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Local Economic Development Agencies: Lessons from past experiences

Fabio Daneri
 University of New York Tirana

Abstract

This paper intends to contribute to the theoretical reflection on the experience of local
economic development agencies (LEDAs) in Central America and in the Western Balkans,
during the last 20 years.
LEDAs are in charge of providing financial and technical support to a local economy,
with a particular attention to its vulnerable group. The focus will be on the model and
the recommendations concerning 15 of these LEDAs, which have been promoted in
Central America and in the Western Balkans.
After a description concerning the LEDAs models, their functions and sustainability, the
paper will offer 10 lessons learnt, which might be useful for LEDAs themselves, as well
as for other similar models such as business centers. Lessons learned concerns different
topics in the LEDAs framework, such the importance of credit, the crucial relevance of
sustainability issues, the importance to involve entrepreneurs as development agents
in the LEDAs staff, the need to reach the poorest of the population as a strategic approach,
and others.
Keywords: LEDAs, development, credit, entrepreneurship, poverty.

Introduction

A network of 15 LEDAS has been promoted by the Italian Development Cooperation,
the development arm of the Italian Government, and with the technical assistance
of two United Nations agencies: the International Labor Organization (ILO) and
United Nations Office for Project Services (UNOPS).
These 15 LEDAs, located in the Central America and in the Balkans, are part of a
bigger network compounded by 60 LEDAs, named ILS-LEDA (International Links
and Services for Local Economic Development Agencies).
Their experience is particularly relevant given the number of LEDAs promoted, the
different approaches experimented, the fact that their results have been remarkable,
not only in terms of impact but also in terms of sustainability, since all the LEDAs
promoted are still operational, apart for an extremely limited number of cases.
This experience is part of the post-conflict and local economic recovery approach
which has been experimented by ILO and UNOPS in the two above-mentioned
geographic areas.
The problems which marked Central America and the Balkans in the last two decades
were the circumstances which led to the experimentation of a new local economic
development approach.

What are LEDAs?

LEDAs are mixed organizations, where both public and private institutions
participate, which aim at promoting local economic development processes in their
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reference geographic area.
In particular, they intend to provide economic opportunities to that part of the
local population which live in condition of exclusion from the main productive
and wealth distribution circuits.
This objective is mainly reached through the core activity implemented by LEDAs,
which is to say the promotion of entrepreneurship in their reference territory.It
takes place not only through the promotion of SMEs, but also through economic
animation, information and other activities which we will see in detail afterwards.
The public and private institutions which participate in LEDAs are either local
organizations or local representative of national and international organizations1.
As a minimum prerequisite, they all need to be involved in the economic development
promotion of their reference geographic area.
LEDAs can assume different legal form, but in general they are either associations
or foundations. Their three main characteristics are a non-profit profile, a mixed
composition and a democratic structure.
LEDAs have a directive and an operational structure. In the directive structure, all
the organizations which are part of the LEDA are represented in an assembly. The
assembly has tasks of general orientation and strategic planning for the LEDA and
meet normally at least twice at year.
The operational structure is compounded by a maximum of five to ten staff members,
including a director, technical and administrative personnel. The operational structure
translate into practice the strategic orientation provided by the assembly, implementing
economic development projects, elaborating, analyzing and evaluating enterprise
projects, promoting and strengthening local small and medium enterprises2.

Territorial coverage

LEDAs have normally a reference territory as defined zone of action. This is very
often an intermediate dimension between the national and the local level, what in
many countries is named as region or province.
That is due to the fact that allow real participatory processes and, at the same time,
an adequate impact on a territory which is not too limited. It also suits the fact that
many participating institutions and organizations have a regional dimension.

LEDA’s functions

The functions performed by LEDAs are normally the following:
- promotion of SMEs
- economic animation and information
- other activities, such as strategic planning or project implementation
The first activity is normally implemented through the formulation of business
projects, the provision of training for the entrepreneurs, technical assistance, financial

