrëdhëniet mes individëve të veçantë.
46 Ligji inkorporon te gjitha shkaqet qe listohen ne nenin 14 të KEDNJ si dhe komentin e përgjithshëm 18
të Komitetit të të Drejtave të Njeriut për mosdiskriminimim duke i konsideruar mosdiskriminimin, barazinë
para ligjit, dhe mbrojtjen e barabartë ligjore pa diskriminim si parimet bazë në lidhje me mbrojtjen e të
drejtave të njeriut; dhe duke pranuar që si shtet pale, të marrë masa pozitive për të eliminuar kushtet që
shkaktojnë ose ushqejnë diskriminimin e ndaluar nga kjo konventë.
47 Neni 3 i Ligjit 10-221 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” reflekton standartet e CEDAË.
48 Neni 1 i ligjit 10-221 mban parasysh lidhjen midis përcaktimit që i bën Neni 14 i KEDNJ shkaqeve të
diskriminimit dhe intepretimit të diskriminimit nga GJEDNJ si një shprehje e diferencave që kanë si bazë një
karakteristikë personale ose atë që e bën të dallueshme një person ose grup personash nga të tjerët.
49 Katër direktivat e BE-së në fushën e mosdiskriminimit përfshijnë: 1) Direktiva e Këshillit 2004/43/KE, 29
Qershor 2000, për “Zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë ndërmjet personave pavarësisht prejardhjes
racore apo etnike;” 2) Direktiva e Këshillit 2000/78/KE, 27 Nëntor 2000, për “Përcaktimin e një kuadri të
përgjithshëm për trajtimin e barabartë në punësim dhe marrëdhëniet gjatë punës;” 3) Direktiva Këshillit
2004/113/KE, 13 Dhjetor 2004, për “Zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë ndërmjet burrave dhe grave
në mundësinë për të pasur dhe për t’u furnizuar me mallra dhe shërbime;” 4) Direktiva e Parlamentit
Europian dhe të Këshillit 2006/54/KE, 5 Korrik 2006, për “Zbatimin e parimit të mundësive të barabarta dhe
të trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në çështjet e punësimit dhe marrëdhëniet gjatë punës.”
Shprehja direkte e perputhshmërisë së Ligjit 10-221 me këto direktiva është zhvendosja e barrës së provës
nga punëmarrësi tek punëdhënësi tek Neni 36, pika 6.
50 Jean Paul Jacque, (2010),”E drejta institucionale e Bashkimit Europian” , Botimi i gjashte Papirus.fq 165.
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Institucionet komunitare perfaqësojnë interesat e shteteve anëtare ,të komuniteteve dhe
popujve te BE-s. Bashkimi Evropian  është një faktor ekzekutiv në nivel rajonal.Duke
analizuar statusin e ndryshëm të këtyre dy autoriteteve ,natyrshëm shtrohet pyetja.
Si mund të shpjegohet marrëdhënia mes Legjislativit shqiptar dhe BE-së nisur nga
statusi i tyre?
Marrëdhënia e Shqipërisë me Bashkimin Europian ndërtohet mbi bazën e
kondicionalitetit,ajo zhvillohet në kuadrin e objektivit të Shqipërisë për tu integruar në
BE.Interesat strategjik i diktojnë një vëmendje më  të madhe  Shqipërisë ndaj përmbushjes
së objektivave  dhe  zbatimit të standarteve  te vendosura nga BE-ja. Legjislacioni dhe
politikat gjinore e Shqipërisë pasqyrojnë proçesin e anëtarësimit dhe integrimit të saj në
Bashkimin Europian.Shqipëria është zotuar  për të harmonizuar legjislacionin e vet me
acquis communautaire ,e cila kerkon jo vetem perafrimin e legjislacionit shqiptar me
legjislacioni e BE-se,por edhe rregullimin e kuadrit institucional kombëtar me standartet
e BE-së.Detyrimet e Shqipërisë për integrimin e çështjeve gjinore rrjedhin  edhe nga
persistenca e pervitshme që kerkohet ne Raport -Progreset e Komisionit Europian,mbi
progresin e bërë nga Shqipëria në rrugën e integrimit evropian.
Shqipëria është një vend kandidate për tu antaresuar në Bashkimin Europian.Ne
qershor të 2006 u nënshkrua Marëveshja e Stabilizim Asocimit(MSA). Një ndër
çështjet kryesore të marrëdhënies  të vendosur nepërmjet MSA -së është edhe përafrimi
i legjislacionit shqiptar me acquis communautaire (e drejta komunitare). E drejta
komunitare nga pikëpamja formale dallohet në dy kategori burimesh ; e drejtë
komunitare primare ku bëjnë pjesë traktatet themeluese51 të tre komuniteteve,traktatet
e tjera që i kanë modifikuar ,plotësuar ,rishikuar  traktatet themeluese52 dhe e drejtë
komunitare sekondare (e prejardhur)ku perfshihen aktet e adoptuara nga institucionet
në funksion zbatueshmërisë së traktateve si: rregulloret, direktivat,vendimet,
rekomandimet dhe opinionet.E drejta komunitare është një e drejte “sui generis” ,ka
epërsinë ndaj të drejtës së brendshme të shteteve anëtare të BE-së ,karakterizohet
nga zbatueshmëria direkte. Bashkimi Europian e shpall barazinë gjinore si nje vlere
dhe një nder parimet bazë duke e inkorporuar në instrumentat e saj ligjor.
  Normat mbi barazinë gjinore e kanë zanafillën tek Traktati i Komunitetit Europian
dhe keto norma u ndryshuan ,u forcuan në Traktatin e Bashkimit Evropian53.Traktati

51 Traktati I Parisit që themeloi Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe Çelikut(KEQÇ),u nënshkrua në 18 prill
1951 dhe hyri në fuqi në 23 korrik 1952.Traktatet e Romës që krijuan Komunitetin Ekonomik Evropian(KEE)
dhe Komunitetin Evropian të Energjisë Atomike(T.KEEA) janë nënshkruar në 25 mars 1957 dhe kanë hyrë
në fuqi në 1 janar 1958.
52 Traktatet etjera që modifikojnë traktatet themeluese janë:Akti Unik Evropian(AUE),nënshkruar në
Luksemburg dhe Hagë,në 17 dhe 28 shkurt 1986,hyri në fuqi në 1 qershor  1987.Traktati mbi Bashkimin
Evropian (T.BE),nënshkruar në Maastricht të Hollandës ,në 7 shkurt të 1992.Hyri në fuqi në 1 nëntor të
1993.Ky traktat pati një rëndësi të madhe se  krijoi Komunitetin  Evropian dhe mbështetej në tri shtylla
bazë1)komunitetet,2)politikat e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë,3)bashkëpunimi në fushën e drejtësisë.
Traktati i Amsterdamit(TA),nënshkruar më 2 tetor 1997 dhe hyri në fuqi në 1 maj 1999.TA shënoi fillimin e
proçesit të përshtatjes institucionale dhe legjislative të BE-së .Traktati i Nisës u nënshkrua në 26 shkurt
2001 dhe hyri në fuqi  në shkurt të 2003.Traktati i Nisës vlerësohet  për kontributin e tij substancial për
numrin me të madh të shteteve që aderuan në Bashkimin Evropian.Traktati i Lisbonës  u nënshkrua në 13
dhjetor të 2007 dhe hyri në fuqi në 1 dhjetor të 2009.njësoj si TA dhe TN  Traktati i Lisbonës është traktat
që amendon Traktatet ekzistuese,Traktati mbi Bashkimin Evropian ,që do të emërtohet T.BE i ri dhe Traktati
mbi Komunitetin Evropian (TKE) do të riemërtohët Traktati mbi funksionimin e BE-së(T.f.BE)Të dy traktatet
,të modifikuara nga Traktati i Lisbonës ,përfaqësojnë traktatet bazë të Bashkimit Evropian ,kanë të njëjtën
vlerë juridike dhe do të quhen në vazhdim „”traktate” „ (neni 1,parag.3).T.KEEA mbetet në fuqi.
53 Traktatet e BE-së janë ndryshuar e plotësuar ,por ai që solli shkrirjen në një njësi të vetme që është
Bashkimi Europian është Traktati i Lisbonës,i nënshkruar në 13 dhjetor të 2007,hyri në fuqi 1 dhjetor te
2009.Traktati i Lisbonës konsolidoi dokumentat kryesore të BE-se dhe u quajt Traktati themelues i Komunitetit
Europian në Traktatin mbi funksionimin e    Bashkimit Europian.
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i Lisbonës kontribuon për një qartësim  më të plotë të modelit evropian të zhvillimit
dhe konsolidon vlerat e B E-së.Traktati fut një titull të ri II”Dispozita të
përgjithshme”.Për herë të parë futet “ mosdiskriminimi dhe shtetësia e Bashkimit “.Në këtë
model percaktohen zbatimi i politikave dhe veprimeve te BE-se,për punësimin
formimin profesional,garantimin e mbrojtjes sociale,luftën kundër perjashtimit
social,luftën kundër diskriminimit për shkaqe te ndryshme perfshi dhe ate
gjinor,promovimin e barazisë midis burrit dhe gruas,ngritjen e nivelit te edukimit
dhe mbrojtjen e shëndetit publik.
Miratimi i Kartës së të Drejtave Themelore të BE-së pati rëndësi në zhvillimin e të
drejtës së barazisë gjinore ne BE.Neni 21 është dispozitë qendrore e Kartës  mbi
barazinë dhe mosdiskriminimin.Ai është  ndalim me fund të hapur dhe ndalon te
gjitha format e diskriminimit  dhe liston 17 shkaqe në veçanti,duke përfshi edhe
gjininë.Ky nen njeh të drejtën e barazisë gjinore në të gjitha fushat ,jo vetëm punësim
por dhe nevojen e veprimeve positive dhe nxitjen e saj (Neni 23). Diskriminimi i
tërthortë është ndaluar në mënyrë të qartë përmes frazës “çdo diskriminim “ (Neni21).
 Ligji i BE-se mund të ndahet  në tre fusha:pagesë e barabarte ,trajtim i barabartë dhe
siguri sociale.Te tre keto fusha përshkohen nga parimi themelor i mosdiskriminimit
mbi bazën e gjinisë. Në vitin 2006 ,u miratua Direktiva  e Rishikuar ose e Ndryshuar54  ,e
cila hyri në fuqi në 15 gusht 2009. Me kete Direktive dispozitat ekzistuese të direktivave
të ndryshme të barazisë gjinore  u bashkuan  në një akt të vetëm edhe në bazë të
praktikave ligjore te GJED -se .Qëllimi i kësaj direktive është  të sqaroj dhe te unifikoj
ne një tekst të vetëm  dispozitat për punësim ,duke përfshirë ngritjen në detyrë dhe
trajnimin profesional ,si edhe kushtet e punës,duke përshirë pagën dhe skemat
profesionale të sigurimeve  shoqërore. Kjo direktivë shfuqizon  Direktivat 76/207 e
KEE-së,86/378 të KEE-së dhe 97/80 të KE-së,2004/113 e KE . Direktiva e Rishikuar e
Trajtimit  të Barabarte jep perkufizime të koncepteve për diskriminimin e
drejtëpërdrejtë dhe të terthortë,ngacmimin dhe ngacmimin seksual. Në kapitullin e
dytë perfshihen dispozitat për pagë të barabartë  dhe për trajtim të barabartë për
burrat dhe gratë në lidhje me qasjen në punësim dhe profesion,kushtet e
punës,pagesën,sigurimet shoqërore,ngacmimi seksual.Kapitulli i tretë  bashkon
dispozitat për dënimet ,barrën e provës,trajtimin e barabartë në sferën publike dhe
private. Ne Nenin 34 të Direktivës se Rishikuar shfuqizohen direktivat e mëparshme
Në rastin e Shqipërisë ,që nuk është anëtarë i BE-së ,direktivat nuk janë ligjërisht
detyruese për tu zbatuar,por ato shërbejnë për të keshilluar  gjykatësit dhe per te
interpretuar dispozitat kombëtare në përputhje me  instrumentat juridik rajonal
,direktivat dhe nën dritën e interpretimit nga GJED. Legjislativi shqiptar ka marrë
masa legjislative kombëtare në proçesin  e përafrimit dhe harmonizimit të
legjislacionit shqiptar me legjislacionit e BE-së. Tabela 3 pasqyron transpozimin e
direktivës Nr 2006/54 ne legjislacionin shqiptar.

54 Direktiva 2006/54e KE-së  e Parlamentit Europian dhe eKëshillit e 5 korrikut,për zbatimin e parimit të
mundësive të barabarta për burrat dhe gratë në çështje të punësimit dhe profesionit(e rishikuar),Official
Journal   L 204,26/07/2006    P.0023-0036.
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Tabela e përputhshmërisë /zbatueshmërisë të direktivës Nr.2006/54 

Nenet e Direktivave                    Objektivi Zbatimi(dispozita 

korresponduese në 

legjislacionin shqiptar 

TITULLI 1 DISPOZITA 

TË PERGJITHSHME 

  

NENI1 

[Neni1Direktiva 

nr.76/207; 

Neni1Direktiva nr.86/378 

Neni1 Direktiva nr.97/80] 

Qëllimi  i kësaj 

direktive është 

garantojë zbatimin e 

parimit të mundësive të 

barabarta dhe trajtimit 

të barabartë midis 

burrave dhe grave në 

lidje me qasjen në 

punësim,kushtet e 

punës,skemat 

shoqërore të sigurimit 

profesional 

Neni 2 i Ligjit”Për 

barazinë gjinore”  

Neni 2(1) Përkufizimet  

Neni 2(1) 

Neni2(2) Direktiva 76/207 

 Diskriminimi  

drejtëpërdrejtë 

  Neni 9 i Kodit të Punës,  

Neni 6,pika 1 Ligjit”Për 

barazinë gjinore” 

”Ndalimi i diskriminimit 

për shkak të gjinisë”            

[Neni2(2)Direktiva 

nr.76/207; 

Neni2(2)Direktiva 

nr.97/80] 

Diskriminimi i 

tërthortë 

    Neni 6,pika 2 i 

Ligjit”Për barazinë 

gjinore” 

”Ndalimi i diskriminimit 

për shkak të gjinisë”            

[Neni2(2)Direktiva 

nr.76/207] 

ngacmimi Neni 4,pika 9 i Ligjit”Për 

barazinë gjinore” 

“Perkufizimet” 

[Neni2(2)Direktiva 

nr.76/207] 

shqetësimi seksual   Neni 32 ,pika 3 e Kodit 

të Punës . 

Neni 4,pika 10  i Ligjit  

”Për barazinë gjinore” 

“Perkufizimet” 

[Neni2(2)Direktiva 

nr.76/207] 

pagë Neni 109,pika 1 e Kodit 

të Punës 

“Perkufizim” 

”Me pagë kuptohet paga 

bazë si dhe shtesat me  

karakter  të përhershëm” 

[Neni2(1)Direktiva 

nr.86/378] 

 

Skemat e sigurimit 

profesional 

Neni 1 i Ligjit 

Nr.7943,datë 

01.06.1995,”Për 

pensionet suplementare 

dhe institutet private të 

pensioneve”,ndryshuar 

me ligjin Nr.8993,datë 
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02.09.1998,me Ligjin 

Nr.9181,datë 05.02.2004 

 

Neni3 

 [Neni2(8)Direktiva 

nr.76/207] 

 

 

Veprimi pozitiv 

Shtetet anëtare mund të 

ruajnë apo miratojnë 

masa sipas kuptimit të 

nenit 141(4) të traktatit 

me qëllim garantimin  

e barazisë së plotë në 

praktikë midis burrave 

dhe grave në lidhje me 

kushtet e punës. 

 

Neni 7 pikat 1,2,3,4,5,të 

ligjit “Për barazinë 

gjinore në shoqëri” 

TITULLI I II 

DISPOZITA TË 

POSAÇME .Kapitulli i 1 

Pagë e barabartë 

  

Neni 4 

[Neni 1 Direktiva 75/117] 

Ndalimi i 

diskriminimit 

Neni 115 ,pika 1 e kodit 

të Punës 

Neni 16,pikat 6 dhe 

7,Neni 21 ,pika ç e  Ligjit 

“Për barazinë gjinore në 

shoqëri” 

KAPITULLI I 2 

Trajtimi i barabartë në 

skemat shoqërore të 

sigurimit profesional

  

Neni 5 

[Neni5(1)Direktiva 

86/378] 

Ndalimi i 

diskriminimit 

Neni 17 e Ligjit “Për 

barazinë gjinore në 

shoqëri” 

Neni9 

[Neni6Direktiva 86/378] 

Format e diskriminimi  

Neni10 

[Neni9(a)Direktiva 

86/378] 

Mosha e ndryshueshme 

e daljes ne pension 

Sipas Ligjit,”Për 

pensionet suplementare 

dhe institutet private të 

pensioneve” ,kushtet për 

perfitim ,janë: 

a)mosha,b)vitet e 

sigurimit,kontributet e 

paguara 

Kapitulli 3 Trajtimi i 

barabartë në lidhje me 

qasjen në punësim 

,kualifikim 

profesional,ngritje në 

detyrë dhe kushtet e 

punës. 

 

 

  

Neni 14(1) 

[Neni2(1)Direktiva 76/207 

 

 

Neni 20,pika1 e Kodit të 

Punës 



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

520

� �

Neni 2(1) Direktiva 97/80]  

Ndalimi i diskriminimit 

Neni 6 i Kodit Civil 

“Aftesia për të vepruar” 

Neni 105/a i kodit të 

Punës “Mbrojtja e 

Punësimit të Grave” 

Neni 17,pika 1 e Ligjit 

“Për barazinë gjinore në 

shoqëri”  “Veprimet 

diskriminuese të 

punëdhënësit” 

Neni 16,pikat 1,2 të  

Ligjit  

 

Për barazinë gjinore në 

shoqëri” “Detyrimet e 

punëdhënësit në 

marrëdhëniet e punës” 

Neni 20 e Ligjit “Për 

barazinë gjinore në 

shoqëri” 

“Njoftimet 

diskriminuese” 

Neni21 ,pikat a,b,c,g të 

Ligjit Për barazinë 

gjinore në shoqëri”  “Të 

drejtat e punëmarrësit për 

respektimin e parimeve të 

barazisë gjinore” 

Ligji “Për statusin e 

sherbimit civil” 

 

 

 

Qasje në të gjtha 

nivelet e udhëzimeve 

profesionale ,trajnimit 

profesional,trajnimit të 

avancuar profesional 

dhe ritrajnimit ,duke 

përfshirë edhe përvojën 

praktike të punës 

Neni 17,pika 1 e Ligjit 

“Për barazinë gjinore në 

shoqëri;”Veprimet 

diskriminuese të 

punëdhënësit” 

Neni 16,pika 5 e Ligjit 

“Për barazinë gjinore në 

shoqëri” “Detyrimet e 

punëdhënësit në 

marrëdhëniet e punës”. 