1They can range from municipalities to trade unions, from banks to universities, from producers associations
to non-governmental organizations (NGOs).
2Sometimes ad-hoc committees are constituted within the LEDA structure in order to take care of specific
 tasks and operations.
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services and credit.
LEDAs provide an integrated support, over time (that is to say, in the different
phases of enterprise promotion) and for the different enterprise functions (ranging
from accounting to support to commercialization). It aims at offering one-stop
services, which can benefit the entrepreneurs in an overall way.
LEDAs provide also economic animation and information services.  As for the
information it concerns, LEDAs provide information relevant for the establishment
of enterprises. It is therefore information concerning markets and technologies,
products and laws.
The economic animation is oriented to stimulate and spread the culture of
entrepreneurship, which is normally lacking in developing countries. Specific activities
are organized in order to stimulate this specific culture in potential entrepreneurs, such
as workshops, laboratories and thematic meetings.
Although LEDAs are not managing the local economy, they are also developing more
general activities such as strategic planning and implementation of development projects.
Strategic planning is very often linked to the identification of the economic sectors
where to promote enterprises. LEDA can decide to promote enterprise in the touristic
or in the fishery sector and this decision must be supported by strategic considerations
regarding the rate of growth of the possible sector and/or the level of agreement that
participants in the LEDA have regarding the sectors to concentrate on.

Sustainability

Another crucial aspect of LEDAs is their focus on sustainability. That represents an
issue which must be addressed from different point of view, from political to the
juridical, from technical to economic3.
 A LEDA must in fact be sustainable from the different points of view at the same
time.
From the political point of view, a LEDA is sustainable when participating actors
deem the LEDA as their and also when the Agency is publicly recognized by the
outside actors.
Juridical sustainability is an important feature as well. It means that the Agency
can operate as economic agent and undertake obligation. It also represents a symbolic
aspect given the fact that LEDAs are very often working in contexts which are
often characterized by a high level of illegality.
From a technical point of view, the Agency must be able to provide technical
responses to the needs of potential and existing entrepreneurs. Since the LEDA’s
personnel is limited, the Agency must have an enough number of relations with
Universities, institutions, organizations able to satisfy the needs of the entrepreneurs.
A last important feature of sustainability is the economic one. The Agency must
be able to generate income and cover its operating costs. The promoter, which in
our case is the Italian Cooperation, normally covers initial costs and provide the
Agency with a financial endowment for credit activities.

3See Fabio Daneri and Giuseppe Mancinelli (1996), “Analysis of sustainability of a network of local
economic development agencies”, UNOPS Rome.
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Future incomes are instead obtainable from:
- contributions from the organizations participating in the LEDA
- services provided to the enterprise
- interests on the financial endowment
- project implementation fee
These sources of income have a different relevance in the LEDA model.

Ten lessons learnt

What lessons can be learnt from the experience of working with LEDAs for few
years. Here as follows are few of them, which in my opinion have an important
relevance:
1. Credit is the most relevant service which can be offered in order to start an
enterprise, but for example if you are working with the poorest of the poor, which
lack business skills, you should consider the possibility of providing grants, either
in capital or in kind (seeds, equipment, etc.). If you are working instead with stronger
actors, for example existing enterprise, other business services, such as information
or an agreement with a distributor, can be of higher value.
2. LEDAs should have a clear and well-defined strategy of development of the
reference territory. They should not support any kind of enterprise which is interested
in getting help from them, but require instead a clear focus on precise economic
sectors, portions of territory, entrepreneurial groups.
3. A third defining characteristic should be that of employing not bureaucrats
but previous entrepreneurs, who are therefore really able to provide assistance to a
new or to an existing enterprise.
4. A forthcharacteristic should be to be endowed with enough capital to be
able to survive with the interests generated by the credit, so that they will be able to
be self-sufficient. Today, many business centers are created without any financial
endowment at all, mainly due to financial restrictions from the donors, and they
collapse immediately afterwards their creation or when the project support end.   A
development strategy, differentiated business services, entrepreneurial personnel and
sufficient financial endowment is what really distinguish these subjects from other
forms of commercial and non-commercial microfinance.
5. Sustainability for LEDAs is the critical issue for success of programs to
promote and support small and medium enterprises (SMEs) in developing countries.
Emphasis has been placed on the importance of enhancing SMEs in developing
countries, but not enough on the sustainability of LEDAs in charge of promoting
them. LEDAs offer credit, technical assistance and training to the poorest part of
the population and in very difficult business environments. This makes them different
from banks. They must charge fewer fees and accept a higher degree of risk. The
result is that many LEDAs, although all of them are operational, struggle for their
own existence and sustainability. While some outstanding organizations, such as
LEDAs, manage to succeed because of their ability to identify the right entrepreneurs
and because of their global innovation skills.
6. Strategic planning, economic animation, information all represent operating
costs for LEDAs. If they are not subsidized by donors they risk becoming a burden
for LEDAs, although they are important activities for the promotion of development
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processes and SMEs.
7. LEDAs tend to be more successful when operating in a territory where
many international cooperation donors and philanthropic actors are present and
willing to support LEDAs through their programs. Moreover, as in many activities
related to the provision of services, human resources are simply crucial for the
success of the LEDA.
8. Nowadays, cross-subsidization of credit is one of the main instruments for
enhancing the sustainability of LEDAs. They use part of the profits generated by
one service to support another service provided by them. In few cases, besides
promoting SMEs, MFIs own their own enterprise and use part of its profits for
sustaining their operating costs. A typical example was the Local Economic
Development Agency (LEDA) of Nueva Segovia, Nicaragua, which utilized a public
works company in order to generate profits and use them for sustaining its core
local economic development promotion activities. The company used to rehabilitate
roads, bridges and other public infrastructure and the profits generated were used
to cover administrative costs of LEDA Nueva Segovia, which was therefore able to
charge lower interest rates to beneficiaries. The model is good from a theoretical
point of view and was replicated successfully by many other NGOs in developing
countries.
9. Cross-subsidization of credit can have a final impact on the service provided
to local entrepreneurs, in term of more favorable interest rates. LEDAs which are
able to get differentiated forms of income can therefore apply lower interest rates
and work more easily with the poorest layers of the population.
10. LEDAs mustprovide credit to the poorest and most vulnerable strata of the
population, then to those part of the population which are slightly more well-off
and endowed with relatively good business skills.
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Bandat muzikore në Shkodër dhe Korçë në dhjetëvjetshin1909-1919