Ligji Nr. 8872 ,i datës 

29.3.2002 “Për arsimin e 

mesëm dhe atë 

profesional në 

Republikën e Shqipërisë” 

 Punësimi  dhe kushtet 

e punës ,duke përfshirë 

dhe largimet nga puna 

Neni 17,pika 2 e Ligjit 

“Për barazinë gjinore në 

shoqëri” “ Veprimet 

diskriminuese të 

punëdhënësit” 
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Neni 146,germac)e Kodit 

të Punës “Zgjidhja e 

kontratës pa shkaqe të 

arsyeshme” 

 Anëtarësimi dhe 

përfshirjen në një 

organizatë 

punëmarrësish apo 

punëdhënësish , 

Neni 10,Neni 181  i Kodit 

të Punës 

Neni 21 ,germa g e Ligjit 

“Për barazinë gjinore në 

shoqëri””Të drejtat e 

punëmarrësit për 

respektimin e parimeve të 

barazisë gjinore” 

Neni 15 

[Neni2(7)Direktiva 

Nr.76/207] 

 

Ktimi nga leja e lindjes 

Një grua me leje 

lindjeje gëzon të 

drejtën  që me 

mbarimin e 

kësajperiudhe ,të 

kthehet në vendin e saj 

të mëparshëm të punës 

ose në një vend pune 

me kushte dhe terma të 

barsvlefshme pune  

Neni105 ,germa ai Kodit 

të Punës.”Mbrojtja e 

punësimit të gruas” 

Titulli i III Dispozita 

Horizontale .Kapitulli i 

I.Mjetet ekzistuese  

  

 Neni17 

Neni2DirektivaNr.75/117 

Neni 6 (1)Direktiva76/207 

Neni10DirektivaNr,86/378 

Mbrojtja e te drejtave Neni 146,pika 2 ;neni 172 

i Kodit të Punës 

Neni 7 “Masat e 

nevojshme  për sigurimin 

e barazisë gjinore ;Neni 

30,pikat 1,2 e Ligjit “Për 

barazinë gjinore në 

shoqëri”  ”Proçedurat për 

zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve” 

neni 

Neni 18 

Neni6(2)Direktiva 76/207 

Kompensimi ose 

zhdëmtimi 

Neni 29 i Ligjit “Për 

barazinë gjinore në 

shoqëri”   

“Shpërblimi i 

dëmit”;Neni 115 i Kodit 

të Punës “Barazi në 

shpërblimin midis 

sekseve” 

Seksioni 2 

Barra e provës 

 

  

Neni 19(1) 

[Neni 3 dhe 4  Direktiva 

Nr.97/80] 

Barra e provës 

1.Shtetet Anëtare do të 

ndërmarrin masat e 

Në ligjin Nr 9970,datë 

24.07.2008 ,”Për barazinë 

gjinore në shoqëri “nuk 
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 nevojshme ,në 

përputhje me 

legjislacionet vendase 

gjyqësore ,për të 

garantuar ,se kur 

personat që 

pretendojnë se u është 

bërë një padrejtësi në 

lidhje me moszbatimin 

e parimit të trajtimit të 

barabartë ,të paraqesin 

përpara një gjykate apo 

ndonjë autoriteti tjetër 

kompetent ,fakte nga të 

cilat mund të 

prezumohet se ka pasur 

diskriminim të 

drejtëpërdrejtë ,apo të 

tërthortë ,palës tjetër 

do t’i duhet të provojë 

se nuk ka pasur shkelje 

të parimit të trajtimit të 

barabartë.  

trajtohet barra e provës 

 

Seksioni 3,Neni82 

,paragrafi 1 i Kodit të 

Procedurës 

Administrative:”Barra e 

provës” 

“Barra e provës për faktet 

e pretenduara mbi palët e 

interesuara ,pavarësisht 

nga detyrimi i 

administratës i 

parashikuar në paragrafin 

1 të nenit 81. 

Kur flitet për standartet evropiane treguesit duhen kerkuar tek ndryshimet që bëhen
nga legjislativi ne legjislacionin kombëtarë.Keto ndryshime duhet të reflektohen në
dhënien e perparësisë së ligjeve ,normave ,direktivave të institucioneve të BE-
se.Ndryshimet shprehen edhe nëpërmjet njohjes dhe pranimit dhe respektimit dhe
zbatimit të standarteve të vendosura nga  BE-ja. Në rastin e ligjeve të nxjerra nga
Legjislativi shqiptar rezulton se standartet evropiane janë reflektuar ne leter.Në
këtë rast mund të thuhet se ndikimi  i faktorit nderkombetare rajonal si BE-ja është
pozitiv dhe efektiv,megjithate ndryshimet që kanë ndodhur ne BGJ në Shqipëri
pavarësisht presionit të BE-së mbi legjislativin shqiptar nuk do te mund të ndodhnin
nëse vetë legjislativi shqiptar  do të kundërshtonte.Ajo që vëzhgohet është se ka
qënë vullneti i Legjislativit shqiptar që ka pranuar standartet e BE-se , për të rritur
dhe permiresuar nivelin e barazisë gjinore ne pune ,të paktën në letër.

Seksioni 5. Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe jurisprudenca e
GJEDNJ

Ratifikimi   i KEDNJ (me ligjin shqiptar Nr.8137,i datës 31.07.1996  )bëri reformimin
dhe përqasjen e të gjithë legjislacionit shqiptar me standartet  dhe praktikën ligjore
të vendeve anëtare të Këshillit të Europës.Parimi i barazisë gjinore është  një nga
parimet themelore të Këshillit Evropës dhe instrumenteve  të kësaj organizate. Kohët
e fundit Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) është deklaruar  se
parimi i barazisë gjinore është një nga parimet themelore,thelbësore të KEDNJ-së.
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Komisioni Europian për të Drejtat e Njeriut kishte nje rol të rëndësishëm në
vlerësimin  dhe pranimin e aplikimeve55 .Me hyrjen në fuqi të Protokollit të 11 të
KEDNJ-së ky rol iu besua   gjyqtarëve të GJEDNJ .Në fillimet saj,gjykata e ka zbatuar
rrallë dispozitën e mosdiskriminimit nenin 14 të KEDNJ. Në shumicën e çështjeve
të elaburuara  nga GJEDNJ janë shqyrtuar ankesa rreth të drejtave substantive të
mbrojtura nga Konventa ,pas të cilave ,një ankesë për trajtim të barabartë ,shpesh
është konsideruar me rëndësi të pamjaftueshme  për të perligjur një shqyrtim të
veçantë.Gjykata ka konstatuar se diskriminimi përligjej objektivisht  dhe në menyrë
të arsyeshme apo se situata nuk ishte e njëjtë dhe nuk paraqiste asnjë diskriminim.
Neni 14 i KEDNJ jep një listë joshteruese  për një numër  shkaqesh për shkak të
perdorimit të fjalës “status tjetër”,mbrojtja që jep ky nen është i varur me të drejtat e
tjera që parashikohen në nenet perkatëse të kesaj Konvente.Fillimisht, GJEDNJ  dukej
se nuk e pranonte dallimin mes diskriminimit te drejteperdrejtë dhe të terthortë.Ajo
pranonte testin e përgjthshëm të  diskriminimit qe u permend ne rastin e Gjuhësisë
Belge56. Në këtë rast GJEDNJ shqyrtoi diskriminimin gjinor  në kontekstin e
politikave të emigracionit në Mbreterinë e Bashkuar.Sipas Rregullores  së
Emigracionit të 1980,është më e lehtë për burrat se sa për gratë e vendosura në
Mbretërinë e Bashkuar ,për të marrë,leje ,që bashkëshortët e tyre jo shtetas  të hynin
apo të qendronin në vend.Rregullorja kishte qëllimin e ligjshëm  të mbrojtjes së
tregut të  brendshëm të punës në kohën e papunësisë së madhe  GJEDNJ vendosi
se,”barazia e e gjinive është një prej qëllimeve madhore të Shteteve Anëtare të Këshillit të
Europës”, dhe se “shkaqe me shume peshë  duhet të paraqiteshin  përpara se ndryshimi në
trajtim për shkak të gjinisë  mund të konsiderohej  si i pajtueshëm me Konventën”57 .Në dritën
e statistikave ,Gjykata nuk u bind se diferencat që mund të ekzistojnë midis ndikimit
përkatës të burrave dhe të grave në tregun e punës ishin aq të  rëndësishme sa të
përligjin dallimin në trajtim.Një çështje që pretendohej  për diskriminim të tërthortë
ishtë rasti Zarb Adami58.Ankimuesja  pretendonte se kishte qënë  viktimë e
diskriminimit për shkak të gjinisë,meqënëse përqindja e grave që u kërkohej  të
bënin shërbim në juri në Maltë ishte e papërfillshme ,gjatë pesëvjetëve të mëparshëm
vetëm 3.05 % gra kishin shërbyer si anëtare  të jurisë ,përkundrejt 96.95% të
burrave.GJEDNJ si pasojë konstatoi se kishte pasur  një shkelje të Nenit 14 të lexuar
së bashku me Nenin 4 (3) pika d.59

55 ECHR 6 prill 2000,European Human Rights Cases 2000/45.Cështja Thlimmenos kishte të bëntë me një
dispozitë legjislative ,që parashikonte së personat e dënuar më parë për një krim ,nuk mund të caktoheshin
si llogaritar  të çertifikuar.Kerkuesi argumentoi se kjo dispozitë  legjislative  nuk e respektonte sa duhet
shumellojshmërinë  në shkallën dhe karakterin e veprave. Ai vetë kish qenë dënuar   për shkak se kish
refuzuar të vishte uniformë ushtarake ,gjë që ai nuk e konsideronte  se kish lidhje  me standartet profesionale
dhe etike,që duhej të plotësonte si llogaritar I çertifikuar dhe si pasojë,përbëntë diskriminim substantive që
nuk mund të pajtohej me Nenin 14 të KEDNJ-së.GjEDNJ ka pranuar shprehimisht se jo vetëm diskriminimi
formal,por edhe diskriminimi substantive futen në gamën e Nenit 14.
56 Abdulazis,Cables and Balkandali  v  The United Kingdom ECtHR,Ser.A,No.94 (28 May 1985).
57 Abdulazis,Cables and Balkandali  v  The United Kingdom ECtHR,Ser.A,No.94 (28 May 1985),parag 78.
58 Zarb Adami V Malta ,Juddgment of 20 June2006 Aplication no 17209/02.
59 Neni 4 paragrafi i 3, i KEDNJ parashikon :”Për qëllim të këtij  Neni,termi”punë e kryer  me dhunë ose e
detyruar” ,nuk përfshin :a)çdo lloj pune që i kërkohet të kryej zakonisht një personi të ndaluar në kushtet
e parashikuara nga neni 5 i kësaj Konvente ose gjatë lirimit të tij  me kusht; b)çdo lloj shërbimi i karakterit
ushtarak ose në ,rastin e kundërshtarëve të ndërgjegjes në vendet ku kundërshtimi i ndërgjegjes është
njohur me ligj,shërbimi që kryhet  në vend të shërbimit ushtarak të detyrueshëm;c) çdo lloj sherbimi që
kërkohet në rast krizash ose fatkeqësish ,që kërcënojnë jetën ose mirëqënien e komunitetit ;d)çdo lloj
pune ose sherbimi që është pjesë e detyrimeve normale qytetare.



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

524

Konkluzione

 Ligjet e nxjerra nga legjislativi shqiptar  gjatë periudhës 2006-2014 janë rezultat jo
vetëm i presionit të faktoreve juridik rajonal ,por gjithashtu dhe vullnetit të faktorëve
juridik të brendshëm si Legjislativi shqiptar dhe kjo ndihmon në nxjerrjen e
konkluzionit mbi rolin dhe peshën e Faktorëve Global dhe Faktorëve Rajonal.Ajo
që i dallon Legjislativin shqiptar nga Faktori rajonal BE-ja  është statusi i tyre
juridik.Shqipëria është një shtet sovran dhe i pavarur ,si e tille ajo impenjohet  në
zbatimin e kerkesave të BE-se duke synuar integrimin ne familjen europiane .
  Legjislativi shqiptar ka një qasje pozitive për  përafrimin dhe harmonizimin e
legjslacionit me atë komunitar dhe standartet europiane.Që të ndodhin ndryshime
në  barazinë gjinore në Shqipëri  duhet të ekzistojnë  kushti i nevojshëm  dhe
kushti domosdoshëm .Nga analiza del se trysnia që ushtrojnë institucionet
nderkombëtare të  BE  për plotësimin e prioriteteve dhe objektivave te vendosura në
planin afatshkurtër,afatgjatë dhe afatmesëm ,në proçesin e integrimit europian është
një kusht mëse i nevojshëm.Nga ana tjetër një domosdoshmëri paraqitet edhe  vullneti
i  Shtetit Shqiptar per të zbatuar  angazhimet që rrjedhin  nga MSA si një instrument
që do të bëjë të mundur integrimin gradual të Shqipërisë në Bashkimin Europian.
Standartet për mbrojtjen e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit për shkak të gjinisë
janë  një ndër kushtet që kushtëzojnë  marrëdhënien  mes Shqipërisë dhe Bashkimit
Europian. Në këtë kuadër, mund të themi se zbatimi i drejtë i ligjit nr. 9970,  dt.
24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri” dhe atij nr. 10221,              dt. 04.02.2010
“Për mbrojtjen nga diskriminimi” është thelbësor për të kuptuar dhe zbatuar sa më
mirë parimin e barazisë gjinore.
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Metodat speciale të hetimit si mjet për parandalimin e krimit

PhD (C.) Desart Avduli
University of Tirana

Abstrakt

Ne kete punim kam trajtuar metodat speciale te hetimit dhe ceshtjet kryesore qe lidhen
me metodat speciale te hetimit ne krimet ne fushen e antidroges. Kur ka nisur aplikimi
per here i pare te ketyre metodave ne Shqiperi, si dhe ndryshimet e rendesishme qe
ndodhen ne fushen e organizimit dhe ristrukturimit te punonjesve te policise ne vendet
e zhvilluara per te perodorur keto metoda te reja pas viteve 1991.
Duke perdorur keto metoda organet kopetente e kane me te thjeshte zbulimin e autoreve
te veprave penale dhe identifikimin e tyre si dhe zbulimin e rrjeteve ne te cilen ata
ushtrojne veprimtarine e tyre kriminale duke ju referuar raportit vjetor te Policise se
Shtetit duke sjelle shembuj te deshmive te operacioneve
Në këtë punim analizohet realiteti shqiptar ne raport me zhvillimin e metodes se policise
se infiltruar ne ceshtje konkrete dhe problemet qe hasen duke ju referuar raportit vjetor
te Policise se Shtetit duke sjelle shembuj te deshmive te operacioneve.
Pyetjet kërkimore të ngritura për ti dhënë përgjigje çështjeve të trajtuara në këtë punim
janë:
- Perse perdoren metoda speciale te hetimit dhe cili eshte qellimi i tyre ne luften

kunder trafikut ndekombetar te lendeve narkotike?
- Cilet janë elementet e metodave speciale te hetimit, kriteret qe duhet te mbahen

parasysh per perdorimin e ketyrave metodave ne fushen e  antidroges?
- Kur mund te behet infiltrimi dhe cilet jane  personat qe mund te infiltrohen ( bazuar

ne nenet  perkatese te kodit te procedures penale) dhe udhezimit te perbashket  te
prokurorit te pergjithshem?

- Cilat jane problemet qe hasen ne rastet e perdorimit te kesaj metode?
- Perse perdoren metodat speciale te hetimit dhe qellimi i tyre?

1. Njohja me metodat speciale të hetimit dhe kuadrin ligjor të tyre

“Metodat speciale të hetimit”, të përdoruar nga punonjës të ndryshëm të policisë që
punojnë në struktura e funksione të ndryshme kanë rëndësinë më të madhe në
parandalimin e krimit në cdo vend të botës ndaj dhe shteti jonë është fokusuar në
shtimin e këtyre metodave që në kohën e krijimit të policisë.
Aplikimi i këtyre metodave ka filluar në vitin 2003 dhe konkretisht në këtë vit është
realizuar operacioni i parë i dorëzimit të kontrolluar ndërkombëtar (Inicuar nga
DEA.)
Aplikimi i këtyre metodave kërkonte një trajnim të vecantë që në vendin tonë nuk
kishte persona të trajnuar për këtë qëllim. Trajnimet e para u bënë nga specialistë
amerikanë të DEA-s. Gjithashtu për realizimin e këtyre operacioneve kërkohen edhe
një sërë paisjesh logjistike të vecanta, që në atë kohë nuk disponoheshin nga policia.
Duke filluar nga viti 1991, pas futjes së Shqipërisë në rrugën e proceseve demokratike
kanë ndodhur disa ndryshime të rëndësishme në fushën e organizimit dhe
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ristrukturimit të punonjësve të policisë të cilët duhet të ndiqnin rrugen e policiës në
vendet e zhvilluara për të përdorur këto metoda të reja në hetim. Në një kohë të
shkurtër u bënë ndryshime të shpejta të karakterit organizativ e ligjor të policisë si
dhe u bë hapja e saj me botën ku u futën dhe metoda të hetimit të panjohura më parë.
Pas muajit qershor 1997, filloi puna për ringritjen dhe riorganizimin e policisë në të
gjitha nivelet. U krijuan struktura që kishin të bënin direkt me luftën kundër
banditizmit, terrorizmit, krimit të organizuar. U riaktivizuan strukturat e
mëparshme të paralizuara kundër krimit. Brënda një kohe relativisht jo shumë të
shkurtër u arrit që të funksionojë policia.
Qysh prej muajit maj 1997, një ndihmesë të rëndësishme në ringritjen e riorganizimin
e policisë shqiptare ka dhënë e jep ende misioni policor MAPE i Bashkimit Evropian
Perëndimor (BEP). Me sygjerimin e këtij misioni u ngritën Drejtoritë e Policisë së
Prefekturave (Qarqeve). Ky mision ka dhënë një kontribut të madh edhe në fushën
e kualifikimit  të policisë gjyqësore në hetime.
Në memorien e historisë së policisë janë fiksuar mjaft punonjës policie të cilët janë
bërë simbol sakrifice e vetëmohimi në kryerjen e detyrës.
Kuptimi i përgjithshëm për Metodat Speciale të Hetimit në shumë vende jepet si:
metoda të vecanta që përdoren kur nuk ka mundësi të tjera për të realizuar hetimin,
që aplikohen për një periudhë të kufizuar kohore dhe kërkojmë miratim të një Gjyqtari,
Prokurori apo të një niveli të caktuar të një autoriteti investigues, për qëllim të zbulimit
dhe hetimit të krimeve të rënda e komplekse (krimi i organizuar) dhe të autorëve të
tyre. Qëllimi i aplikimit është grumbullimi i informacioneve të sakta në një mënyrë ku
personi “Target” nuk është i vetëdijshëm për përdorimin e metodës speciale (të tilla
janë operacionet e fshehta duke përfshirë infiltrimet, përgjimet e filmimet e fshehta,
përdorimi i informatorëve, dorëzimet e kontrolluara, blerjet e stimuluara). Këto metoda
janë klasifikuar si metoda shumë “Intrusive”, që ndërhyjnë shumë në jetën private të
subjekteve dhe personave të afërm të tyre dhe për këtë duhet të përdoren vetëme kur
nuk ka opsione të tjera. Në cdo rast përdorimi i këtyre metodave duhet aplikuar duke
marrë në konsideratë rëndësinë e krimit, për të patur një farë balance mes “Sigurimit
të Rendit Publik” dhe “sigurimin e të drejtave dhe lirive të individit”. Pra këto metoda
speciale nuk mund të përdoren për hetimin e cdo lloj vepre penale.
Për herë të parë këto metoda speciale janë parashikuar në Ligji “Për parandalimin dhe
luftën ndaj trafikut të substancave Narkotike e Psikotrope” Nr.8750 date 26.03.20011.
Por edhe më parë,  me ligjin Nr. 8722, datë 26.12.2000,  është aderuar në “Konventën
E Kombeve Të Bashkuara Kundër Trafikut Të Paligjshëm Të Drogave Narkotike
Dhe Të Lëndëve Psikotrope”, ku në nenin 1 pika g të saj jepet përkufizimi i:  “Dorëzim
i kontrolluar” nënkupton teknikën e lejimit të ngarkesave të paligjshme ose të
dyshuara të drogave narkotike, lëndëve psikotrope, lëndëve të parashikuara në
tabelën I dhe tabelën II që i bashkëngjiten kësaj Konvente ose lëndëve zëvendësuese
të tyre, që të dalin, të kalojnë ose të hyjnë në territorin e një ose më shumë vëndeve,
me dijeninë dhe nën mbikqyerjen e autoriteteve të tyre kompetente, me qëllim që të
identifikohen personat e përfshirë në kryerjen e veprimtarive të kundërligjshme, të
parashikuara në përputhje me nenin 3 paragrafi 1, të Konventës2.