Sokol Saraçi
Universiteti i Arteve Tiranë

Abstrakt

Artikulli shqyrton situatën muzikore lidhur me ngritjen dhe funksionimin e
formacioneve orkestrale te tiplit të bandës muzikore në qytetin e Shkodrës dhe atë të
Korçës. Një vështrim i shkurtër historik i ngritjes së bandave të para në vitin 1976, 1978
dhe më tutje, posaçërisht pas vitit 1908 i këqyr ato si formacione orketrale të thjeshta,
herë të tipit të fanfarës, të mandolinatës e gjer te përpjekja për orkestër simfonike.
Formacionet orkestrale të tipit të bandës, mandolinatës apo koncertet vokale
instrumentale në periudhën 1909-1919 qenë pjesë e krijimit të gjendjeve optimiste dhe
entuziaste në rastet e festave, ceremonive zyrtare, sociale e fetare, sikurse ato u
shndërruan në premisa pozitive për zhvillimin e muzikës shqiptare në forma më të
përpunuara e të kultivuara, si dhe për përmirësimin e cilësinë së jetës, rritjen e kulturës
dhe shijeve artistike, argëtimin dhe qytetërimin e shoqërisë të mbetur në prapambetje
nga rrethanat e pushtimit. Me repertorin e tyre ato bënë të njohura këngët patriotike e
popullore shqiptare.

Fjalë kyçe: Muzikë, orkestër, shoqëri, art, bandë.

Hyrje

Me shpalljen e Hyrietit (Kushtetura e re e Xhonturqve) në vitin 1908 e në vijim në
Shqipëri u shënuan përpjekje të mëdha nga elita intelektuale e kulturore e vendit
për të ngritur një rrjet institucionesh artistike kulturore, ndër to edhe muzikore, të
cilat kishin si qëllim jo vetëm misionin mirëfilli estetik dhe atë hedonistik për kënaqjen
dhe argëtimin e njerëzve, as vetëm atë qytetërues të masësë së gjerë të popullsisë së
prapambetur nga rrethanat e njohura historike të pushtimit. Më së shpeshti, përtej
këtyre qëllimeve me karakter emancipues, ky rrjet institucionesh njëherazi synonte
përcjelljen e disa mesazheve që buronin nga situata politike, sociale dhe shpirtërore
e vendit dhe popullit shqiptar, i cili kishte nevojë më shumë se kurrë për identitet,
shpërfaqje dhe vetjakësi kombëtare. Afërmendsh se një mjet dhe element i
drejtpërdrejtë i shprehjes së këtij identiteti, i kësaj shpërfaqje dhe vetjakësie kombëtare
ishte kultura dhe arti si instrumente për zgjimin dhe rritjen e vetëdijes kombëtare,
posaçërisht si një mundësi e pritshme qytetëruese dhe emancipuese. Orientimi
perëndimor i platformës politike, ideologjike, shpirtërore dhe kulturore të figurave
të shquara të Rilindjes Kombëtare solli për pasojë edhe përqafimin e disa gjinive
artistike thuajse të ndaluara në periudhën e gjatë të pushtimit turk, duke përmendur
këtu pikturën dhe skulpturën, teatrin me fuqinë e mesazheve përtëritëse, sikundër
edhe gjinitë e muzikës së kultivuar.
Në këtë hulli promovuese të vlerave kulturore dhe artistike kombëtare përfshihet
posaçërisht krijimi i bandave të para muzikore, që për nga funksioni dhe destinacioni
i tyre krijojnë impakte të gjera e të shumëfishta me audiencën. Ato qenë si më të
mundshmet dhe më lehtë të realizueshme për atë kohë, krahasuar me organizime e
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strukutura artistike muzikore më të ndërlikuara e më komplekse si orkestrat
simfonike, operat, baletet.
Duke shfletuar numrin përkujtimor “Kongregacioni i Zonjës Nunciate rrokull
pesdhet vjetëve”, kapitulli i pestë  “Muzikë e muziktarë”, ndër të tjera lexojmë:
“…..I paharrueshmi Atë Gabriel Musati zgjodhi ndër kongreganista nja 20 djelmosha
që kishin za e vesh të mirë e në Gusht te vjetës 1876 çeli shkollë muziket për ta, e aq
mirë xune me këndue me nota, sa me ba nji kangtori me rregull”. (Kongregacioni i
Zonjës Nunciate rrokull pesdhet vjetëve,1928, 32)

Përpjekjet e para

Pikërisht kjo e dhënë flet për fillesat e kultivimit të muzikës së kultivuar në Shqipëri,
pasi sikurse bëhet me dije, “këndohet me nota”, ka një “shkollë muzike” dhe më
tutje përcaktohet një “kangtori me rregull”, çka nënkupton diçka tjetërfarë, një
diferencim nga mënyrat dhe format e qenësisë së llojeve të muzikës folklorike e
popullore. Doemos që flitet për gjysmën e dytë të shekullit XIX dhe kushtet e sundimit
otoman në viset shqiptare ishte ende të rënda, ku ndaloheshin rreptësisht përpjekjet
për mëvetësi dhe identitet kulturor të shqiptarëve si premisë për kërkesa politike
nesër. Viti 1976 është pragu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, kur kërkesat politike të
shqiptarëve dhe lidershipit të tyre do të artikuloheshin në dokumentet dhe
memorandumet gjegjëse, fillimisht me kërkesën për autonomi por në perspektivë
lihej e hapur mundësia e pavarësisë dhe krijimit të shtetit shqiptar. Situata e zhvillimit
arsimor e kulturor ishte mjaft i vështirë. Megjithatë kushtet e vështira nuk e fashitën
synimin e kahershëm të shqiptarëve për rizgjimin e vetëdijes kombëtare, ndaj dhe si
një nga mjetet më efikase të saj qe edhe kultura e arti, pra dhe muzika si art me
pëlqim të jashtëzakonshëm e masivisht i pranuar në popull.
“Është fakt i njohur se dhe krijimi i parë i muzikës shqiptare të kultivuar ishte një
pjesë muzikore instrumentale për orkestër frymore e titulluar “Bashkimi i Shqipërisë”
e shkruar ne Shkodër në vitin 1880 nga Palokë Kurti”, shkruan etnomuzikologu
Vaso Tole. (Tole, 2012, 49) Ndërsa Tonin Zadeja në librin “Jeta kulturore e Shkodrës”,
na bën me dije se “orkestra frymore e vitit 1878 është orkestra e parë e këtij lloji në
vendin tonë. Ajo u ngrit me nismën e misionarit franceskan, arbëreshit At. Tome
Marcozzi, i cili me ndihmat e mbledhura në popull porositi dhe solli nga Italia
instrumentat e ndryshëm muzikor dhe pajtoi për të punuar në ngritjen e orkestrës
frymore mjeshtrin Giovanni Canale nga Napoli. Në përbërjen e saj kishte 31
instrumentistë. Më vonë pas 4 vitesh atë e drejtoi Palokë Kurti”. (Zadeja, 2006, 16-17)