1Ligji “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave Narkotike e Psikotrope” Nr.8750 date 26.03.2001.
2Konventa e Kombeve te Bashkura Kunder Trafikut te Paligjshem te Drogave Narkotike dhe Lendeve
Psikotrope, neni 1, faqja 9.
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Më pas është miratuar Udhëzimi i Përbashkët “Për perdorimin e Metodave Speciale
të Hetimit të Krimeve Kundër Drogës.  (Nr.809 datë 03.04.2003 dhe 960 datë
11.06.2003) (nga Prokurori i Përgjithshëm dhe Ministri i Rendit Publik). Më pas në
Kodin e Procedurës Penale, me ligjin Nr.9187 datë 12.02.2004 u bënë dy shtesa që
kanë të bëjnë me aplikimin e metodave speciale për të cilat po flasim sot. Konkretisht
u shtuan: Neni 294/a që parashikon “veprimet stimuluese” dhe Neni 294/b
“Punonjësi i Policisë i Infiltruar” 3.

2. Përse përdoren metodat speciale të hetimit, qëllimi i tyre

Metodat Specialte të Hetimit kanë për qëllim gjurmimin, identifikimin dhe
dokumentimin e veprimtarisë kriminale të të gjithë personave (korrierëve, blerësve,
organizatorëve, financuesve etj) dhe/ose organizatave kriminale të përfshira në
trafikun ndërkombëtar të lëndëve Narkotike4.
Lufta për parandalimin e krimit ka gjetur rrugen e lehtësuar duke përdorur Metodat
Special të Hetimit. Duke përdorur këto metoda, organet kompetente e kanë më të
thjeshtë zbulimin e autorëve të veprave penale dhe identifikimin e tyre si dhe zbulimin
e rrjeteve në të cilat ata ushtrojnë veprimtarinë e tyre kriminale.
Si cdo të analozojmë më poshtë, nëpermjet elementëve të metodave speciale të hetimit,
organet kompetente bëjnë të mundur që të marrin prova dhe të mbledhin
informacione të sakta dhe të vlefshme në lidhje me organizatat kriminale apo dhe
me individë të vecantë që ushtrojnë veprimtari kriminale. Nëpermjet këtyre metodave
arrihet një rezultat në ato raste kur nuk është e mundur që të përdoren metodat e
zakonshme të hetimit.
Metodat Specile të Hetimit përdoren gjithashtu dhe për të identifikuar dhe për të
vënë përpara organeve të drejtësisë të personave të korruptuar. Në luftën kundër
korrupsionit këto metoda luajnë një rol të rëndësishëm pasi vetë natyra e kësaj
vepre penale është e tillë që elementët e metodave speciale të hetimit janë shumë më
të aplikueshme.

3. Përkufizimi i termave më të rëndësishëm që përdoren në kuadër të
metodave speciale të hetimtit

        Në nenin 2 të ligjit 8750 “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të
substancave narkotike ose psikotrope” përcaktohen këto përkufizime:
Në zbatim të këtij ligji termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
- “Punonjës i policisë i infiltruar” kuptohet oficeri ose agjenti i Policisë

Gjyqësore, i shërbimit të luftës kundër drogës ose një person i autorizuar prej
tyre, i cili, për një hetim të Policisë Gjyqësore, futet në brendësi të një organizate
kriminale, për të individualizuar pjesëtarët e organizatës dhe për të mbledhur
prova në ngarkim të tyre, duke fshehur bashkëpunimin me policinë ose cilësinë
si punonjës policie.

3 Udhëzimi i Përbashkët “Për perdorimin e Metodave Speciale të Hetimit të Krimeve Kundër Drogës.  (Nr.809 datë
03.04.2003 dhe 960 datë 11.06.2003).
4 Udhëzimi i Përbashkët i Prokurorit të Përgjithshëm “Për përdorimin e Metodave Speciale të Hetimit të Krimeve
Kundër Drogës”  Nr. 960 datë 11.06.2003.
4 Neni 2 i Ligjit nr. 8750 “ Per parandalimin dhe luften ndaj trafikut te substancave narkotike ose psikotrope” fq 1.



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

528

- “Punonjës i policisë nën mbulim” kuptohet oficeri ose agjenti i Policisë
Gjyqësore, pjestar i shërbimit të luftës kundër drogës ose personi i autorizuar
prej tyre, që merr pjesë në përdorimin e metodave të “blerjes së stimuluar” e
“dorëzimit të kontrolluar”, duke fshehur bashkëpunimin me policinë ose
cilësinë e tij si punonjës policie.

- “Dorëzim i kontrolluar” kuptohet veprimtaria e karakterizuar nga përdorimi
i metodave gjurmuese-hetimore, për të lejuar kalimin në territorin e një ose më
shumë shteteve të substancave narkotike ose psikotrope, të prekursorëve ose
substancave të tjera zëvendësuese të tyre, të dërguara në mënyrë të paligjshme,
të cilat mbahen nën kontrollin e autoriteteve policore të vendeve të
sipërpërmendura për të identifikuar personat e përfshirë në kryerjen e veprave
penale, të parashikuara në paragrafin e parë të nenit 3 të Konventës së Vjenës të
vitit 1988, si dhe në ligjin shqiptar.

- “Blerje e stimuluar” kuptohet rasti kur oficeri ose agjenti i Policisë Gjyqësore,
i zyrës së luftës kundër drogës ose një personi i autorizuar prej tyre blen
substanca narkotike ose psikotrope, substanca kimike bazë, prekursorë, duke
fshehur bashkëpunimin me policinë ose cilësinë e tij si punonjës policie.5

Përvec sa parashikohet në ligjin 8750 dhe Udhëzimin e përbashkët për përdorimin e
metodave speciale, duhet të përmendet edhe fakti që në ndryshimet e bera në kodin
e procedurës penale, është zgjeruar fusha e aplikimit të këtyrë metodave jo vetëm në
rastet e veprave në fushën e lëndëve narkotike. Këto metoda mund të përdoren
gjërësisht dhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

4. Neni 294/a i Kodit të Proçedurës Penale  “Veprimet stimuluese”

Ø Oficeri dhe agjenti i policisë gjyqësore ose personi i autorizuar prej tyre mund
të ngarkohen për blerje te simuluar të sendëve që rrjedhin nga një krim ose
simulim i një akti korruptiv, ose të kryejnë veprime të tjera simuluese, për të
zbuluar të dhëna financiare ose pronësie të një personi, për të cilin ka dyshime
për kryerjen e një krimi, duke fshehur bashkëpunimin me poilicinë, ose detyrën
e tyre si punonjës policie.

Ø Këto veprime bëhen me autorizimin e prokurorit që kontrollon hetimet ose të
prokurorit që ka në juridiksion territorin ku do të zhvillohet veprimi. Pas
kryerjes së këtyre veprimeve, policia gjyqësore duhet t’i dorëzojë prokurorit të
gjitha provat e mbledhura dhe një raport përmbledhes.

Ø Nuk duhet provokuar një akt kriminal, duke shtyrë një person të kryejë një
krim, të cilin nuk do t’a kishte kryer po të mos ishte ndrehyrja e policië. Kur
vertetohet provokimi, rezultati nuk mund të përdoret6.

5. Neni 294/b “Punonjesi i policise i infiltruar”

Ø Për qëllimet e zbulimit të krimeve të rënda, oficeri i policisë gjyqësore, me
autorizimin e prokurorit mund të futet në përbërjen e një grupi kriminal për të

5 Neni 294/a i K.Pr.Penale.
6 Neni 294/bi K.Pr.Penale.
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individualizuar pjestarët e grupit ose për të mbledhur të dhënat e nevojshme
për hetimin, duke fshehur bashkëpunimin me policine ose detyrën e vet si
punonjës policie7.

Ø Punonjësi i policise i infiltruar nuk duhet të provokojë një akt kriminal, i cili
pa ndërhyrjen e tij nuk do të ishte kryer. Kur vertetohet provokimi rezultati
nuk mund të përdoret.

Ø Autorizimi i prokurorit i duhet të përcaktoje afatin e infiltrimit, qe mund të
zgjatet nga prokurori deri në gjashte muaj dhe hapësiren e lejueshme për
punonjësin e inflitruar, duke treguar sipas rastit veprimet e paligjshme qe mund
të kryeje ai, pa rrezikuar jetën e te tjerëve8.

Ø Punonjesi i policisë i infiltruar mund të pyetet si dëshmitar.
        Në këtë punim do të flasim për përdorimin e metodave speciale që përmëndëm
më siper në krimet në fushën e drogës, por parimet janë të njëjta dhe aplikohen edhe
për krimet në fusha të tjera.
        Kriteret për përdorimin e këtyre metodave në krimet në fushën e drogës (sipas
udhëzimit të përbashkët) janë këto:
· Ka çështje të rëndësishme të trafikut.
· Nuk ka mundësi të tjera për identifikim e grumbullim të provave
· Garantohet plotësisht realizimi i qëllimit dhe moscënimi i jetës dhe shëndetit të pjesëmarrësve
· Ka miratim të dhënë nga prokurori.
Në rast se vazhdimi i operacionit vlerësohet i rrezikshëm për jetën e pjesëmarrësve,
ose ka rrezik të dështojë operacioni, drejtuesi i operacionit vendos ndërprerjen  dhe
informon menjëherë prokurorin duke i parashtruar edhe arsyet e marrjes së këtij
vendimi.

6. Kur mund të bëhet infiltrimi dhe kush mund të infiltrohet?

        Sipas udhëzimit të përbashkët Infiltrimi mund të bëhët vetëm mbi bazën e një
cështje penale të filluar. Kushte të tjera që duhet të plotësohen të parashikuara nga
Udhëzimi i Përbashkët (kriteret për të bërë infiltrimin):
· Ka çështje të rëndësishme të trafikut
· Nuk ka mundësi të tjera për identifikim e grumbullim të provave
· Garantohet plotësisht realizimi i qëllimit dhe moscënimi i jetës dhe shëndetit
të pjesëmarrësve
· Ka miratim të dhënë nga prokurori

- Kush mund te infiltrohet?
       Në nenin 294/b të Kodit të Procedurës Penale   duket sikur kufizohet e drejta e
infiltrimit vetëm për “oficerin e policisë gjyqësore” 9, por në pjesën e fundit të paragrafit
të këtij neni  thuhet “Duke fshehur bashkëpunimin me policinë ose detyrën e vet si
punonjës policie” nga ku nënkuptohet që personi i infiltruar mund të mos jetë
punonjës policie. Ndërkohë edhe në ligjin 8750 “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut

7 Ligji “Për disa ndryshime në Kodin e Procedurës Penale” Nr.1087 datë 12.02.2004.
8 Po aty.
9 Ligji 8750 “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”.
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të substancave narkotike ose psikotrope”  thuhet se mund të infiltrohet punonjësi i policisë
ose një person i autorizuar prej tyre10.
Pra mund të infiltrohet:
Ø Oficerë Policie (edhe nga sektorë të tjerë)
Ø Agjentë
Ø Informatorë
Ø Persona të tjerë të vlerësuar të përshtatshëm (të huaj apo shqiptarë)
Në Udhëzimin e Përbashkët përcaktohet se: Për përdorimin e metodës së Punonjësit të
infiltruar Shërbimi Qëndror Kundër Drogës  bën një Plan Masash të hollësishem të miratuar
nga Drejtori i Përgjithshëm dhe Prokurori i Përgjithshëm. Plani duhet të përmbajë:
· Mënyrën e legjendimit të punonjësit të infiltruar
· Mjetet e ndërlidhjes dhe komunikimit
· Mënyrën e zgjidhjes së situatave të papritura që mund të krijohen
· Mënyrën dhe format e kontrollit të veprimtarisë së punonjësit të infiltruar.

7. Probleme që hasen në rastet e përdorimit të kësaj metode
· Identiteti i ri i për punonjësin
· Dokumente identifikimi me emer tjetër
· Llogari bankare e karta me emer tjetër
· Leje për drejtim automjeti me emer tjetër
· Mbështetje e legjendës/historisë së krijuar
Aktiviteti i punonjësit të policisë të infiltruar në organizata kriminale  mund të
përkufizohet si një veprimtari e oficerëve të policisë gjyqësore të pajisur me një
identitet të rremë për të vepruar nën kontrollin e një mbikqyrësi. Detyra e këtij
punonjësi policie është për të vëzhguar  dhe treguar  gjithcka mbikqyrësit të tij  në
lidhje me veprimtarinë kriminale të organizatës dhe me strukturën e saj. Po duhet
thënë se  në cdo moment  cështja më kryesore  dhe përgjegjësia më e madhe  e oficerit
të policisë gjyqësore që ka në ngarkim detyrën e infiltrimit  është siguria.
Infiltrimi i oficerëve të policisë gjyqësore në përberjen e një grupi kriminal është një
burim i mundshëm për sigurimin e provave shumë cilësore dhe për këtë arsye
pranohen dhe menaxhohen risqet që e shoqërojnë këtë operacion. Në nenin 294/b
pika 1 të Kodit të Procedurës Penale midis të tjerave përcaktohet se “oficeri i policisë
gjyqësore për  qëllimet e zbulimit  të krimeve të rënda, mund të futet në përbërjen e një grupi
kriminal për të individualizuar  pjestarët e grupit  dhe për të mbledhur të dhënat e nevojshme për
hetimin”11.

Pra sic shihet dy janë detyrat kryesore të punonjesit të policisë së infiltruar
Së pari ; Individualizimi i pjestarëve  të grupit kriminal.
SË DYTI ;  MBLEDHJA E PROVAVE TË NEVOJSHME PËR HETIMIN.
Duhet të merren ne konsiderate metodat  e marrjes dhe të rregjistrimit  të këtyre
provave. Për këtë qëllim në një operacion infiltrimi mund të përdoren paisje
regjistruese audio dhe video, por gjithnjë përdorimi dhe zgjedhja e  tyre do të bëhet
në varësi të situatës dhe një analize të riskut.
Për arsye të sigurisë  oficeri i policisë gjyqësore mund të mos e mbaje me vete një

10 Neni 294/b pika 1 e Kodit të Procedurës Penale.
11 Neni 294/b pika 3 e Kodit të Procedurës Penale.
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pajisje të tillë  gjatë takimeve  të para të procesit të infiltrimit  pasi mund ti nënshtrohet
kontrollit fizik  nga ana e subjekteve kriminale, të cilët kanë  edhe ata rregulla
strikte kontrolli për personat që do të fusin në organizatën e tyre, pasi janë të
vetëdijshëm për mundësinë e depërtimit nga policia me agjentë të infiltruar. E
rëndësishme në përdorimin e këtyre mjeteve është  siguria fizike e oficerit, prandaj
në rast se nuk është  e sigurtë mbajtja e këtyre mjeteve, atëherë ato nuk duhet të
përdoren.
Prova të tjera që mund të mbidhen gjatë një infiltrimi:
· Fotografi
· Prova shkencore, mostra, lëndë të ndryshme e lëngje të derdhura, ADN-ja etj.
        Në nenin 294/ b të Kodit të Procedurës penale është përcaktuar qartë se
veprimtaria e punonjësit të policisë të infiltruar në organizata të ndryshme kriminale
bëhet gjithmonë nën drejtimin ligjor të  prokurorit i cili lëshon  autorizimin përkatës.
Në  pikën 3 të këtij neni  përcaktohet se  autorizimi i prokurorit  duhet të përcaktojë
afatin e infiltrimit  që mund të zgjatet nga prokurori deri në gjashtë muaj  dhe
hapsirën e lejueshme  për punonjësin e infiltruar , duke treguar  sipas rastit  veprimet
e paligjshme  që mund të kryejë ai, pa rrezikuar  jetën e të tjerëve12.
Punonjësit që do të infiltrohen duhet të kenë një pregatitje të vecantë të gjithanëshme,
si psikologjike, profesionale dhe fizike.
Komunikimet e përgjegjësit të operacionit me prokurorin përgjegjës mund të jenë të
përgjithshme dhe specifike. Përgjegjësi i operacionit është i detyruar të informojë
prokurorin  për emrat  dhe rolin specifik  të sejcilit person pjesmarrës në operacion.
Kjo vlen për faktin se qëllimi i operacionit  është  grumbullimi i  elementëve të
provës. Informimi mund të jetë me shkrim ose me gojë por më pas ai duhet të
përpilohet me shkrim.
Prokurori duhet të kontrollojë zhvillimin e operacionit, ai duhet të monitorojë
operacionin duke nxjerrë urdhra  specifike  si përshëmbull, si të ruhen mallrat e
sekuestruara, si të merren provat, si të realizohen përgjimet në vendet private etj13.
Të gjitha këto veprime janë të parashikuar në mënyrë të përmbledhur në nenin 294/
b pikën 3 ku përcaktohet lëshimi i autorizimit të prokurorit, afatin e infiltrimit,
hapsirën e lejueshme për punonjësin e infiltruar, veprimet e paligjshme që mund të
kryejë ai, pa rrezikuar jetën e të tjerëve. Duhet theksuar se autorizimi i prokurorit
mund të jepet  vetëm për ato kompetenca që ka prokurori14, ndërsa për  vendimet që
duhet të merren nga gjykata duhet patjetër të merret vendimi i gjykatës. Kështu
nëse oficeri i policisë i infiltruar do të  kryejë përgjime në vënde private, dhe veprime
të tjera të cilat janë në kompetencë të gjyqtarit duhet patjetër që të merret një vendim
nga gjykata. Autorizimi për punonjësin e policisë të infiltruar jepet vetëm për krimet
e rënda, të kryera nga  anëtarët e një grupi kriminal. Format  e autorizimit duhet të
jetë me shkrim.
Qëllimi i përcaktuar në ligj për të futur në përbërjen e një grupi kriminal një punonjës
policie është  për të fituar elementë prove  për veprat penale të kryera nga ky grup
kriminal, si dhe për provat e tjera që do të sillnin arrestimin e anëtarëve të grupit ,

12Kodi i Procedures Penale dhe legjislacioni lidhur me te – qershor 2013, neni 294/b, faqja 131.
13Po Aty.
14 Po Aty.
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individualizimin e tyre dhe provueshmërin e akuzës së tyre. Për të evituar që agjenti
nën mbulim të mos kryejë veprime të paligjshme ai kontrollohet  dhe instruktohet
nga punonjës të tjerë të policisë. Punonjësi i policisë i infiltruar nuk duhet të kryejë
krim përvec veprimeve për të cilat ai është autorizuar.
Punonjësi i policisë nuk duhet të veprojë si një “agjent provokator”. Kjo do të
thotë që ai nuk duhet në asnjë mënyrë të: nxisë dhe as të sigurojë një person, dhe as
dikë tjetër nëpërmjet tij për të kryer një veper penale, dhe as një vepër të një natyre
më të rëndë, të cilën ai person në të kundërt nuk do ta kishte kryer.
Sidoqoftë, punonjësit të policisë i lejohet të jetë pjesë e një plani të fshehtë për të
kryer një vepër penale që është planifikuar tashmë, ose një vepër që “ka filluar”
tashmë, ose për shembull, në ato raste kur një person ka paraqitur një ofertë për të
siguruar mallra, përfshirë drogë, që përfshin kryerjen e një vepre penale. Gjithashtu
nëse gjatë hetimit të një vepre ose disa veprave, një person i përfshirë sugjeron
kryerjen ose ofron të kryejë një vepër tjetër  të ngjashme (psh. duke ofruar të sigurojë
drogë në mënyrë të paligjshme), punonjësit te policise i lejohet të marrë pjesë në
veprën penale që është propozuar. Punonjësi i policisë nuk duhet ta nxisë një vepër
të tillë.
Për këtë është e domosdoshme që oficeri i policisë gjyqësore i infiltruar të zbatojë
rigorozisht rregullat e përcaktuar në autorizimin e prokurorit apo urdhëra të vecantë
të tij lidhur me këtë veprim të vecantë hetimor.
 Mund të ndodhemi edhe përpara faktit që oficeri i policisë i infiltruar të bashkëpunojë
me anëtarët e organizatës apo të mos zbatojë rigorozisht urdhërat e dhëna për
kryerjen e këtij operacioni. Nëse veprimet e kryera nga punonjësi i infiltruar përbëjnë
vepër penale ai do të ndiqet penalisht. Punonjësi i infiltruar nuk është mbi ligjin.

8. Dëshmia e oficerit të policise së infiltruar

Në disa vënde të ndryshme të Bashkimit Evropian oficeri i policisë i infiltruar në
grupe kriminale  jep dëshminë e tij përpara trupit gjykues  duke mos dhënë fytyrën
e tij dhe duke mos treguar emrin. Ndonjëherë ata trajtohen si bashkëpunëtorë të
drejtësisë në menyrën e dhënies së dëshmisë. Në Francë përshëmbull ekziston një
normë e vecantë që ndëshkon rreptë ata që deklarojnë gjeneralitet e personit të
infiltruar. Në kodin tonë të procedurës penale është përcaktuar se oficeri i infiltruar
duhet të jap dëshminë e tij  njësoj si dëshmimtarët e tjerë.

Konkluzione përfundimtare

Metodat Speciale të Hetimit kanë për qëllim gjurmimin, identifikimin dhe
dokumentimin e veprimtarisë kriminale të të gjithë personave (korrierëve, blerësve,
organizatorëve, financuesve etj) dhe/ose organizatave kriminale të përfshira në
trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Këto metoda përdoren në rastet kur
metodat tradicionale të hetimit nuk mund të sigurojnë prova të mjaftueshme dhe
sidomos identifikimin e autorëve. Fusha e zbatimit të tyre nuk është vetëm ajo në
luftën kundër drogës por ato mund të përdoren dhe janë mjaft efektive dhe në luftën
kundër korrupsionit si dhe në fushën e krimit financiar.
       Tipike për aktivitetet e grupeve të krimit të organizuar është se në to janë përfshirë
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shumë individë, veprimet ilegale janë kryer në vende të ndryshme dhe nuk ndodhin
në një moment  por gjatë një periudhe të gjatë kohe. Për sa kohë këto krime janë “pa
viktima” apo “pa-dëshmitarë”, këto incidente rrallë raportohen në polici. Për këtë
arsye, metodat dhe teknikat  tradicionale investigative jo gjithmonë janë të frytshme
por ato janë të domosdoshme.
         Lufta ndaj organizatave kriminale kërkon metoda hetimore speciale, duke
përfshirë metodat e fshehta, si kontrolli i dërgesave postare, agjentët e fshehtë, blerjet
e stimuluara,  përgjimi i komunikimit nëpërmjet përdorimit të një numri të madh
mjetesh teknike modern. Por aplikimi i këtyre metodave kërkon mjete dhe
infrastrukturë të posacme që të garantojë sukses në operacionet policore.
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Vizion mbi zhvillimin e tregut të letrave me vlerë në Shqipëri

PhD (C.) Marsida Harremi
University of Tirana

Abstrakt

Tregu i letrave me vlerë është një sistem kompleks i marrëdhënieve të individëve dhe
subjekteve, e cila është e bazuar në veprimet që kanë të bëjnë me çështjen, shpengim dhe
konvertimin e letrave me vlerë. Letrat me Vlerë - një mjet për rritjen e kapitalit.
· Funksionet kryesore të tregut të letrave me vlerë, si dhe të çdo tregut të tjetër,
janë  të ndarë në dy grupe: të tregut të përgjithshëm dhe të veçantë. Funksionet të tregut
të letrave me vlerë të përcaktuar kanë ngjashmërinë e tregut në tregjet e tjera.
· Funksionet specifike të tregut të letrave me vlerë:
- Rishpërndarës (tregu i kapitalit luan një rol të rëndësishëm në të holla për rishpërndarjen
ndërmjet zonave të ndryshme dhe industrive, ky tipar gjithashtu përfshin transferimin
e parave në formë produktiv, financimin e buxhetit të shtetit);
- Mbrojtjës (sigurim opsional të rreziqeve financiare) në funksion të tregut të letrave me
vlerë;
-  Çmimi (tregu luan një rol të rëndësishëm në palosjen e çmimit të tregut);
-  Komercial (të ardhurat nga një shumëllojshmëri të operacioneve të kryera në treg);
- Informacioni (në treg ka informacion në lidhje me objektet e ndryshme të tregtisë, dhe
në të ardhmen ky informacion do t’i komunikohen pjesëmarrësve të tjerë të tregut të
mallrave dhe të ketë një ndikim të rëndësishëm në to);
- Rregullimi (në treg ka disa “rregulla”, praktika e zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të
menaxhimit dhe të kontrollit trupave).
Tregu i letrave me vlerë është e përbërë nga disa “tregje mini”:tregun e aksioneve, tregu
i bonove, tregu i bonove afatshkurtra (bono thesari), kursimeve të tregut të kredisë (OGSZ)
obligacione të tregut të qeverisë (OFZ), obligacionet e tregutBono monedhës tregut kredi
të thesarit, institucionet e tregut financiare, vërtetimi i tregut të arit, bursat,
departamentet e letrave me vlerë të shkëmbimeve të mallrave.
Në treg ka lloje të ndryshme të transaksioneve të letrave me vlerë. Të gjitha transaksionet
kryhen nga disa grupe të mëdha të pjesëmarrësve të tregut. Së pari, ajo është operatore
që kryejnë blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë. Së dyti, ajo është organizatore, të cilët
janë përgjegjës për sheshe punë me cilësi. Së treti, janë bankat, depozituesit, organizatat
pastrimin, etj, të cilat kryejnë kontabilitetin e detyrimeve reciproke. Së katërti, ajo
regjistron të hyra në regjistrin e aksioneve të mbajtësit të sigurisë.
· Siguria fillon udhëtimin e saj në tregun primar, ku është oferta e saj fillestare
publike. Investitori i pari blen një siguri, ai ka të drejtë që ta rishes ose ta këmbej etj.
Tregtari, i cili e blen letrën, e shet atë me çmimin e tregut.
· Në të ardhmen, kjo letër bie në tregun sekondar, ku ka të gjitha operacionet e
mëvonshme. Në këtë treg, ka një rishpërndarje të burimeve në mesin e investitorëve. Ku
operacionet janë kryer nga tregtarët dhe agjentët. Tregtarët që punojnë për veten e tyre
dhe agjentët për të përmbushur urdhërat e konsumatorëve. Për llogaritjen e
transaksioneve të ndërsjella ndërmjet tyre janë kompani përgjegjëse.
Në këtë punim do të pasqyrohet gjithashtu edhe situate aktuale e tregut të letrave me
vlerë. Disa arsye se pse duhet zhvilluar ky treg dhe a do të ketë të ardhme bursa e letrave
me vlerë?
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1. Nevoja për zhvillimin e tregut të letrave e vlerë në Shqipëri, Bursa e
Shqipërisë

Bankat e nivelit të dytë në vendin tonë po shtohen dhe po fuqizohen financiarisht,
por ato në asnjë rast nuk mund të zëvendësojnë rolin e institucioneve të tjera të
tregut, një ndër të cilat është dhe Bursa e Tiranës. Një sistem financiar i shëndoshë
kërkon praninë e bankave, por edhe të institucioneve të tjera jobankare. Bursa është
edhe më e ndjeshme se sa bankat e nivelit të dytë ndaj informalitetit ekonomik,
mungesës së bilanceve reale, mentalitetit njëpronësor të biznesit etj.; fenomene që
ende ekzistojnë në vendin tone (Zaho L: fq23, 2010).

1.1 ç’është Bursa e letrave me vlerë? Karakteristikat dhe organizimi i saj
Bursa e letrave me vlerë është një treg posaçërisht i themeluar dhe i organizuar për
të ballafaquar flukset e kerkesave dhe ofertave për letrat me vlerë të pasurive të
luajtshme (mobiliare), të emetuara nga shoqeri aksionere, nga shteti dhe nga ente
te tjerë publike.
Bursës i njihen këto funksione kryesore:
• Funksioni i rritjes së kapitalit - u jep mundësi kompanive dhe organizmave të tjerë të

sigurojnë mjete finaciare duke ofruar tituj zyrtarisht të kuotueshëm.
 • Funksioni i investimit - u jep mundësi atyre që disponojnë likujditete të lira, të zgjedhin

midis një game të gjerë dhe të seleksionuar titujsh, formën më të përshtatshme
të angazhimit të kapitalit të vet.

• Funksioni i likujditetit - garanton kontraktimin e rregullt të titujve zyrtarisht të
kuotueshëm dhe siguron një çmobilizim të shpejtë dhe të lehtë.

Bursa në vetvete nuk menaxhon portofol letrash me vlerë pra as blen, as shet, as
zoteron dhe as vendos cmime për letrat me vlerë. Ajo që Bursa ofron është tregtimi
i këtyre letrave.
 Avantazhet qe ofron tregëtimi në Bursë:
1. Krijimi dhe sigurimi i një tregu të përhershëm - në të mund të blihet dhe të

shitet në çdo kohë një letër me vlerë.
2. Ekzistenca e Bursës si vend takimi - në të bëhet ballafaqimi i shpejtë për

përmbushjen në kohë dhe në sasi të kërkesave dhe ofertave për letra me vlerë.
3. Transaksionet ekzekutohen me kosto minimale - bursa regjistron të gjitha

tregtimet aq shpejt, sa ato bëhen. Rrjeti i kompjuterizuar realizon shfaqen e
numrit të aksioneve të tregëtuara dhe çmimin e tyre të tregtimit.

4. çmime reale e transparente – çmimet vendosen sipas parimit të kërkesë-ofertës
dhe në përputhje me rregullat e tregtimit të bursës. Mosekzistenca e Bursës
krijon vështirësi dhe pengesa të shumta në procesin e investimit të letrave me
vlerë, pasi është shumë e vështirë që blerësi apo shitësi të gjejnë njëri - tjetrin
në çdo moment që atyre do t’u lindte e nevojshme.

 Një bursë shërben për dy qëllime:
a. Të krijojë një mekanizëm për Qeveritë dhe kompanitë, për të emetuar letra me

vlerë me qëllim rritjen e kapitalit të tyre - tregu primar (Grinblatt M, Hillier D
and Titman Sh: fq 21-28, 2011) .

b. T’i krijojë investitorëve mundësinë të blejnë dhe të shesin letra me vlerë tashmë
të emetuara - tregu sekondar.
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1.2 Tregu i kapitaleve është i nevojshëm:
Ø Për të garantuar një sistem likuid dhe të qëndrueshëm, në të cilin investitorët

mund të kryejnë akte shitblerjeje të letrave me vlerë.
Ø Për t’u mundësuar shoqëritë aksionere, qeverisë dhe enteve të tjera, të sigurojnë

fonde për rritjen dhe investimet e tyre, nëpërmjet emetimit dhe shitjes së
aksioneve, obligacioneve dhe llojeve të tjera të letrave me vlerë.

Ø Për të mundësuar investimin e kursimeve të subjekteve që kanë teprica fondesh
financiare.

Bursa e Tiranës, e para bursë në Shqipëri, u hap në 2 maj 1996, në formën e një
departamenti të Bankës së Shqipërisë. Si në të gjitha vendet e Europës Qëndrore
dhe Lindore, me një të kaluar të ngjashme me Shqipërinë, shteti ishte promotori
dhe mbështetësi kryesor i krijimit të burses (Thomas E. Copeland, J. Fred Weston
and Shastri K: fq54, 2004)  . Në Shqipëri u ndoq një model i ndryshëm nga eksperienca
e të gjitha këtyre vendeve, pasi u vendos që Bursa e Tiranës të krijohej nën
administrimin e Bankës Qëndrore dhe kjo për këto arsye:
- Mungesa e një tradite të mëparshme në këtë drejtim,
- Gama e kufizuar e instrumenteve financiare.
-  Një sektor privat më i dobët sesa në vendet e tjera të Europës Qëndrore dhe

Lindore,
- Mosfillimi ende i privatizimit të ndërmarrjeve strategjike.
- Shanset e vogla të sigurimit, brenda një periudhe afatshkurtër, të eficiencës

ekonomike të këtij institucioni të ri.
- Mungesa e ekspertëve dhe e eksperiencës përkatëse jashtë institucioneve

shtetërore të sferës financiare (në rastin tonë banka e Shqipërisë)
Të ndërgjegjshëm se aktiviteti i kësaj burse, për një periudhë afatmesme nuk do të
ishte tregtimi i aksioneve, qeveria në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe
Komisionin e Letrave me Vlerë, vendosën të organizojnë pranë Bursës së Tiranës
tregun primar dhe sekondar të bonove të thesarit. Pavarësisht se këto nuk janë
aktivitete “natyrale” të bursave, me këtë lëvizje iu shërbye më shumë objektivave të
tjerë si :
· Krijimit të një tradite të funksionimit të aktivitetit operacional të Bursës së

Tiranës,
· Kryerjes së një marketingu dhe edukimin e publikut dhe institucioneve, mbi

funksionimin e bursës dhe funksionimin e ndërmjetësave financiarë,
· Grumbullimit nga stafi ekzistues i Bursës së Tiranës të një eksperience të

nevojshme mbi parimet e tregtimit dhe të pastrimit e rregullimit të letrave me
vlerë,

· Përgatitjes graduale teorike dhe praktike të këtij stafi për të përballuar më tej
angazhimin e Bursës së Tiranës në aktivitetet e reja në të ardhmen.

Pak ose aspak u bë për futjen e produkteve të reja apo zhvillimin dhe konsolidimin
e atyre ekzistuese. Normalisht, duhej që Bursa e Tiranës të ingranohej në proçesin
e privatizimit që do të vijonte pas vitit 1996, listimin e shoqërive aksionere, si dhe të
konsolidonte më tej tregun e bonove të thesarit.
Por, aktualisht, Bursa e Tiranës:
o Nuk ka ende të listuar asnjë aksion, qoftë të ndërmarrjeve të dala nga privatizimi
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ashtu dhe nga biznesi privat,
o Tregu primar i bonove të thesarit nuk zhvillohet më në Bursën e Tiranës që

nga 1 gushti 1998,
o Bonot e privatizimit nuk u tregtuan asnjëherë në bursë, duke mos u shndërruar

asnjëherë në një objekt real tregtimi

1.3 Produktet e domosdoshme dhe të mundshme që mund të tregtohen në Bursën
e Tiranës
Pa dyshim, produkti më thelbësor i një burse kapitalesh është aksioni. Burimet e
“furnizimit” të Bursës së Tiranës me aksione janë dy: sektori privat dhe shteti.
Sektori privat
Sektori privat, të paktën për një periudhë afatshkurtër, duket se do të vazhdojë të
qëndrojë larg Bursës së Tiranës. Ndër pikat që nuk favorizojnë një listim të mundshëm
të këtyre shoqërive në Bursën e Tiranës përmendim:
· Mosplotësimi i kritereve cilësore për listim.
Ndër këto kritere mund të përmendim nivelin e ulët të administrimit dhe cilësinë e

raportimeve financiare.
· Lloji i aktivitetit të bizneseve

Biznesi i madh është i përqëndruar në aktivitete me qarkullim të shpejtë të
kapitalit. Kjo tregon që në përgjithësi biznesi i madh shqiptar është ende i
angazhuar në aktivitete që kërkojnë pak investim dhe kanë fitim më të shpejtë.

· Forma e pronësisë dhe kultura e biznesit
Biznesi i madh shqiptar është i organizuar kryesisht në formën e shoqërisë me
përgjegjësitë kufizuar. Ende në Shqipëri është në nivel të ulët organizimi në
formën e shoqërisëaksionere. Përveç të tjerash, ky është një tregues i traditës
dhe i kulturës së zhvillimit tëbiznesit, që do të thotë se preferohen më tepër
forma me një ose pak pronarë se sabashkimi i shumë aksionerëve. Kjo, deri
diku, ndikon në shkallën e ulët të nevojave për zhvillimin e tregut të kapitaleve.

· Kultura e dobët financiare e administratorëve dhe stafit drejtues
Administratorët dhe stafi drejtues i kompanive shqiptare kanë pak ose aspak
njohuri mbi tregun e kapitaleve, instrumentet financiare dhe përdorimin e këtij
tregu për financimin e aktivitetit të tyre ekonomik.

· Mungesa e konkurencës së mirëfilltë midis kompanive
Një ndër nxitësit kryesorë që bizneset të kërkojnë financime nëpërmjet bursës është
dhe faktori i konkurrencës, por në Shqipëri konkurrenca brenda sektorëve respektivë
të ekonomisë nuk është në ato nivele që domosdoshmërisht të kërkojë financimin
në shkallë të gjerë të bizneseve shqiptare nëpërmjet bursës.
Megjithtë ekzistojnë dhe pika optimizmi në këtë drejtim. Një pjesë e kritereve sasiore,
që kanë të bëjnë më madhësinë e kapitalit aksioner dhe me numrin minimal të
aksionerëve, plotësohen në një nivel të kënaqshëm nga shoqëritë aksionere18. Kriteret
e Bursës së Tiranës (të paktën ato sasiore) nuk përbëjnë pengesë serioze për kompanitë
shqiptare për t’u kuotuar në të. Gjithashtu, ekziston dyshimi se pavarësisht nga
niveli i ulët i fitimeve që bizneset raportojnë në zyrën e tatim-taksave, niveli i fitimit
dhe gjendja financiare e biznesit privat duhet të jetë më e mirë sesa realiteti formal,
gjë që duhet të shihet si një fakt pozitiv për të ardhmen.
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Shteti
Në kushtet kur sektori privat në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme mbetet
vetëm një burim potencial aksionesh për Bursën e Tiranës, Shteti mbetet shpresa e
fundit dhe e vetme për t’i siguruar aksionet Bursës së Tiranës. Këto aksione duhet
të sigurohen nëpërmjet përfshirjes së saj në proçesin e privatizimit të kompanive
strategjike. Një përfshirje e Bursës së Tiranës në këtë proçes, përveç garantimit të
zhvillimit të mëtejshëm institucional dhe operacional për të, do të jepte dhe efekte të
tjera pozitive si:
Privatizimin transparent të kompanive strategjike,
· Krijimin e menjëhershëm të disa mijëra aksionerëve, të cilët pas blerjes së
aksioneve në tregun primar do të fillojnë t’i shesin ato në tregun sekondar dhe kjo
nënkupton të ardhura për bursën,
· Rritjen e kredibilitetit të Bursës së Tiranës,
·  Listimin e shpejtë dhe plotësimin më me lehtësi të të gjitha kritereve të Bursës
së Tiranës nga këto kompani,
· Nxitjen dhe promovimin tek sektori privat i përparësive të kuotimit në bursë,
· Edukimin dhe tërheqjen e popullatës drejt titujve të pronësisë, si një
alternative investimi të fondeve të lira dhe kursimeve të tyre,
· Përdorimi i mundshëm i bonove të privatizimit, duke i shërbyer dhe qëllimit
të angazhimit të këtyre letrave me vlerë në proçesin e privatizimit.
Eksperienca të tilla (privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore nëpërmjet ofertës publike)
gjenden, pothuaj pa përjashtim, në të gjitha vendet e Europës Qëndrore dhe Lindore.
Një pjesë e konsiderueshme e kompanive, që janë aktualisht të listuara në bursat
respektive të këtyre shteteve, janë kompanitë e dala nga privatizimi me këtë formë
(përmendim këtu Poloninë, Hungarinë, Slloveninë, Kroacinë dhe Bullgarinë). Madje,
Bursa e Zagrebit, ka organizuar dhe ankandet primare të shitjes së paketave të
aksioneve për disa ndërmarrje shtetërore.
Në Shqipëri, oferta publike si metodë privatizimi, nuk u aplikua në asnjë prej
privatizimeve të kryera gjatë vitit 2000 si privatizimi i Bankës Kombëtare Tregtare,
Fabrikës “Ajka”, Fabrikës së çimentos në Fushë-Krujë dhe në Elbasan, Kantinës së
pijeve “Gjergj Kastriot Skënderbeu” etj., apo privatizimeve të mëvonshme si Banka
e Kursimeve, Albtelekom, OSSH, AMC, Birra Tirana etj.