Bandat muzikore në Shkodër

Qarku kulturor më aktiv që u bë truall i begatë për nisma të rëndësishme të
promovimit të muzikës në Shqipërinë e para dhe pas pavarësisë ishte Shkodra. Është
bërë e njohur se qysh në vitin 1978 në këtë qytet ishte ngritur një orkestër frymore
me 31 instrumentistë, e drejtuar nga muzikanti me kontribute të spikatura Palok
Kurti, instrumentist dhe kompozitor. Ndonëse kushtet e rënda dhe të pafavorshme
të pushtimit turk kishin krijuar barriera për lulëzimin e artit muzikor falë gjallërimit
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të llojeve, gjinive si dhe formave muzikore ekzekutuese të mëdha, ato herë pas here
arrinin të motivoheshin dhe të shfaqeshin në mediumet artdashëse të qytetit. Paçka
se të dhënat janë të kufizuara, njohim faktin se qysh në vitin 1901 Palok Kurti
ringriti në qytetin e Shkodrës bandën muzikore me instrumentistë amatorë që vinin
nga pjesa e zejtarëve dhe të rinjve të talentuar dhe të apasionuar. Kjo bandë e vijoi
rregullisht veprimtarinë e saj koncertore një dekadë rresht deri në vitin 1911, kur
situata politike u përkeqësua së tepërmi dhe u bë e pamundur pjesëmarrja e mëtejshme
në të.
Traditat muzikore në qarkun e Shkodrës janë të begata dhe të shtrira thellë në
kohë. Vijnë mjaft të dhëna për hershmërinë e pranisë së instrumentistëve
profesionistë e të paguar, të cilët jepnin koncerte të natyrave argëtuese pranë njerëzve
të kamur e të fuqishëm, sikurse qe rasti i një orkestrine pranë Vezirit të qytetit, e cila
funksiononte në mënyrë të rregullt. Grupe të vogla muzikore të përbëra nga
violonistë, klarinetistë, dajre, harmonium, flaut, gjer dhe piano, herë të stacionuara
pranë njerëzve të kamur dhe të fuqishëm apo nëpër ambiente publike argëtimi, herë
të lëvizshme dhe përkatësisht strukturave të « lehta » imobiliare të sazeve, ekzistonin
dhe krijonin medisin muzikor të kohës (Gurashi&Sheldia, 1961, 212). Është
domethënës për dimensionin dhe shtrirjen e grupeve orkestrale të qytetit fakti që
vetëm në një periudhë jo shumë të gjatë njiheshin me emra 40 violinistë, 15
klarinetistë, 8 pianistë, 3 flautisë. Madje kishin lënë gjurmë në kujtesën kulturore të
krahinës edhe mjaft këngëtarë me emër, të cilët këndonin lloje të muzikës vokale,
prandaj dhe quheshin « këngëtarë me nota ». Siç na bëjnë me dije K. Gurashi dhe
Gj. Sheldia në shkrimin e tyre Ahengu shkodran të vitit 1961, “Ndër ma të përmendurit
qe Ndoc Galigaçi, bariton me za jashtëzakonisht të fortë… Pati rast me këndue në
kishë të Shën Pjetrit në Romë, ku çuditi dëgjuesit dhe qe kërkue me këndue në Skala
të Milanos në vitin 1885” (Gurashi&Sheldia, 1961, 212).
Më 13 shkurt 1918 u themelua në Shkodër shoqëria e njohur « Rozafat » kryesisht
me orientim muzikor. Zanafillën ajo e ka pasur qysh në vitin 1915 te « Shoqëria
Ndihmëtare Punëtore », e cila kishte përfshirë në programin e vet krahas mbrojtjes
së interesave të zanatçinjëve dhe punëtorëve, edhe edukimin e tyre kulturor dhe
artistik (“Phoenix”, 2001, 51). Në anëtarësinë e saj kishte mjaft të rinj e zejtar me
prirje muzikore, të cilët jo vetëm ushtroheshin në instrumetet e tyre brenda një
formacioni muzikor të tipit të bandës, por edhe kishin veprimtari publike në raste
festash, organizime koncertesh si dhe ngjarje familjare. Koncerti i parë ishte ai me
rastin e ditës së pavarësisë, 28 nëntor 1918. Programi i koncertit ishte një mixer me
pjesë orkestrale, këngë dhe valle popullore, si dhe recitime nga poezia e zgjedhur e
autorëve rilindës.
Formacioni orkestral i bandës muzikore të kësaj shoqërie përbëhej fillimisht nga
instrumentet: mandolinë, mandolë, braç, bugar, violinë. Ndonëse e varfër si
formacion orkestral, vit pas viti ajo e zgjeroi dhe shumoi spektrin instrumental dhe
arriti në fundjetën e saj pas 20 vjetësh që të kishte 24 instrumentistë, ku përfshiheshin
violina, viola, kontrabas, flaut, klarinetë, saksofon, trombë, piano etj. Fillimisht
repertori i koncerteve të bandës muzikore të shoqërisë « Rozafat » kufizohej në këngë,
valle popullore qytetare dhe disa pjesë të tipit të marshit apo gjini më të thjeshta,
ndërsa më vonë ajo e rriti kapacitetin interpretues duke përfshirë vepra të shquara
të kompozitorëve të njohur evropianë si Bethoveni, Moxarti, Shuberti, Verdi,
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Paganini, Glinka etj.