1.4 Argumente që mbështesin zhvillimin e tregut të letrave me vlerë
Ka pasur qëndrime të skajshme për Bursën e Tiranës: për mbylljen e saj, por edhe
për një zhvillim të suksesëshëm të saj. Ndër faktorët që lehtësojnë këtë mundësi
zhvillimi mund të përmendim:
- Niveli i kënaqshëm i kursimeve të popullsisë,
- Niveli i kënaqshëm i rritjes ekonomike në vend,
- Përmirësimi i vazhdueshëm i klimës së biznesit për sektorin privat,
- Prania e një numri të mjaftueshëm të institucioneve të tregut të kapitaleve (
BT, QRA, AMF),
- Përmirësimi dhe plotësimi i kuadrit ligjor mbi standartet e kontabilitetit dhe
të pasqyrave financiare, që vlerësohet se do të ndihmojë në mënjanimin e
shtrembërimeve të informacionit financiar dhe të evazionit fiskal;
- Prania e një baze ligjore të mjaftueshme për privatizimet strategjike etj.
Disa nga përfitimet që mund të vijnë nga zhvillimi i tregut të letrave me vlerë janë:
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- Nxitja e zotrimit të letrave me vlerë në një shkallë më të gjerë, nga ana e publikut
Rritja dhe zhvillimi i tregut të kapitaleve do të ndihmonte në zhvillimin e mëtejshëm
të idesë së bërjes së njerëzve zotërues të letrave me vlerë dhe promovimin e ndjenjës
së pronësisë në ekonomi. Ky objektiv lidhet edhe me objektivin e tërheqjes të sa më
shumë parave në sektorin formal të ekonomisë.
- Sigurimi i një mekanizmi për shitblerjen e letrave me vlerë ndërmjet investitorëve
Investitorëve u nevojitet tregu i kapitaleve për sigurimin e likuiditeteve. Kjo, së
bashku me kthimet relativisht të larta, që sigurohen në këtë treg, në krahasim me
depozitat bankare, është njëra nga veçoritë kryesore, që do të mundësonte tërheqjen
e tyre në këtë treg. Një lehtësi të tillë mund ta ofrojë vetëm një treg i organizuar dhe
i hapur, në dallim nga tregjet jozyrtare. Tregu i kapitaleve, me kriteret specifike për
listim, raportimet e rregullta dhe disiplinimin e vazhdueshëm, mundëson
promovimin e standardeve më të larta të transparencës, informimit, përgjegjshmërisë
dhe mirëmenaxhimit të bizneseve dhe publiku. Standardet më të larta të
mirëmenaxhimit të shoqërive i tërheqin investitorët, dhe e kundërta, standardet e
ulta I largojnë ata.
- Tërheqja e më shumë investimeve të huaja në Shqipëri
Përmirësimet në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe në qeverisjen e vendit, do të
ndihmonin në tërheqjen e investimeve të huaja direkte dhe, më pas, të investitorëve
të portofoleve financiare. Këta të fundit tërhiqen në çastin kur në vend ekziston një
treg kapitalesh që ofron një gamë të gjerë letrash me vlerë dhe kur ky treg ka jo
vetëm thellësi por edhe likuiditet.
Bizneset huamarrëse, që grumbullojnë fondet nëpërmjet tregut të letrave me vlerë,
në dalllim nga kredia bankare, do të ndihmonin në uljen e shkallës së përballjes së
bankave ndaj këtyre huamarrësve. Gjithashtu, bankat që do të ngrenë struktura të
specializuara për investime në letra me vlerë apo fonde investimesh për depozituesit
e tyre, do të kenë mundësinë të diversifikojnë burimet e të ardhurave të tyre, pasi do
të kenë mundësi të arkëtojnë komisione për përgatitjen apo pjesëmarrjen në emetimet
e reja të letrave me vlerë, apo kur tërheqin klientë të rinj në fondet e investimeve.
Zhvillimi i tregut të kapitalit sjell automatikisht edhe një zhvillim të tregut të letrave
me vlerë. Më poshtë janë identifikuar disa argumente pro dhe kundër zhvillimit të
tregut të kapitalit. Janë identifikuar faktorët që mbështesin zhvillimin e një tregu
kapitalesh në Shqipëri, por edhe faktorët që janë kundër ndër ta mund të
përmendim20:
Faktorët pro:
1.  Sigurimi i burimeve të financimit për shoqëritë aksionere, institucionet

financiare dhe qeverinë;
2. Mobilizimi i kursimeve te brendëshme;
3. Kalimi i parave nga sektori informal në atë formal;
4. Nxitja e balancimit midis kursimeve dhe kunsumit;
5. Realizimi i një mekanizëmi shtesë për institucionet që tregtojnë letra me vlerë;
6. Promovon Shqipërinë si një vend me ekonomi të qëndrueshme në rritje;
7. Ndihma për zhvillimin e institucioneve dhe skemave të kursimeve;
8. Ndihma në procesin e privatizimit.
Faktorët kundër:
1. Ekonomi shumë e vogël- ekziston një madhësi minimale e një ekonomie që

siguron zhvillimin e tregut të kapitaleve;
2. Bankat në stadin aktual janë ende ndërmjetëse të vogla;
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3. Transparencë e vogël nga ana e shoqërive private, nuk ka harmonizim me
standartet evropiane dhe profesionale të menaxhimit të shoqërive;

4. Listimi do të çonte në rritjen e presionit nga organet tatimore për të paguar
saktë tatimet;

5. Burimet e fondeve të themelimit të shumë shoqërive kanë ardhur në një pjesë të
madhe nga sektori informal-pronarët e tyre do t’i shmangeshin publikimit;

6. Shoqëritë mund ta rrisin kapitalin e tyre nëpërmjet tregut informal;
7. mungesa e vullnetit politik.
Mungesa e vullnetit politik ka ndikuar negativisht edhe në tregun e letrave me
vlerë, në përgjithësi, dhe në funksionimin e Bursës së Tiranës, në veçanti. Po ashtu,
mentaliteti dhe besueshmëria e shqiptarëve ndaj sistemit bankar dhe financiar pësuan
një goditje të forte gjatë viteve të tranzicionit. Fenomeni i parë i zhgënjimit të tyre u
shfaq në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore me anë të letrave me
vlerë, ose të bonove të privatizimit, një proçes ky me efektivitet të ulët. Fenomeni i
dytë, tepër negativ, ishte shkatërimi financiar i shqiptarëve nga sistemi piramidal i
firmave misterioze dhe fantazmë, ku humbën kursimet e shumë shqiptarëve. Këto
fenomene ndikuan negativisht në zhvillimin e ekonomisë së tregut dhe njëkohësisht
krijuan vonesa në përsosjen e sistemit financiar dhe në hapjen e funksionimin e
Bursës së Tiranës.

2. Cilat kanë qenë shkaqet e mosfunksionimit të bursës së letrave me vlerë?

Mosfunksionimi i burses së letrave me vlerë në Shqipëri është ndikuar edhe nga
disa faktorë si: “skemat piramidale”, bilancet e dyfishta, niveli i kapitalit shoqëror.
Skemat piramidale, që u krijuan në mes të viteve ’90 ishin kompani private që thithnin
depozita drejtpërdrejt nga publiku. Me falimentimin e tyre, u dëmtua seriozisht
besimi I shqiptarëve në kompanitë vendase.
Një faktor tjetër i rëndësishëm është praktika e bilanceve të dyfishta. Në mendjen e
shqiptarëve të thjeshtë është ngulitur perceptimi se nuk ka asnjë biznes privat vendas,
që raporton fitimet e tij reale. Në këto kushte sipas gjykimit të tyre kompania mund
të raportojë në bilanc një divident 1 euro për aksion, ndërkohë që dividenti real
mund të jetë 10 euro për aksion.
Sociologu James Coleman e ka përkufizuar kapitalin shoqëror si aftësinë e pjestareve
të një shoqërie për të punuar së bashku në grup dhe organizata, për synime të
përbashkëta. Madje, politologu Robert Putnam, duke analizuar Italinë e jugut dhe
të veriut, ka provuar statistikisht se diferencat në nivelin e kapitalit shoqëror
spjegojnë edhe diferencat rajonale të zhvillimit ekonomik brenda të njëjtit vend.
Në Shqipëri, niveli i kapitalit shoqëror është i ulët. Maksimumi shqiptarët mund t’i
bashkojnë kapitalet e tyre me pjestarë të familjes, kushërinj apo miq të tyre të ngushtë.
Shkaqet kryesore të mosfunksionimit të Bursës së Tiranës janë:
1. Papjekuria dhe “frika” e biznesit shqiptar për t’u listuar në Bursë
Një fenomen i tillë vjen kryesisht nga mungesa e transparencës dhe tendenca e
biznesit për të shmangur sistemin fiskal. Edhe pse sektori bankar nuk i plotëson
nevojat e biznesit për financime, këta të fundit nuk e shohin Bursën e Tiranës si një
alternativë financimi në një të ardhme të afërt. Biznesi privat nguron të testojë
alternativa të reja financimi, të ndryshme nga metoda klasike e financimit nëpërmjet
sektorit bankar, gjithashtu presin që shteti të hedhë hapin e parë duke listuar
kompani me kapital shtetëror në Bursën e Tiranës. Vlen të përmendet fakti se ekziston
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një numër i caktuar kompanish (15-20) me strukturë kapitali të ndryshme (shtetërore,
private, mikse) të cilat i plotësojnë kriteret e listimit në Bursën e Tiranës. Përveç
sistemit bankar kompanitë aksionere në Shqipëri vazhdojnë të mbështeten kryesisht
në burimet e brendshme për të përmbushur nevojat për financim.
2.  Roli jo-mbështetës i politikave të ndjekura nga donatorët
Është fakt që e gjithë asistenca teknike e ofruar nga donatorët, që nga viti 1997 e në
vazhdim, ka qenë kryesisht e fokusuar në zhvillimin e sektorit bankar në vend,
duke lënë mënjanë zhvillimin e sektorit jobankar në përgjithësi dhe tregun e
kapitaleve në veçanti. Qëllimi i kësaj politike ishte kthimi i besueshmërisë në sektorin
bankar, pas dështimit të skemave piramidale. Institucionet financiare ndërkombëtare,
si FMN dhe BB, u treguan shumë të kujdesshme në forcimin e sistemit bankar, por
lanë pothuajse krejtësisht mbas dore shtyllën tjetër të sistemit financiar, sistemin
jobankar. Përsa i përket tregut të kapitaleve, pozicionimi më i papërshtatshëm ndaj
tij ishte raporti i përgatitur nga ekspertët e FMN dhe BB ku rekomandohej mbyllja
e Bursës së Tiranës. Ndryshe nga eksperiencat e Vendeve të Lindjes, në vend të
financimit direkt me fonde nga donatorët apo nxitjes së qeverisë shqiptare për të
zhvilluar tregun e kapitaleve, raporte të tilla
mund të dëmtonin këtë treg, duke penguar edhe zhvillimin e sistemit financiar në
tërësi.
3. Mungesa e vullnetit politik për zhvillimin e Bursës së Tiranës
Qeveria mund të kishte bërë më tepër në drejtim të zhvillimit të tregut të kapitaleve
nëpërmjet listimit të kompanive shtetërore në Bursën e Tiranës dhe nxitjes së
kompanive private që të listohen në Bursën e Tiranës. Bursa e Tiranës nuk u përfshi
në procesin e privatizimit të kompanive shtetërore. Qeveria shqiptare asnjëherë nuk
organizoi një ofertë publike fillestare për kompanitë në pronësi shtetërore, çka do të
kishte sjellë listimin dhe tregtimin e aksioneve të këtyre kompanive në bursë.
Funksionimi i bursës së Tiranës është plotësisht i mundshëm duke punuar në disa
drejtime:
Së pari, ndërtimi i një sistemi fiskal që favorizon shoqëritë aksionere të listuara në
bursë. Duke marrë parasysh eksperiencat e suksesëshme të vendeve të Evropës
Lindore, qeveria shqiptare mund të ndërmerrte iniciativa ligjore për të detyruar
listimin në Bursën e Tiranës të kompanive që arrijnë një nivel kapitali të caktuar.
Gjithashtu, qeveria mund të nxisë zhvillimin e tregut të kapitaleve, nëpërmjet ofrimit
të lehtësirave fiskale për kompanitë e listuara në BT, si përjashtim nga tatimet ose
ulje të tyre për një periudhë kohore të caktuar.
Të gjitha këto do të ndihmonin qeverinë në uljen e shkallës së informalitetit në
ekonomi, si dhe do të bënin të mundur që biznesi vendas të ishte familiarizuar me
një alternative financimi të re dhe relativisht më pak të kushtueshme, krahasuar me
sektorin bankar.
Së dyti, krijimi i një mjedisi ligjor mbrojtës ndaj investitorëve në bursë. Kjo do të
thotë përcaktim i qartë në rregullore i ndarjes së përgjegjësive dhe detyrimeve të
secilës prej palëve të përfshira në proçesin e shitblerjes së aksioneve, në mënyrë që
asnjëra prej tyre të mos lejohet të manipulojë në kurriz të palës tjetër. Së treti, rritja
e nivelit të shkëmbimit të informacionit ndërmjet institucionit të bursës dhe aktorëve
pjesëmarrës në të. Ajo duhet t’i ofrojë tregut informacion të bollshëm, të shpeshtë
dhe periodik mbi mundësitë e investimeve në letrat me vlerë.
Disa nga arsyet e mosfunksionimit të BT specialistët22 i shikojnë në:
o Paqëndrueshmërinë politike të përsëritur, të vërtetuar në dhjetëvjeçarin e fundit;
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o Nivelin e ulët të zbatueshmërisë së ligjeve dhe të rregullave;
o Mangësitë dhe boshllëqet e ligjit aktual “Mbi shoqëritë tregtare”;
o Cilësitë aktuale të arkitekturës së sistemit financiar shqiptar si model me bosht

kryesor sistemin bankar. Deri në fund të vitit 2004, sistemi i institucioneve
financiare jo bankare menaxhonte një tërësi aktive që nuk zinin më shumë se
1% të PBB.

o Mjedisin ekonomik të vendit i karakterizuar nga: madhësia modeste e
ekonomisë, mungesa e vizionit dhe e strategjisë globale të zhvillimit ekonomik;

o Nivelin i lartë i informalitetit (rreth 30% e PBB);
o Jetën relativisht të shkurtër të biznesit privat në vend;
o Mungesën e ndërmjetësve financiarë të specializuar (bankat e investimeve,

shtëpitë e brokerimit, këshilltarët financiarë etj.);
o Paaftësinë e një pjese të rëndësishme të bizneseve për të plotësuar kriteret cilësore

të listimit në bursë, tek të cilët vërehen: niveli i ulët i manaxhimit, shtrembërime
në proçesin e vendimmarrjes, cilësi e ulët dhe jo e besueshme e të dhënave dhe
e raportimeve financiare, kulturë e ulët financiare e drejtimit dhe e pronarëve;

o Kulturën ekonomike e financiare të pamjaftueshme të popullsisë së vendit (model
I vjetëruar individual e familjar i pasurisë jashtë konceptit të aksioneve dhe
obligacioneve etj., si mundësi investimi);

o Mungesën e lehtësive fiskale në fushën e veprimtarisë bursiere, si për ata që
synojnë kuotimin e ndërmarrjeve të tyre në bursë ashtu edhe për investuesit.

3.1  Pse është e vështirë për kompanitë shqiptare listimi në bursë

Pse një shoqëri kuotohet në bursë? Përparësitë e listimit të shoqërive aksionere
Listimi në bursë njihet në botë si një tregues i faktit që shoqëria aksionere ka arriturì
maturimin dhe pozitën udhëheqëse në industrinë ku ajo vepron, në drejtimin e
mjeteve,të fitimeve dhe interesave të aksionerëve. Natyrisht, standardet e listimit në
bursë synojnë të sigurojnë që, çdo shoqëri aksionere, aksionet e së cilës janë të
pranuara për t’u tregtuar në bursë, e meritojnë këtë njohje. Listimi apo kuotimi i
një shoqërie aksionere në Bursën e Tiranës nënkupton tregtimin e aksioneve të saj,
ndërmjet publikut investitor, në tregun zyrtar të Bursës. Të jesh i listuar do të thotë
që letrat me vlerë të shoqërisë aksionere janë pranuar nga Bursa e Tiranës për t’u
tregtuar në tregun e letrave me vlerë, të vënë në funksionim nga kjo bursë.
Përparësitë e listimit të shoqërive aksionere janë:
o Sigurimi i burimeve të financimit, për zgjerimin e veprimtarisë ekonomike,
o Krijimi i mundësive për aksionerët ekzistues të shesin disa ose të gjitha aksionet

e shoqërisë që ata zotërojnë, si dhe të blejnë aksione të reja të shoqërisë,
o Sigurimi i kapitalit me kosto më të ulët,
o Rritja e aksesit dhe e fuqisë negociuse në sektorin bankar dhe në raport me të

tretët,
o Krijimi i likuiditetit të aksioneve në treg,
o Realizimi i një vlerësimi real dhe transparent të vlerës së aksioneve,
o Sigurimi i një rritjeje të pozitës konkurruese të shoqërisë në treg,
o Krijimi i përparësive që vijnë nga ndryshimi i çmimit të aksioneve në treg,
o Rritja e aftësisë së shoqërisë për t’u zmadhuar, nëpërmjet fitimit të krijuar,
o Pasurimi i aksionerëve ekzistues, pa cënuar paketat e tyre kontrolluese në

shoqëri,
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o Krijimi i prestigjit të shoqërisë në rang kombëtar dhe ndërkombëtar,
o Përmirësimi i cilësisë së menaxhimit të shoqërisë,
o Rritja e aftësisë për të punësuar dhe mbajtur personel të kualifikuar.