Sikurse dihet muzika është nga artet që ndikon në mënyrë kapilare në shpirtrat e
njerëzve, krijon gjendje emocionale të thellë, sa të trishta, melankolike, të dhimbshme
aq dhe gazmore, festive, entuziaste, gjer dhe mobilizuese e kushtrimore. Ngarkesa e
saj ndjesore përmes tingullit dhe vokalit të bukur e të ëmbël shndërrohet për
audiencën në një premisë lehtësimi shpirtëror, relaksi, paqeje dhe qetësie, në një
situatë psikologjike pajtuese dhe pranuese, ose kundërshtuese dhe rebeluese, duke
sjellë me vete si pasojë edhe një katarsis të thellë e shërues. Këto veti estetike që arti
muzikor i bart brenda vetes e specifikës së tij, si qenësi dhe vetjakësi, sidomos në
impaktin që ai realizon me dëgjuesin dhe shikuesin, kanë bërë që ky art asnjëherë
mos të braktiset, të anashkalohet apo të ndalohet. Doemos se kushtet e rënda politike
të Luftës I Botërore, ku qyteti gjendej i pushtuar herë nga njëra ushtri ndërluftuese
e herë nga tjetra, situata muzikore nuk mund të pretendohej të ishte nxitëse dhe
përkrahëse për instrumentistët dhe aktivitetin e tyre muzikor publik. Por, nga ana
tjetër, edhe pse në gjendje të rëndë, njerëzit e donin muzikën edhe si një
« ngushëllim », si gjasë çlirimi e dëlirësimi shpirtëror. Të vetëdijshëm për rolin
emancipues të saj ndër audiencat e hapura e të gjera të qytetit, shtypi i kohës vinte
në dukje se bandat muzikore qenë pikërisht « nji ndër mjetet më të para për me vue
në udhën e qytetërimit e përparimit nji popull » (“Agimi”, 1919, 5).
Është kjo një nga arsyet pse në qytetin e Shkodrës muzika qe jo vetëm nga artet më
të pëlqyeshme, por edhe një sfidë në kohë të rënda e të vështira, çka e dëshmonte
pikërisht edhe themelimi i shoqërisë « Rozafat » në fundvitet e Luftës I Botërore.
« Tuj kuptue, pra, fuqinë e madhe të muzikës, - shkruante fletushka « Posta e
Shqypnisë », - disa djelmoça shkodranë, të shtymë e të nxitun prej ndjesijet
kombëtare, sikurse gjithmonë ndër vepra kombësie, edhe në këtë u danë në shej.
Çuenë  e thirrnë një farë Aleks Ivanoviçi, i cili i ka krye mësimet e veta në
konservatorin e Pragës; e ky zotni i ndershëm nisi të apë mësim në shumë vegla
muzikore, në shtëpinë e Simon Gurakuqit (Rranxi), ku natë për natë mblidhen do
djem pa ndërlikim besimi, muhamedanë, katolikë e ortodoksë për me xanë vegla
muzikore » (“Posta e Shqypnisë”, 1918).
Mjeshtri apo drejtuesi i orkestrës kishte për detyrë që jo vetëm t’u mësonte partin
muzikor instrumentistëve përmes provave të përditshme, por ndërkohë edhe të
ndikonte me eksperiencën dhe dijet e tij për rritjen e nivelit të ekzekutimit, për
kualifikimin e tyre artistik dhe përmirësimin e cilësisë, andaj dhe provat jo rrallë
merrnin edhe karakterin e mësimdhënies, e cila në fakt zhvillohej shpesh çdo ditë,
sipas një programi të caktuar javor. Ai kishte detyrën dhe të drejtën të hartonte
programin e koncerteve me repertorin që e zgjidhte po vetë. Në të shumtën e rasteve
përgatiteshin dy koncerte në muaj.
Në statutin (Kanunoren) e shoqërisë « Rozafat » pasi shprehej dëshira për t’u
organizuar në një grupim që kishte për mision edukimin estetik të qytetarëve
shkodranë, përcaktohej edhe fusha e artit, pra muzika, mësimi i saj, të kënduarit, si