3.2  Si do të jetë e ardhmja e bursës shqiptare
Bursa e Tiranës duhet të ndërmarrë nisma e studime lidhur me mundësinë dhe
strategjinë e zhvillimit të tregut të kapitaleve, ndjekjen nga afër të proçesit të
privatizimit të kompanive shtetërore, hartimin e një pyetësori lidhur me rezultatet
financiare të shoqërive aksionere shqiptare dhe identifikimin e mundësive për
kuotimin e tyre në bursë, dërgimin e ftesave shoqërive aksionere për t’u listuar në
bursë etj., dhe jo të zhytet në seminare pa fund për edukimin e publikut dhe
biznesmenëve lidhur me rëndësinë e bursës. Biznesi vendas do të përballet në të
ardhmen me një konkurrencë relativisht më të lartë në treg. Një ndër problemet që
pengon zhvillimin dhe rritjen e bizneseve në Shqipëri është pamjaftueshmëria e
kapitalit dhe burimeve financiare që u nevojiten kompanive për të ruajtur ritmet e
larta të rritjes. Biznesi vendas tashmë kërkon realizimin e investimeve serioze për të
qënë sa më konkurues në treg. Shumë prej këtyre bizneseve i kanë ezauruar hapësirat
ligjore dhe kapacitetet e tyre kredimarrëse nga sistemi bankar. E thënë ndryshe
sistemi bankar nuk plotëson nevojat në rritje për kapital të biznesit vendas e, për
rrjedhojë këta të fundit janë në kërkim të alternativave të reja të financimit. Ka
ardhur koha kur biznesi vendas të mendojë seriozisht për listimin e kompanive në
bursë si një nga alternativat më pak të kushtueshme dhe aspak të përdorur për
financimin e kompanive aksionere.
Situata është mjaft pozitive dhe ambjenti ekonomiko-financiar shqiptar po bëhet
gjithnjë e më i përshtatshëm për zhvillimin e bursës. Sinjalet janë optimiste, si nga
ana e zhvillimit të kërkesës për instrumente të kapitalit, ashtu edhe nga ana e
zhvillimit të ofertës së këtyre instrumenteve. Kërkesa në rritje shprehet në rritjen e
kursimeve të popullatës dhe prespektivën për zhvillimin e institucioneve financiare
që investojnë në instrumente të kapitalit. Po kështu, ka interes gjithnjë e në rritje të
investitorëve të huaj, që kërkojnë të investojnë në tregjet e kapitalit të vendeve në
zhvillim, ku fitimet e pritshme janë më të larta. Në lidhje me ofertën, mund të them
se ekzistojnë një grup prej 20-25 kompani aksionere shqiptare që plotësojnë kushtet
dhe që janë të gatshme për listim. Në këtë grup kompanish, pjesën më të madhe e
zënë kompanitë shtetrore. Mendoj se nuk është e largët dita kur do të kemi listimet
e para dhe fillimin e aktivitetit në tregun e kapitaleve në Shqipëri, sepse rritja e
kërkesës për investime nga sektori privat dhe shtetëror kërkon fillimin e
menjëhershëm të proçesit të zhvillimit të tregut të kapitaleve.

3. A do të ketë zhvillim bursa e letrave me vlerë në Shqipëri?

Bursa e letrave me vlerë është një treg posaçërisht i themeluar dhe i organizuar për
të ballafaquar flukset e kërkesave dhe ofertave për letrat me vlerë të pasurive të
luajtshme (mobiliare), të emetuara nga shoqëri aksionere, nga shteti dhe nga ente
të tjerë publike. Bursës i njihen këto funksione kryesore:
· Funksioni i rritjes së kapitalit - u jep mundësi kompanive dhe organizmave
të tjerë të sigurojnë mjete finaciare duke ofruar tituj zyrtarisht të kuotueshëm.
· Funksioni i investimit - u jep mundësi atyre që disponojnë likujditete të lira,
të zgjedhin midis një game të gjerë dhe të seleksionuar titujsh, formën më të
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ërshtatshme të angazhimit të kapitalit të vet.
· Funksioni i likujditetit - garanton kontraktimin e rregullt të titujve zyrtarisht
të kuotueshëm dhe siguron një çmobilizim të shpejtë dhe të lehtë.
Bursa në vetvete nuk menaxhon portofol letrash me vlerë pra as blen, as shet, as
zoteron dhe as vendos çmime për letrat me vlerë. Ajo që bursa ofron është tregtimi
i këtyre letrave.
Avantazhet qe ofron tregtimi në Bursë:
1. Krijimi dhe sigurimi i një tregu të përhershëm - në të mund të blihet dhe të
shitet në çdo kohë një letër me vlerë.
2. Ekzistenca e Bursës si vend takimi - në të bëhet ballafaqimi i shpejtë për
përmbushjen në kohë dhe në sasi të kërkesave dhe ofertave për letra me vlerë.
3. Transaksionet ekzekutohen me kosto minimale - bursa regjistron të gjitha
tregtimet aq shpejt, sa ato bëhen. Rrjeti i kompjuterizuar realizon shfaqen e numrit
të aksioneve të tregtuara dhe çmimin e tyre të tregtimit.
4. çmime reale e transparente – çmimet vendosen sipas parimit të kërkesë-ofertës
dhe në përputhje me rregullat e tregtimit të bursës. Mosekzistenca e bursës krijon
vështirësi dhe pengesa të shumta në procesin e investimit të letrave me vlerë, pasi
është shumë e vështirë që blerësi apo shitësi të gjejnë njëri - tjetrin në çdo moment
që atyre do t’u lindte e nevojshme (Bender R and Ward K: fq18-29, 2009).
Të gjitha përvojat ndërkombëtare, si ato të zhvilluara dhe ato në zhvillim,
tregojnë për një zhvillim apo synimin për zhvillimin relativisht të balancuar të
sistemit financiar, pavarsisht se në këto të fundit sektori banker, sin ë gjithë botën
përbën një bazament më të madh mështetës për zhvillimin ekonomik krahasuar
me zhvillin e tregut të letrave me vlerë në sektorin jobankar.
Aktualisht, sistemi financiar shqipëtar, mbështetet dhe identifikohet thuajse vetëm
nga një shtyllë solide, atë të sektorit banker, icily brënda një periudhe shumë të
shkurtër kohore, ka arritur të sigurojë një zhvillim të shpejtë, por dhe yë kujdesshëm.
Ai ka arritur të ndërtojë profiling e tij professional, të shëndoshë financiarisht dhe
të mirëkapitalizuar,duke I ofruar klientelës shërbime dhe produkte të ndryshme
bankare dhe financiare, që nga ato tradicionalet si: kredia për biznes, strehim
konsumatore, e deri tek kartat elektronike dhe e-banking. Shtylla tjetër , ajo e sektorit
jobankar, mbtete ene në periudhën paramoderne të zhvillimit dhe me mungesa të
theksuara të institucionalizimit të vepromtarisë së saj, ku më e spikatura është
mungesa e një burse active e letrave me vlerë (www.amf.gov.al) .
Modeli i zhvillimit ekonomik të ndjekur nga Shqipëria, ngjan me atë të shumë
vendeve në zhvillim, dhe është thelbësisht një model I propozuar nga organizma
nderkombëtar si Banka Botërore, ecila e ka vënë dukshëm dhe theksin vetëm në
rolin e institucioneve financiare të  zhvillimit dhe sistemin bankar.
 Bazuar në këtë model, deri në vitet e fundit zhvillimi dhe promovimi I institucioneve
financiare jobankare kishte mbetur në hije dhe jashtë vëmendjes, duke u fokusuar
veçanërisht në parimin e ndërjetësimit bankar, pa I kushtuar vëmendje rrezikut të
ndërmjetësimit të tepërt dhe kryesisht nivelit të lartë të raportit huamarrje ndaj
kapitalit aksioner. Nga na tjetër , histoira ekonomike dhe praktika ndërkombëtare,
ka vënë në dukje se, problemet ekonomike në një vend të caktuar dhe huamarrja e
tepruar nga ana e firmave, e kanë vendosur ekonominë e atij vendi përballë rrezikut
të kombinimit të niveleve të larta të borxhit afatshkurtër me nivelin tepër të ulet të
kapitalit aksionet afatgjatë. Në këto kushte, përvojat kaluara dhe ato aktuale, kanë
treguar se pjesa dërrmuese e vendeve në zhvillim kanë nevojë për një gamë dhe
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larmi institucionesh e instrumentesh,sesa ato që mund të ofrohen përmes sistemit
bazuar vetëm në banka.
1. Nxitja dhe promovimi i pak njësive financiar të mëdha është joproduktiv
dhe rezultati është krijimi i disa institucioneve shumë të pushtetshme dhe i një
sistemi financiar me pak konkurrencë. Rrjedhimisht mund të themi se sisitemi
financiar shqipëtar është plotësisht me profil bankar, i ka përqëndruar thuajse të
gjitha rreziqet e mundshme brënda sistemit bankar duke kontribuar në instalimin
një risku të përhershëm sistematik, pa asnjë lloj mundësia diversifikimi mbi baza
individuale apo tregjesh (www.tse.com.al).
Promovimi i konkurrencës brënda sistemit financiar mund të jetë paska i vështirë,
por që mund të kalohet përmes shtimit dhe futjes së instrumenteve dhe produktevë
të rinj financiar ku publiku të mund të investojë. Nga ana tjetër , një rol shumë të
madh këtu mund ta luajne edhe tregjet e parasë dhe ato të kapitalit, pasi ato lejojnë
dhe sigurojnë një numër më të madh pjesmarrësish dhe një lehtësi më të madhe
hyrjej në treg (www.bankofalbania.al).
Në këtë optikë, është shumë i rëndësishëm fakti su duhet t’u kushtohet e njëjta
rënësi të dy shtyllave të sistemit financiar, pavaresisht nga kontributi sasior në
angazhimin e mjeteve apo burimeve kombëtare. Është mëse e faktuar se zhvillimi në
vecçanti i segmenteve të ndryshme brënda sistemit financiar, nxit segmented e tjera
brënda këtij sistemi për ffutjene produkteve të rija, përmirësimin e cilësisë së shërbimit
dhe rritje e efiçencës operacionale, si dhe për uljen e kostove dhe te çmimeve të
produkteve. Të dy sektorët duhet të zhvillohen në mënyrë simbiotike dhe duhet të
kuptohet se tregu i letrave me vlerë dhe zhvillimii tij, nuk duhet konceptuar vtëm si
konkurrent i tregut bankar, por edhe si plotëues të njëri-tjetrit. Zhvillimi i sektorit
bankar dhe prania e një burse likuide kapitalesh janë parashikuese të mira të rritjes
ekonomike, të akumulimit të kapitalit dhe rritjes së produktivitetit.
Ekziztenca institucionale e bursës së letrave me vlerë në një ekonomi, nuk mund
të kushtëzohet nga krizat ekonomike e financiare që shpërthejnë
pashmangshmërisht në moment të caktuara, por nga nevoja dhe faktorë shumë
madhorë e strategjikë që lidhen:
- Sigurimin e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike
- Shpërdarjen e burimeve të financimit dhe sigurimin e financimeve
afatgjatapër investime në ekonominë reale
- Mobilizimin e kursimeve
- Uljen e kostos së kapitalit për biznesin
- Promovimin e fleksibilitetit dhe novatorizmitnë drejtimi të përdorimit te
teknologjisë dhe instrumentet financiare
- Diversikimin e rreziqeve brënda ssistemit financiar dhe ekonomisë
- Lehtësimin  e tregëtimit të instrumenteve financiare
- Lehtësimin e shkëmbimit të mallrave dhe shërbimeve
2. Kriza financiare dhe ekonomike globale dhe shkaqet që e iniciuan atë
sigurisht që ka ndërgjegjësuar autoritet rregullatore të tregjeve kryesore të letrave
me vlerë në Botë të iniciojnë reforma të thella rregullatore me synim evitimin e
katastrofave financiare të pëemasave të tilla.këto masa synojnë pikërisht sjelljen
brënda kornizave të tregëtimit standart në bursa, të thuajse të gjithë
instrumenteve derivate dhe forcimit të rolit mbikëqyrës dhe rregullator të vet
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tregjeve të kapitaleve, si platform e vetme ku mund të sigurohet trasnparencë për
publiun dhe investuesin. (www.imf.al)

Përfundime dhe rekomandime

I. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në bashkëpunim me komunitetin e
biznesit, duhet të bëjnë përpjekje energjike për të shndërruar të gjithë problematikën
që ndeshin shoqëritë në raport ne bankat dhe financimin apo shërbimet që marrin
prej tyre (niveli i interesave, burokracia e bankave, niveli i komisioneve, mungesa e
huave afatgjata, etj), në elementë favorizues dhe mundësi për përdorimin e
instrumenteve të tregut të kapitaleve, të tilla si: Obligacionet e Shoqërive Aksionare.
Këto instrumente u japin zgjidhje optimale këtyre aspekteve problematike të
evidentuara nga biznesi, ndërkohë që ndihmojnë në një shpërndarje më të balancuar
të rreziqeve brenda vetë sistemit financiar shqiptar.
II. Institucionet përfaqësuese të tregut të kapitaleve dhe letrave me vlerë në
Shqipëri duhet të rrisin dhe vijojnë përpjekjet e vazhdueshme për ndërgjegjësimin e
biznesit, në drejtim të njohjes më të thellë të institucioneve të tregut të kapitaleve,
bazës rregullatore që rregullon këtë treg dhe këto institucione dhe prezantimin e
kuptimin e tregut të kapitaleve si një alternativë ende e pashfrytëzuar dhe fitimprurëse
për biznesin.
III. Bursa e Tiranës, ose çdo lloj tjetër sipërmarrje që synon të verë në funksionim
një treg zyrtar letrash me vlerë të tregut të kapitaleve, duhet të shndërrohet në një
treg real dhe të prekshëm instrumentesh financiare. Në këtë drejtim kërkohet një
bashkëpunim dhe partneritet publik-privat, për të mundësuar një proces sa më
produktiv dhe natyral të listimit të shoqërive shqiptare në një treg zyrtar kapitalesh.
IV. Komuniteti shqipëtar i biznesit dhe në veçanti bankat e nivelit të dytë, duhet
të konsiderojnë ndërmarrjen e hapave paraprakë e përgatitorë për ofrimin së shpejti
nga ana e tyre, të shërbimeve të ndërmjetësimit dhe konsulencës së specializuar
financiare, në fushën e tregut të kapitaleve dhe investimit në letrat me vlerë.
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Gjinia në traditën kulturore shqiptare

Ma.Besarta Reçica
Muzeu i Kosovës

Abstrakt

Gjinia është një qelizë kryesore e organizimit të shoqërisë. Gjinia në aspektin social
kulturore konsiderohet e ndryshueshme në bazë  të dallimeve seksuale biologjike. Gjinia
i referohet konstrukcioneve social-kulturore ideve çka do të thot të jesh burr apo grua.1

Gjinia është një konstrukt shoqëror i asaj çka grat dhe burrat janë , i asaj se çka kan qenë
dhe i asaj që duhet të jenë.2

Këto kuptime të cilat ndryshojnë sipas rrethanave historike e kulturore konstrukëtojn
dhe justifikojnë pabarazi gjinore në fusha të ndryshme të jetës shoqërore. Këto pabarazi
legjitimohen  në mënyrë sipërfaqësore që nga shikimi i parë në dallim biologjik.  Shkaqet
e pabarazisë gjinore gjenden në familje, komunitet, institucione, tregun e punes dhe
përgjithësishtë në shoqëri.
Akti i lindjes në traditën zakonore familjare shqiptare edhe pse konsiderohet si një nga
ngjarjet më të rëndësishme jetësore sa i përket lindjes nga aspekti gjinor prap mund të
vrejmë  ndryshme. Ngritja e trashëgimisë në kult ishte një nga faktorët që në traditën
popullore shqiptare  ndikoj të bëhej trajtimi i fëmijëve sipas gjinisë (Xhemaj, 2003, 172).
Për lindjen e djalit gëzimi  ishte më i madhë dhe lajmin e jepnin me të shtëna armesh,
sepse konsiderohej  trashëgimtar i familjes , si krah pune, shtyll shtëpije ,krah lufte ku
shtëpisë i shtohej edhe një pushkë por edhe forcohej  pozita e gruas në familje ndërsa me
lindjen e  vajzave gëzimi ishte i vogël dhe pa ndonjë ceremonial sepse konsiderohej e
derës së huaj.
Mendojmë se një raport i tillë i trashëguarë është reflektim i periudhës së kalimit prej
matriarkatit në patriarkat.3Mardhënjet gjinore janë të dominuarara nga organizimi
shoqëror patrilinear ( trashëgimi në linjë mashkullore) dhe patrilokal ( bashkëjetesa në
banesën e burrit).
Qiftet të cilat nuk kishin trashigimtar meshkuj shpesh herë nga komuniteti shiheshin
me dhembëshuri dhe nuk ishin të pakta rastet kur njëra nga vajzat përbetohej dhe bëhej
,,tybelesh”.   Femrat mund të bëhen “virgjëresha” ose “tybelsha” edhe pas prishjes së
ndonjë lidhjeje martesore, por duke hequr dorë përjetësisht nga e drejta për t’u martuar.
Këto vajza bëjnë transformim në gjinin mashkullore duke shkurtuar flokët, veshin rroba
mashkullore dhe shpesh i ndërrojnë edhe emrat.
Bëhen krah i prindërve në të gjitha punet e shtëpis dhe fushës dhe gjenden çdo herë në
shoqëri të meshkujve si në oda të burrave, në kuvend por edhe në luftë për mbrojtjen e
trojeve të veta. Këto burrëresha ishin shumë të rrespektuara nga komuniteti i tyre, por
më i rëndësishëm ishte fakti se këto femra nuk ankohen për atë që janë sakrifikuar.
Por nuk ishin të pakta rastet që shumë nga ato gra që kishin vetëm vajza, burri i tyre
bënte kuror të dytë për të pasur djalin si një trashëgimtar. Edhe pse grat këtë gjest nga
ana e burrit e përjetonin keq shpirtërisht përsëri vendosnin që të jetonin në  bigami. Në
familjen ku kishte vetëm vajza edhe nëse burri nuk shprehte dëshirën që të bëntë kuror
tjetër të  dytë për një trashigimtar mashkull prap se prap trashëgimia e pasuris nuk ju

1 Perspektiva gjinore në Shqipëri, (Regjistrimi I popullsisë dhe i banesave 2001), f.11
2 Po aty
3 Po aty
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takonte vajzave  të asaj familje nëse ishin të martuara , atë pasuri e trashëgonte vetëm
diksuh nga fëmijet meshkuj  të axhallarve ose kusherinjëve në vij atërore, por ky person
që e caktonin për trashëgiminë e  pasurisë e kishte për obligim që vajzat e martua ti merr
në gjinin e tyre.
Barrierat ligjore ekonomike dhe tradiconale ishin ato që e penguan  gruan Kosovare
për avansim dhe shkollim por nuk mundemi të themi se e penguan edhe në disa
vendimarrje qoftë brenda familjes apo më gjerë. Normat shoqërore i mbanin gratë
brenda familjës,ku ato mbanin pjesën më të madhe të përgjegjësisë për rritjen e
fëmijëve dhe mbajtjen e shtëpisë.4 Thuhet se grat  ishin të varura nga burri i tyre
apo edhe nga antarët tjerë meshkuj të familjës që ishte një
 rregull zakonore familjare ku  më e theksuar ishte sidomos në zonat rurale por
këto nuk jan krejtësisht të sakta.  Padyshim se burri ishte fizikisht më i fuqishëm
por baza kryesore e familjes padyshim ishte gruaja sepse ajo ishte që merrej me
rritjen dhe edukimin e femijëve por edhe me shtëpinë por as burri nuk merrte vendime
të rëndësishme pa kosultuat me gruan.
Autoret e vjeter grek e romakë ,konsideronin se gruaja tek Iliret, gëzonte vend të
privilegjur, andaj qysh në shtetin ilir, në shek. II para e.r. një grua ( Teuta) mundi
të zërë pozitën e mbretëreshës.5

Por një gjë është shumë me rëndësi të cekim se sipas të   drejtës doksore të Kanunit
të Lek Dukagjinit femra kishte disa të drejta p.sh në zakonin e  gjakmarrjës femra
nuk ishte e implikuar. Ishin disa norma  rigoroze të thuash e shenjtë , që jo vetëm nuk bën
kurrsesi të shtihet pushkë në femër, por nuk bën as të shkrepet arma as në praninë e saj. Kjo
dëshmon për një nderim të posaçëm të mashkullit ndaj femrës , një shkall të lartë të respektit
ndaj saj (Halimi, 2000, 18). Femra po ashtu mund të jepte e të merrte besë në emer të familjës
e të shtëpisë. Besa e femrës ishte “shumë e rëndë”  ishte e pashkelshme, sepse shkelja, prishja
e besës ose ndorës së femrës në vise të shumta vlente jo një , por dy gjaqe (Halimi, 2008, 24).
Pra kush ishte në dorën e gruas ai person ishte i paprekshëm, por kur edhe gruja
hynë në mes të zënkave aty përnjëherë duhet të ndalen zënkat ose rrahjet. Pranija e
femres kishte një rëndësi të veçant në raste të veçanta sipas së drejtës zakonore.
 Femra shqiptare ishte ajo që me natyrën e vet të butë edhe në kushte shumë të
vështira ekonomike e shoqërore dinte të mbaj e të ngrit lartë virtytet e familjes saj.
Përveq punve të saj të përditshme dhe kujdesit të madh ndajë antarve të familjes ajo
ishte edhe edukatorja më e mirë dhe më e guximshme për fëmijët e saj, e mbi të
gjitha edhe humnaiste me gjithë zemer.
Shkolla e parë e edukimit padyshim ishte në gjirin familjarë nga nëna, gjyshja. Pra
fëmija duhet të edukohet që nga djepi (Krasniqi, 2007, 10). Ndërsa faktori i dytë që
ndikon në edukin e fëmijës ishte padyshim shkolla që ishte një frymzim për edukim
të mirëfillt.
Edhe pse  arsimimi është një pasuri e padiskutueshme në të kaluarën rëndesi të
veçant i kushtohej arsimit të gjinis mashkullore djemve, pasi djemet konsiderohen
si trashëgimtar, fitues tradicional të bukës së gojës dhe shumë veprimtarive tjera
ekonomike ndërsa për arsimimin e femrave nuk i kushtohej shumë rëndësi sepse të
dërgosh vajzat për të ndjekur arsimin e lartë rrezikohej t’i ekspozojë ato ndaj

4 “ Kontestimi i identiteteve  femërore, feministe dhe muslimane “ Qendra për Studime Post Diplomike
Interdisiplinare, Univeristeti i Sarajevës f.100
5 “ Gjurmime Albnologjike , Folklor dhe Etnologji 14- 1984, IAP, Prishtinë  1985, f.114
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rreziqeve personale gjë që do të dëmtonte nderin e familjes.
 Përderisa ishte vajza në shtëpin e prindërve në pikmaje të moralit gjendej në një
mbikqyrje rigoroze nga antaret e familjës. Kjo  ishte një ngecje, një hendek  për
gjinin femrore  dhe integrimin e saj në shoqëri.
Një kthesë e madhe sa i përket arsimimit ishte pas viteve 60-ta të shek.XX,  Arsimimi
ishte  në një shkallë të lartë e sidomos në shkollimin e femrave,  emancipimi i femrës
ishte mjaftë i dukshem jo vetëm në qytet por edhe në fshatrat e Kosovës. Në vitet e
60 në zonat urbane ishte bërë dukuri  që mësimdhënsit  të shkonin  në  shtëpi që të
bëjnë  regjistrimin  e nxënsëve e në veçanti  të femrave për regjistrimin në shkollë
fillore, pasi që mungesa e femrave në shkollimë ishte  dukshëm në numer  më i vogël
në krahasim me meshkujt. Shkollimi tetë vjeqar ishte i obliguar. Deri ne vitin 1981
niveli i arsimimit u trefishua, përqindja e popullsisë që përfundonte shkollimin e
mesëm u rrit me 4.4 herë ( nga 3.9% në 17.3%).6

Në vitin shkollor 1973/74 në shkollat e mesme kan qenë 37000 nxënës shqiptarë,në
fakultete 9120 student ( prej të cilëve 1445 femra) e në shkollat e larta 1820 studentë
( 232 femra) të rregullt (Krasniqi, 1979, 170).  Nëse e shikojm nga aspekti etnik
banorët malazezë, serbë dhe turq të Kosovës ishin më shumë të arsimuar sesa
shqiptarët. Emancipimi i femrës merr përmasa edhe më të gjëra me pjesmarjen e saj
edhe në organet e qeverisjes, nga organizatat më të vogla deri te ish Kuvendi
krahinorë që ishte organ më i lartë i asaj  kohe.
Emancipimi i femrave dhe punësimin e saj  u bë  burimi  kryesore i jetesës  sepse ajo
u bë ekonomikishtë e pavarur nga familja apo burri i saj. Kështu u  krijuan edhe
relacione të reja në mes burrit dhe gruas.
Sot bota ka arrit të hedh hapa gjingant në zhvillimin e gjinisë femrore. Edukimi
është ai që e ka shtyrë përpara emancipimin dhe fuqizimin e saj, rrugë nga
prapambetja drejt përparimit, nga varfërija drejt stabilitetit ekonomik nga varësia
në pavarësi nga injoranca në ndriçim.
 Atë sot e gjejmë në pozicione përkrah burrit . Mbështëtja e femrave për  arsimimë
dhe në tregun e punës në istitucionet private dhe pblike është pothuajse e njejtë me
atë të burrave. çiftet e reja jan sot ato që vendosin  vet për fatin dhe   zgjedhjen e tyre
të jetesesës duke u largu nga familjet e mëdha  dhe bashkëshortët të varen vetëm
nga njëri tjetri dhe të plotësojnë njëri tjetrin në fuksionet e tyre të determinuara.
Familja shqiptare është përball sfidave dhe ndryshimeve që vijnë nga historia dhe
moderniteti. “ Në hullinë e koncepteve të skajshme dhe ndryshimeve  të vrullshme
që vijnë nga presioni i modernitetit ,ajo është e detyruar të “ reformohet” të përshtatet
.  Sado konzervative që të jetë apo të duket ,nuk mund ti shpëtoj presionit për të
ndryshuar dhe përshtatur me kërkresat imponuese të kohës. Si çdo  dukuri tjeter
sociale  as familja nuk mund të jetë më “ institucion hermetikisht i mbyllur”(Tushi,
2008, 273).
Këto ndryshime që po i pëson familja si një institucion i shenjët , ndryshime që vin
çdo ditë , çdo kohë  jan të pandalshme  por ndoshta edhe të pa këndshme   dhe jo
shumë  të  mirëprituira nga shoqëria. Por familja moderne është ajo që po largohet
nga tabut e tradicionalizmit dhe po i afron lehtësimit dhe evoluimit  të vrullshum
në rrugë për të ardhmën. Shoqëria moderne është ajo që po vedosë parametra bazë

6 “Kontestimi i identiteteve  femërore, feministe dhe muslimane “ Qendra për Studime Post Diplomike
Interdisiplinare, Univeristeti i Sarajevës f.98
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midis dy gjineve mashkull – femer. Nëse gruaja nuk shihet e barabartë në shoqëri ,
familje apo instutucione  si çdo qytetar tjetër  atëherë barazija gjinore është e cunguar,
sepse burri dhe gruaja janë të njejtë ata janë dy persona që e plotësojnë njëri tjetrin.
Barazija gjinore sot është përcaktu si një parakusht për integrim evropian.
Sot femrave në shoqerinë Kosovare ju është dhënë  një sërë pozitash kyçe dhe të
nivelit të lartë me  pjesmarrjen  e saj në organet qeverisjeje e deri ato presidenciale.
Për herë të parë në Kosovë  në vitin 2011   shpallet  një femer si kandidate konsensuale
për Presdiente.
Ajo është edhe femra e parë president në tërë rajonin dhe më gjerë. Atifete Jahjaga
ka përçu edhe një mesazh se Kosova është një vend që meriton të bëhet shoqëri
demokratike , ku femrat historikisht kan pas një rol të pazavedësushëm. Po ashtu
një tjeter femer që ka një pozitë udhehqëse është edhe Mimoza Kusari Lila kryetare
e komunes së Gjakovës .
Po ashtu Kosova është një shebull i mirë në  përfaqësimin e femrave në Parlamentin
Kombëtar , në përputhje me direktivat e Kombëve të Bashkuara ato sot përfaqësojnë
30% të vendeve në Parlamentin e Kosoves. Edhe pse niveli 30% është pragu minimal
i vendosur , partit politike duhet të marrin angazhime serioze për të mundësuar
konkurreshmërin në baza meritokracisë e duke lënë mënjanë paragjykimet gjinore.
Sipas standardeve ndërkombëtare femrat dhe mejshkujt duhet të kenë të drejta të
barabarta për pjesmarrje të plotë në të gjitha aspektet dhe proceset politike. Pjesëmarrja
e grave në politik dhe qasja e tyre në vendimmarrje është treguesi kryesor i barazis
gjinore në shoqëri.
 Edhe pse niveli prej 30% i grave ne Parlamentin e Kosovës  prap mund te themi së
është minmale sepse femrat përbëjnë një vend gati 50% të popullsisë dhe pjesëmarrja
e tyre në vendimarrje prap është e vogël dhe  le shumë për tu dëshiru. Edhe pse
Kosova pas luftës së fundit ka implementuar rregullore, ligje , konventa
ndërkombëtare  siç është Ligji për barazi Gjinore, Programi për barazi gjinore , ligji
kunder diskriminimit etj., për avansimin e rolit të femres , ngritjen dhe pjesmarrjen
e saj në politikë prap se prap ajo çka është e garantuar me aktet ligjore nuk është
çdo herë në zbatushmëri të plotë. Avansimi i mëtejshëm për gratë perceptohet edhe
si një kërcënim ndaj autoritetit mashkullor, pasi ai inkurajon të menduarit kritik
dhe vendimarrjen e pavarur. Femrat në përgjithësi në istitucionet e Kosovës ndjehen
të sfiduara nga koleget e tyre meshkuj për postet  që ato mbajnë duke i neglizhuar
në mos përmbushjen e obligimeve dhe detyrate ndaj  punes  dhe  qasje jo  të mirë
kolegiale. Ky fenomen shoqëror duhet të merret me serjozitet nga institucionet
përkatrëse sepse mos trajtimi me kohë i këti fenomeni negative  mund të çojë deri në
diskrimin të skajshëm  dhe mos përmbushjën e kritereve për mundësi të barabarta
gjinore. “ Femrat tona duhet të kenë “kufirin” e qytetrimit evropian që e konsideron
gruan ,qënje e barabartë dhe “ asekauale” nga pikpamja sociale. Hillari Klinton ka
thënë më plot të drejtë ,se vetë gratë nuk duhet të heshtin,ato nuk duhet të pajtohen
me “realitetin që i diskriminon për arsye gjinore dhe të identitetit seksual” (Tushi,
2008, 367).
Miratimi i ligjeve nuk është i mjaftushëm për aritjen e barazisë gjinore në institucionet
e Kosovës nëse këto mekanizma nuk posedojnë instrumentet e duhura për të ushtruar
ndikimin e duhur në këto institucione që jetesojnë politikat, ligjet apo strategjit e
hartuara nga këto instutucione. Me zbatimine  këtyre ligjeve do të ishe një qasje më
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e lehtë edhe për integrimin e grave në të drejtën për trashëgimine e pasurisë. E
drejta zakonore shqiptare , vonesat për të trajtuar lëndët e trashëgimisë, stërzgjatja
e procedurave gjyqësore, vonesat për të ekzekutuar apo zbatuar vendimet gjyqësore
dhe shumë probeleme tjera proceduarle dhe të informimit ka bërë që shumë gra të
humbin motivin për ta kërkuar të drejtën e tyre legjitime, trashëgiminë e pasurisë
në familje. Edhe përkundër problemeve të paraqitura  në kontekstin kulturore dhe
në mos zbatimin e mjaftueshëm të ligjeve lidhur me të drejtat e grave në shoqëri
shpresojmë se në një të ardhme të afërt do të bëhet ngritja e vedijesimit për barazi
gjinore sepse vetëm atëherë Kosova mund  të siguroj një rrugë të qartë dhe të
qëndrueshme drejtë integrimit evropian.
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Fingerprints
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Abstract

Fingerprints are unique, a finger, a fingerprint. They are permanent and retrievable if it
is not damaged dermis (tissue). They never change, except for their size. The size of the
baby’s finger grows with its growth and development. Until now there have not been
found two people in the world who have the same footprint of fingers. The inner surface
of the hands of the fingers to the node, crests contains verses between every line.
Fingerprints are all those stripes or ridges invisible, semi-visible or visible, formed by
layers of matter sweat-fatty fingers, which is located in them and deposited (left) during
contact with the surface which is affected. These lines are found only on the surface of the
hand and the foot of barefoot. These lines or wrinkles are called papilla - crests. Human
skin consists of two layers: the epidermis and dermis.
Epidermis is the top layer of skin and dermis is the layer where the papilla that release
sweat and fat that man. This sweat and fat is released through pores which are located
across ridges on their peaks. Fingerprints found everywhere where the perpetrator
touched things by hand at the scene. Depending on the offense occurred, these traces can
be found in different places, ex. : in a theft case, these tracks are demanding more and can
be found: on the front door or window, through tables, shelves etc. In cases of murder or
when using weapons, they can be found at: own a gun, in other tools like knife, stick, etc.,
In cases of suicide in the last letter, etc., In cases of threats to the letter threatening etc.
Finding fingerprints at a crime scene is safe contact argument to him that has left the
surface even sure sign of his presence at the scene.

Keywords: fingerprints, ridges, epidermis, dermis, crime scene.

Introduction

Establishing the identity of a suspect or victim is one of the most important purposes
of physical evidence.  The most positive means of identifying people is through
fingerprints.  Fingerprints form on a person before birth and remain unchanged
throughout life.  Except for a few exceptions, everyone has fingerprints. In this
theme, the term fingerprints includes all types of prints, including finger, palm, toe,
and the sole of the foot.  Locating and preserving fingerprints is one of the most
important responsibilities of a crime scene specialist while processing a crime scene.

Fingerprints

One of the most valuable clues at the scene of a crime is fingerprints.  Fingerprints
are markings that are left on a surface by a human hand and have the same markings
as the skin of the fingers.  Skin and ridge patterns are unique to each person.
Unless their hands are covered with gloves or some other form of protection while
committing a crime, criminals cannot avoid leaving clues in the form of fingerprints.
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Prints may be left when the criminal takes hold of an object or support themselves
with their hands.  Fingerprints sometimes appear in the form of a highly visible
substance, such as blood, grease, oil, or ink. The first application of forensic science
to find since the ancient Greeks who started to make the observation of the
phenomenon of criminality and came up with conclusions before leaving written
documents. It is worth mentioning only that it is precisely the ancient Greeks who
first formalized the concept of the new era of autopsy. (1.Edward HUESKE, Essentials
of Forensic Science “Firearms and Fingerprints”, SET EDITOR Suzanne Bell PhD, 2009,
page 59).
Although we take it for granted today that identity can be positively established
through fingerprints, the accurate and widespread use of this science is a product
of the 20th century.
Until about 100 years ago, police officers depended upon their memories, sketchy
descriptions, and an occasional photograph to identify recidivists.  It was not at all
hard to avoid detection as a repeat offender by using an alias, growing a beard,
changing hairstyles, or simply altering one’s facial expression.
Near the end of the 19th century, a Frenchman named Alphonse Bertillon devised an
identification system based on the theory that every individual has unique body
measurements (anthropometry).
Anthropometry is the careful reading, made in millimeters, of such bony structures
as the length of the forearm, length of fingers, extended reach, and width and depth
of the ears and head.
Bertillon stated emphatically that no two people would have exactly the same body
measurements.
This system was slow and cumbersome and a variance in measurements was noted
depending upon the measurer and the equipment used.
This system was discredited in the United States in 1903 by the Will West case at
Leavenworth Penitentiary (two black males with the same name, age, description,
and body measurements).

The History of Fingerprints

About the same time that Bertillon was developing his anthropometric method of
identification, other scientists such as Dr.  Henry Faulds, Juan Vucetich, Sir Francis
Galton, and Sir Edward Henry were studying the science of fingerprints     (2.
Material nga trajnimi bazik i Forenzikës”Crime Scene and Forensic Techniques”, Vushtrri 2002).

Sir Edward Henry
Sir Edward Henry was commissioned by the British Crown to make a detailed
study of the various methods of identification that were then in use.
He favored fingerprinting and introduced the system of classification and filing
upon which our modern methods are based.
The Henry System, with modifications and extensions, is used in Europe and all
English speaking countries today.

Juan Vucetich
Juan Vucetich, an Argentinean police officer, devised a similar system.
His system was designed with modifications and extensions.
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It is used in most Spanish speaking countries and in parts of Asia and Africa.

The Value of Fingerprints

Since skin and ridge patterns are unique to each person, every person has a set of
highly identifiable patterns unlike any other person.  These patterns can be examined
to produce an identification that is indisputable.  No two individuals in the world
have the same fingerprints.  Not only are an individual’s characteristics unique,
but the pattern never changes from birth to death.  Any attempts to mutilate, remove,
or alter fingerprints in any manner will not foil identification.
To a certain degree, fingerprints may also reveal characteristics of the person who
made them.  For example, the hands of a brick layer or construction worker may
reveal calluses and wear, while the hands of an office worker may be without blemish.
These observations are merely in addition to the basic fingerprint pattern and only
enhance the uniqueness of the person’s fingerprints (3. Material nga trajnimi “Latent
Examiners Fingerprint Course” SHSHPK –Vushtrri, 17 Nov.-12 Dec. 2003).
Fingerprint evidence differs from most other evidence in that only one person, to
the exclusion of all others in the world, can make a given impression.  It is the
uniqueness of the fingerprint that establishes beyond a reasonable doubt that a
particular person made that fingerprint.  To date, no two persons have yet been
found to share a common fingerprint pattern (for even one print.)

Formation of Fingerprints

Fingerprints are essential to criminal investigations.  In order to more fully
understand the importance of fingerprints as a means of identification, it is necessary
to have an understanding of how they are formed through the various layers of
skin tissue.  The following section outlines the formation of fingerprints.

Epidermis
The outer layer of skin, which actually makes up the fingerprint impression.

Dermis
The layer just below the epidermis. Dermis contains blood vessels, a number of
glands and nerves. Derma is covered with double lines called papilla. (4. Dr.Sc.
Xhemajl ADEMAJ, Shkenca Daktiloskopisë, Prishtinë 2008, faqe 20-21)

Papilla
The layer below the dermis. This is the deepest layer at which the unique fingerprint
patterns can be reconstructed.  If the fingerprint patterns on the surface are not
clear due to severe burns, scarring, or injury, a skilled fingerprint technician can
reconstruct the individual’s fingerprint to confirm his/her identity.

Sweat Glands
Underneath the skin’s surface, there are sweat glands that constantly lubricate the
skin.  The impression that fingerprints leave behind is caused by perspiration
escaping through sweat pores on the ridges of the skin.
 Besides fingerprint water also contains other organic components including:
amino acids, glucose, proteins and fatty acids, and inorganic components such as
sodium, potassium, ammonium salts (5. Edward HUESKE, Essentials of Forensic
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Science “Firearms and Fingerprints”, SET EDITOR Suzanne Bell PhD, 2009, faqe 55)
Sebaceous Deposits

Often times, fingerprints occur as residues when the finger ridges have been
contaminated with oil.  However, oil or sebaceous glands are not located in the
fingers, but instead on other parts of the body.  Most of the oil or grease found on
our hands is actually due to touching other more oily parts of our body or greasy
objects.

Patterns and Classifications of Fingerprints
Terms used in Classifying or Describing Fingerprints

Bifurcation
The forking or dividing of one ridge line into two or more branches.

Divergence
The spreading apart of two ridges which have been running parallel or nearly
parallel.