dhe përvetësimi i veglave muzikore (Arkivi i Institutit të Historisë, dosja 18-1, 121.).
Shoqëria nuk do të merrej me veprimtari politike por vetëm me art. Ky përcaktim i
vënë në spikamë në Kanunoren e saj rrekej të ndihmonte edhe anëtarët e saj që t’i
shmangeshin dhe t’i shpëtonin ndonjë rreziku nga komanda ushtarake austriake
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që mbante të pushtuar qytetin e Shkodrës, pasi ajo nuk lejonte që shoqëritë të
shprehnin qëllime dhe interesa politike. Nga pikëpamja administrative dhe e
rregullave organizative shoqëria funksiononte me një këshill drejtues, kryesi
(kryepari), anëtarët e tij duhej të kishin kombësi shqiptare, dhe nga detyrat e shumta
qe përcaktuar edhe emërimi apo largimi i drejtuesit të muzikës si dhe muzikantëve
të tjerë, sikurse krijimi i kushteve për përgatitjen dhe dhënien e koncerteve muzikore
përpara publikut. Struktura e saj përbëhej nga katër njësi : anëtarët themelues,
anëtarët e nderit, veprimtarët e muzikës dhe ndihmësit. Qysh në fillim të krijimit të
saj ajo pati 100 anëtarë, ndërsa në vitet e mëvonshme dhe në kohët më të mira arriti
deri në 220 anëtarë. Kuptohet se jo të gjithë ishin instrumentistë apo këngëtarë,
pasi një pjesë e konsiderueshme syresh ndihmonin në mbarëvajtjen e aktiviteteve të
saj dhe krijimin e kushteve të domosdoshme për mjedisin dhe atmosferën e punës.
Nga anëtarët e nderit binin në sy emrat e njohur të intelektualëve dhe atdhetarëve
të tillë si Luigj Gurakuqi, Kel Marubi, Nush Topalli, Tef Pogu, Ndrek Kaçulini,
Shuk Gurakuqi, Ded Shan Deda. Çdo anëtar paguante një kuotë fikse, ndërsa
bamirësit dhe ata që subvenciononin veprimtarinë artistike paguanin si rregull 100
franga, por kjo kuotë nuk ishte një rregull, pasi kishte individë që paguanin më
shumë për t’i mundësuar pjesëtarëve të saj jo vetëm provat me orkestrën dhe
programin, por edhe mbarëvajtjen e aktivitetit muzikor publik përmes organizimit
të koncerteve të larmishme. Grupin e artistëve e përbënin dy kategori : 1) orkestrantët
sipas instrumenteve që ushtronin dhe 2) këngëtarët dhe vallëtarët. Të dyja palët
bënin edhe prova të veçuara sipas pjesëve që do të luheshin dhe ekzekutoheshin,
por edhe prova në grup, pra orkestër, këngëtarë dhe valltarë, në përputhje me ato
njësi muzikore që kishin karakter vokal apo koreografik.
Sipas shtypit të kohës rezulton se « për të gjallëruar punën e orkestrës, kryeparia
tashmë vuri detyrë që çdo vit të jepeshin 5 koncerte : me rastin e shpalljes së
Pavarësisë, pra, më 28 nëndor, të përvjetorit të themelimit të Shoqërisë, më 13 shkurt,
ditën e karnavaleve, me rastin e ngritjes së flamurit në Shkodër (në kalanë e Rozafatit)
dhe natën e vitit të ri » (“Agimi”, 1919, 5). Më 27 prill 1919 në sallën e shkollës së
Parucës banda muzikore e kësaj shoqërie dha një koncert muzikor, ku përfshiheshin
pjesë dhe këngë shqiptare si dhe pjesë nga repertori muzikor i huaj. « Shoqnia
muzikore pat pse me dalë para popullit, - shkruhej në gazetën « Zani i Shna Nout,
-  pse tue kqyrë kohën e pakët që patën për gatim të koncertit, asnji nuk kishte pritë