Focal Points
The delta and core located within the pattern area of loops and whorls and used to
classify them.

Pattern Area
That part of a loop or whorl in which appear the cores, deltas, and ridges with
which classification is concerned.

Point
A ridge characteristic formed by one of the three basic ridge characteristics–
bifurcation, ridge ending, or dot.

Ridge
Elevated portions of skin which make the print.  They result from the fusion of
separate skin layers.  Sweat pores run in single rows along the ridges and are
deposited on a surface when a print is made.

Shoulders
The points at which the recurring ridge of a loop type pattern definitely turns
inward or curves.
There are three basic characteristics in a fingerprint pattern:

Type lines
The two innermost ridges which start parallel, diverge, and tend to surround the
entire pattern area.

Delta
That point on a ridge, at or in front of, the center of divergence of the type lines.

Core
The approximate center of a fingerprint.

Classification Designations of Fingerprint Patterns

There are three basic classification designations of fingerprint patterns, each of which
are further classified into different types:

Arches Plain
Ridges enter on one side of the impression and flow or tend to flow out the other
side with a rise or wave in the center.
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Tented
Similar to plain arches, with the exception that the ridges in the center form a
definite angle; or one or more ridges at the center form an upthrust; or they approach
the loop type, possessing two of the basic characteristics of the loop but lacking in
the third.

Loops
A loop has one or more of the ridges enter on either side of the impression, recurve,
touch, or pass an imaginary line drawn from the delta to the core, and terminate or
tend to terminate on or toward the same side of the impression from which the
ridge or ridges entered.
The loop must have three essential characteristics:
1. A sufficient recurve, and its continuance on the delta side until the imaginary
line is reached
2. A delta and
3. A ridge count of at least one.

Ulnar Loops
Those types of patterns in which the loops flow in the direction of the little fingers.

Radial Loops
Those types of patterns in which the loops flow toward the thumbs.

Whorls
Whorls are those types of patterns in which the ridges form concentric circles or
spirals, or some variant of this geometric form.

Plain Whorl
Have two deltas and at least one ridge making a complete circuit, which may be
spiral, oval, or any variant of the circle.  An imaginary line drawn between the two
deltas must touch or cross at least one of the recurring ridges within the pattern
area.

Central Pocket Whorl
Consists of one or more recurring ridges, or an obstruction at right angles to the
inner line of flow, with two deltas between which an imaginary line would cut or
touch no recurring ridge within the pattern area.  The inner line of flow of a central
pocket loop is determined by drawing an imaginary line between the inner delta
and the center of the innermost resurvey or looping ridge.

Double Loop Whorl
Consists of two separate loop formations, with two separate and distinct sets of
shoulders and two deltas.

Accidental Whorl
A pattern with two or more deltas, and a combination of two or more different
types of patterns exclusive of the plain arch.  This classification also includes those
exceedingly unusual patterns which may not be placed by definition into any other
classes.

Identification Through Comparison

Positive identification of an individual requires a specific number of points of
reference.  A point of reference can be any pattern readily identified, such as a
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bifurcation, an island, or a number of crests from a point of reference to the nucleus.
Positive identification includes as few as seven points of reference (some countries
require 12).  In a very unusual case where there is a unique pattern such as a
“smiley face,” one point of reference can be used if necessary.
Points of comparison are not the same as the characteristics for classification.  Points
of comparison are:
Ending ridges
Bifurcations
Dots/fragments
Islands
Short ridges

Types of Fingerprints

There are three main types of fingerprints:
Latent Fingerprints
Latent prints are invisible impressions that are left by persons and can be deposited
on a variety of surfaces.  Latent comes from the Latin verb meaning to “lie hidden,
to be concealed.”  In order to make the fingerprint visible, it is necessary to develop
the print.  Latent fingerprints must be developed by dusting with fingerprint dusting
powder, by chemical treatment, by “fuming” with the fumes from burning iodine
crystals or fumes from cyanoacrylate (crazy glue), or by any other means of drawing
out the prints and making them visible for collection by photographing or by transfer
to a transparent tape or similar substance (6. Material nga Trajnimi “Development of
Latent Fingerprints” Vushtrri 28.04.2008-07.05.2008)
Latent prints also include any prints that are in any way visible or distinguishable,
but have to be developed before they can be examined properly.  In most cases,
latent prints are found on objects with polished or smooth surfaces and on paper
(7. Material nga Trajnimi “Development of Latent Fingerprints” Vushtrri 28.04.2008-
07.05.2008)
 Visible Fingerprints
Visible prints are prints of fingers or feet that is contaminated with foreign matter
and need no development to be completely visible to the viewer.  They may be
found in items such as dust, blood, or any smooth and flat surface the suspect may
have touched with the ridged parts of his hands or feet when they contained ink or
some other substance that might serve as a “printing” medium when coming into
contact with the surface.  Visible prints are created when an individual’s hands and
fingers are inked and then “rolled” onto a fingerprint card for identification purposes.
Plastic Fingerprints
Plastic fingerprints occur when fingers touch or press against a plastic material in
such a way that an impression of the friction ridge pattern is produced.  Plastic
prints are usually found in soft, pliable substances, such as putty, wax, soap, butter,
or grease.  Plastic prints can also be found in paint on a newly painted object, in the
gum on envelopes and stamps, on adhesive tape, and on substances that melt easily
or soften when they are held in the hand.
Life Expectancy of a Fingerprint



ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 1 No. 3
January 2016

558

Latent Prints
When left on glass and other smooth objects, latent prints can remain for years if
they are in a well-protected location.  If an object is in the open air, prints can be
developed several months after they are made.  Prints on paper are extremely stable
and will last for years if the paper does not become wet and deteriorate.
Visible Prints
Fingerprints that have resulted from contamination of the fingers with soot, dirt,
flour, face powder, etc., are soon destroyed.  Fingerprints that are contaminated
with blood, ink, pigments, and oil are more resistant and can last for a long time
under favorable conditions.
Plastic Prints
These prints can remain on an object for any length of time, provided that the
object on which they are left, or the substance in which they are formed, is itself
stable.

How Fingerprints are recorded

Fingerprint identification records are created using rolled impressions, which are
made by rolling the finger or thumb from nail edge to nail edge.  These impressions
are made to show the entire friction surface of the finger or thumb, from the tip to
one quarter of an inch below the first joint.  This large area will provide all necessary
ridge characteristics for correct classification.  The subject’s fingers or thumbs are
rolled in ink using a specific method and then are rolled onto the fingerprint card
to ensure a good impression.  The basic premise for rolling the fingers or thumbs is
from awkward to comfortable.
Frequent Errors in Recording Rolled Impressions
With a little practice, a crime scene specialist can learn to take good fingerprints.
There are few problems, however, that have a high rate of occurrence.
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The influence of National Identities in the labor market Critical
discussion

PhD (C.) Erion Avllazagaj
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”

Abstract

In the Institute for the Study of Labor Studies of the influence of ethnic identity is examined
for the situation of migrant women in the German labor market. For that reason, ethnic
identity is first defined upon differences, based on a model from social psychology in
four forms. These are: assimilation, integration, marginalization and separation.
Based on this classification bivalent scheme the degree of national identity concerning
various criteria have to be compared with the result on the labor market, in order to
make visible the impact of ethnic identity in different labor market situations. The process
comes to some concrete results - for example, assimilation is not necessarily an advantage
for those affected over integration process.

Keywords: Assimilation, Integration, Separation, National Identity.

Introduction

Two spheres collide when correlations between identity and employment come in
discussed. Identity run as a concept in various scientific disciplines, as part of
sociology, cultural or psychology studies. Work emerges naturally in the economy,
or for example in sociology. If we bring both terms in context, of first basal questions
must be answered: what level the concepts can be compared? Which are the respective
definitions? Definitions of what science fields are useful?
In migration studies there are different approaches that are dedicated to the theme
of integration and generally the participation in the labor market is a factor for the
evaluation of (successful) integration. Another factor, which is, however, much
more difficult to operate, is national or ethnic identity of the persons itself. Both
concepts are here so subordinate under the term integration. They therefore do not
function in such a model as independent factors but are reduced to their function
as integration highlights.
This is not bad, because certainly the attempt is sensible to make integration
assessable, however, this approach does not intend to relate the two concepts directly
with each other.
One way to answer the question of a relationship between national identity and
the successful participation in the labor market is maybe that one which can be
describe in various disciplinary approaches that can be analyze or compared in
order to eventually develop an adequate stand-alone approach. The following analyze
is divided into three sections.
In the first one is intended the argument is ever a relationship between ethnic identity
and the situation of migrants in the labor market (Constant, Amelie F.; Kahanec, Martin;
Rinne, Ulf; Zimmermann, Klaus F.: „Ethnicity, Job Search and Labor Market, Bonn 2009)
In the second chapter, is presented by the authors the instrument which measure
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and assess ethnic identity, the “ethno-sizer”. This notion is largely descriptive
without judgment or interpretation.
The third chapter of analyze finally presents a critical examination of the discussion
papers. Here are discussed the strengths and weaknesses of these approach. The
appendix is finally the complex set, which works from the determination of the
national identities and on their impact in the labor market together with the
respective operationalisation.

                               The Overviews of the Institute for the Study of  Labor

The starting point of the Institute for the Study of Labor, is often an disadvantaged
starting position for the migrants in European countries. “In many countries,
migrants show higher unemployment rates, lower employment rates and lower
earnings when Compared to natives Therefore, the EU has identified migrants as a
target group within its strategy to raise employment levels. (Berry, John; Kim, U.;
Power, S., Young, M.; Bujaki, M.: “Acculturation Attitudes in Plural Societies”, in:
Applied Psychology: An International Review, 38 1989, pg 185 – 206)
The approach is far normative: it has to provide the forward-looking objective
conditions for the achievement of a higher chance of justice for those affected.
Disadvantages resulting from various reasons, such as poor language skills, a lower
education or discrimination. Another reason is the ethnic identity of the persons
concerned, which may be for motivation but also an exclusion  prevail.
Now, the argument is followed, if the relationship between ethnic identity and the
labor market is well founded. The authors go initially assume that it is basically a
connection and give again a an historical overview of economics literature on the
subject, to track the evolution of this relation in the field of economics. The real
issue is the debate is the question; how does the national identity inflow on the
situation and behavior of migrants in the labor market?
In a first step, is introduced the term “economic assimilation” and also mentioned
criteria by which this is measured. Subsequently, the authors demonstrate along
various studies have shown that in general, an influence of “soft” criteria of identity
to the situation or the behavior of migrants is reflected on the labor market. In the
third step, it can be shown how identity can be made measurable - you access this
back to literature from social psychology.

Economic assimilation

According to estimations of different social researchers, such as Constant und
Zimmermann,  its first outlined  the economic ‘status quo” theories on immigrant
performance, dealing with what is sometimes called economic assimilation. Usually
questions which come out are; How do migrants become like natives in economic
terms”?; is economically assimilated a migrant according to the researchers, when
he is at the same conditions and has the same opportunities for participation in the
labor market and if his salary is according to the standards of his job qualification,
which is in the same standard with the salaries of native population.
Economic assimilation is so positive co notated in the comprehension of concepts
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presented here. Various transverse and longitudinal studies show that it can almost
never be talked an average of a full economic assimilation. Regarding log term findings
in that social field we can say that, immigrants may not assimilate as rapidly as the
traditional view hypothesized, and the earnings of more recent cohorts may never
reach parity with the earnings of natives. […] Afterwards, most studies agreed that
the economical assimilation process is very slow and the earnings of male immigrants
will probably never reach parity with natives. (Weiss, Hilde:  „Leben  in  zwei
Welten.  Zur “Sozialen  Integration  ausländischer  Jugendlicher  der zweiten Generation”, VS
Verlag, Wiesbaden 2007. An important advantage in the process of economic
adjustment, however, was to make the dependency of age function at arrival
migrants in the host countries.
The researchers demonstrate that the age of immigrants at the time of arrival in
the host country plays a decisive role in their earnings assimilation. Indeed, the
profiles of those migrating as children resemble the profiles of the native born rather
than the profiles of immigrants migrating later in life (Friedberg, 1992). Assimilation
for these immigrants is, therefore, not a labor market phenomenon but the result
of acculturation.

Explanations for economic success concerning
to the maximization model of so called “soft” factors

Secondly, we can provide a link between economic success and “soft factors”. These
“soft factors” are summarized under the term Identity and should extend the original
economic concept of utility maximization as an incentive to improve performance.
A study  A K. Sen (1977) examined what level participation or so called sympathy
and personal relationship to enhance performance and motivation in a utility
maximization model. She took these factors into the existing useful maximization
functions. Economic theory should involve them in general and with the classic
benefit concept which is based on the enlarge of a purely economic profit
maximization.
A similar approach was pursued later George Akerlof and Rachel E. Kranton. They
expanded the concept to the self-perception of individuals, (Akerlof and Kranton,
2000) offer a novel theoretical framework of the utility maximization function by
incorporating on individual’s self-identification as powerful motivation for the
behavior in the labor market.
It involves the fact that a person in a special social identity , in economic terms, can
take irrational decisions, for example, because the decision belongs to his need of a
specific group supports. In those circumstances it is then possible that even rational
individuals chose non optimal occupations because of identity considerations. For
example, a rational individual’s decision may very well be influenced by other social
considerations as this person chooses as a part of a social category or affiliation.
Finally, refer Constant and Zimmermann on the importance of having the identity
on the behavior on the labor market, and they also underline the lack of economic
studies on this subject: “While there is a large potential of thesis frameworks for the
analysis of national, racial and immigrant identity along with The Quest for
Economic inequality Explanations, which was not applied further on.
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Ethnic Identity

Generally, every person has an ethnic identity, but it gets a meaning only in the
case of migrating conditions, because only then they will be addressed. The
identity can be change and everyone can take a new one.
On the one hand is an individual identity a concept, on the other hand it is a
mutual supportiveness between the individual and the group in which the
individual can be identified. The identity can create feedback loops as individuals
interact with other nationalities or within the same one. The role of ethnic identity
and culture as factors for economic success are far less accepted in the economy and
need a discussion of results. Therefore, a definition of National Identity within
labor market is that the ethnic identity attempts to measure how people perceive
themselves rather than their ancestors.
It can allow for the individuality, personality, distinctiveness and character of a
person in an ethnic group to prevail, to differ from one person to another, and to
alter and evolve in different directions. They define ethnic identity to be the balance
between commitment to, affinity to, or self identification with the culture, norms
and society of origin and commitment to or self identification with the host culture
and society.”
The “ethno-sizer” (Berry et al 1989, p 186 ff) describes acculturation along the way
of the behavior of migrants to their environment - more specifically two
environments are relevant: the new, so the host country and the behavior of a
person for this and the original environment, represented by the country of origin
or by other migrants who come from the same country of origin. Depending on the
behavior of the two contexts results in four variants. However, the researchers do
not apply these characteristics to the concept of acculturation, but on its draft of
National identity; Assimilation,   Integration, Separation, Marginalization.
Assimilation means the broad objective of the original homeland identity and in
the same time the simultaneous complete identification with the culture of the host
country.
With integration is meant a divalent ethnic identity which identify with both
ethnic contexts, that includes also the previous and the current national identity.
Separation is therefore the retention of the original ethnic identity that has
assumed identity-features of the host country without the person concerned.
At the end Marginalization means the lost of the old national identity without
adopting a new identity. As described above, these forms of identity are not
static, but can constantly develop.

The “ethnosizer”
Description of the measuring instrument

The “ethno-sizer” is a measuring instrument that is based on various objective and
subjective features, including a self-assessment of the concerned, ethnic identity on
the basis of characteristics Integration, assimilation, Separation, marginalization
and try to make gradually assessable them ( Klaus F. (2009) „Journal of Economic
Behavior and Organization”, 274 287)
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They researchers of „Ethno-sizing Immigrants” definition try to select the
characteristics of the social psychology: “They choose five Essential Elements of
cultural and societal commitment did compose ethnic identity, as they are widely
accepted in social psychology. These elements pertain to both the country of origin
and the host country and give us a multidimensional view. on the following topics
; Language, visible cultural elements, (ethnic self-identification, ethnic interactions
with autochthones and future planned citizenship that plans the long-term
establishment in the host country.
All the characteristics can be independently evaluated, so that a person, for
example,  can dominate equally perfect two languages, according to the above
definition therefore is linguistically “integrated” , and identified himself more
with the host country as the original homeland. The purpose of the index of
national identity is that it can be used to test the performance of immigrants in the
host country’s labor market and possibly explain unexplained differences and
deficiencies. Potentially it can also be used to compare immigrants with natives
and revisit the earnings assimilation literature.
Studies within ethno-seizer definition, show that separated and marginalized male
migrants, compared with assimilated and integrated, have a lower probability of ever
participating in the labor market. On the other hand, the extent of assimilation is not
a visible advantage over successful integration when it comes to success in taking up
employment. Even the women’s have a significant advantage in participation in the
labor market when they are integrated, compared to women who are assimilated.
Generally speaking, that ethnic identity differences can be described on the entry of
the labor market. If the migrants,, either men or women have a job, the degree of
ethnic identity, however has not a significant impact on the level of incomes that
they become.
Concerning the dates of German Labor market, the incomes expectations among the
separated and marginalized migrants which have had low incomes in the future,
continue to be absolutely still below those of assimilated and integrated migrants, in
percentage terms they are still higher. By the marginalized migrants’ income
expectancy is 19% highest,based on the last net salary compared with the
assimilated migrants which are only 10% (lowest).

Conclusions

The important points of this study are without doubt concentrated in the analysis
of the economic content of the subject area. Institute of Labor Market Studies is
an economics-oriented institution and has its expertise here and as for the
evaluation of economic performance, the topics are well-founded based on the
criteria for success in the labor market - participation, income figure,
unemployment, ways how the unemployment’s search the Job, success in
resumption of work, income reservation.
Especial interesting is the fact that the occurrence of assimilation towards the
integration is clearly not an advantage. That for migrants, there is no disadvantage
to retain features of their national and origin identity.  Another point of criticism,
which relates to the assessment of cultural integration, is that concerned to the
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judgment of comparison to autochthones. The researchers Constant, Nottmeyer
and Zimmermann assume as a measured value that the closer is the indigenous
population; the more successful is cultural integration.
This criticism is especially true for those values that work in only one dimension.
This is, for example, the age at birth of the first child, the case where that the
proximity to autochthones can indeed be detected, but is not set in relation to
the social class of the person in their home country.
A final criticism concerns the research design as a whole, that wants to make
visible an impact of ethnic identity on success of migrants in the labor market.
An essential aspect is not taken into account: The studies see no mutual
supportiveness of factors before; they are based on regression analysis, the only
one that investigate the influence of independent variables on a dependent
variable. At least would have to be mentioned in the outlook, however, that a
regression analysis also quite in reverse order would be possible the efficacy of
the labor market and success on ethnic identity. Labor market would be the
independent variable and the ethnic identity will be dependent.
Someone could argue that this simply does not represent the content of the
studies and they decidedly are concerned with national identity as an influencing
factor. Nevertheless: If you want to describe the reality and relationships between
various factors without bias, so it is necessary not to be excluded from the outset
efficiencies. Especially in professional activities an impact on identity is quite
conceivable, whether the collegial environment (vs. number of autochthonous
colleagues. Colleagues of their own national group vs. distribution of migrants.
For future analyses of this subject area “National identity and success in the labor
market” would therefore be a deeper discussion of definitions of “soft” factors and
possibly a fundamental revision of the concept version needed. As a model for this
might be the umbrella term of Social Integration.. The term could be enriched then
by the collision obtaining criteria among themselves, so that language, identity,
social contacts or success would align integration in the labor market not only to
the success of the social market, but also interdependencies could be visualized,
which would take into account a normative option beyond.
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