qi shoqnia « Rozafat » do të mund të paraqitte copat e nji Vagneri e të nji Moxarti.
Ky përparim i shpejt i don dijtë për nder kryeparisë qi ka kjo Shoqni pse mundohet
me shpirt me i dhanë shkas përherë ma të forta zhvillimit të muzikës për djelm
shkodranë, dhe i don dijtë dhe At Martin Gjokës, i cili i ka vu barrë vedit msimin e
muzikës e qi drejtoi at ditë edhe koncertin » (“Zani i Shna Ndout”,1919, 102).
Duke parë programin e koncertit të bën përshtypje përzgjedhja e disa krijimeve
muzikore të gjinive të ndryshme, por që paraqesin vështirësi në strukturat e tyre
melodike dhe harmonike, teknikalitete që parakuptonin një përgatitje të mirë
muzikore të instrumentistëve dhe vetë drejtuesit të orkestrës. Pjesët e përzgjedhura
qenë si më poshtë :
-Galop për orkestër të plotë.
-Detarët me të përshëndetun (pjesë për mandolinatë).
-Ricard Tourbie : Kuartet violinash.
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-W. A. Mozart : Sonatë për piano në F. dur.
-M. Bertold : Kujtim, valle katër zërash.
-R. Vagner : Tercet violinash dhe harmonium nga opera Lohengrin.
-M. Gjoka : Shqiptarët, muzikë dhe valle 7 zanshe.
-Marsh për orkestër të plotë.
Sikundër merret me mend, ky program dëshmon jo vetëm pasurimin e repertorit
me pjesë të vështira dhe struktura muzikore komplekse, por edhe hapësirën e re që
kishte kapur sakaq vetë orkestra me instrumente bazikë sikundër qenë violinat,
pianua, flauti etj. Në se marrim parasysh, të themi, vetëm tre nga njësitë
instrumentale të koncertit: Kuartet violinash nga Ricard Tourbie, Kujtim, valle katër
zërash nga M. Bertold  dhe Tercet violinash dhe harmonium nga opera Lohengrin, bëhet
e qartë se për interpretimin e tyre kërkohej mjeshtëri në përvetësimin e instrumentit
si dhe partit muzikor, të cilët dallojnë për elegancën, lirizmin e thellë, variacionet
rreth temës duke ruajtur harmoninë dhe linjat melodike, që ndërsillen bukur e plot
hijeshi në komunikimin midis instrumenteve si violinat me njëra-tjetrën, violinat
me pianon a harmoniumin, shumëzërëshin. Dhe më tutje, teksa afrojmë në vlerësimin
tonë edhe dy njësitë e tjera muzikore si Galop për orkestër të plotë dhe Marsh për orkestër
të plotë, ku tanimë hyn në lojë gjithë orkestra, atëherë në vlerësimin tonë estetik
marrim parasysh faktin e krijimit të simfonizmit të domosdoshëm që imponohet
prej instrumenteve dhe parteve të tyre muzikore. Nuk është e vështirë të kuptohet
se e gjitha kjo ka kërkuar nivel ekzekutimi prej orkestrës, pasi e kërkojnë vetë
strukturat melodike, temat përbërëse, motivet, timbrika, harmonia dhe laryshia
tingëllore e orkestracionit, përfshi gjithë gërshetimet e mundshme që vinin nga
alternimet dhe përplotësimet e frazave të ndryshme muzikore.
Një koncert tjetër u dha nga banda muzikore e shoqërisë « Rozafat » më 5 tetor
1919 në shkollën e fretërve, ku u prit me interes pjesa e njohur Kavaleria Rustikana
e Moskanjit si dhe një serenadë e luajtur në mandolinatë dhe piano. Ndodhte rëndom
që orkestra jepte pjesë të ndryshme para, gjatë pushimit midis akteve apo fundin e
një shfaqje teatrore, siç qe për shembull koncerti gjatë shfaqjes Shërbëtori i dy zotërinjëve
të Goldonit, si dhe koncerti i 11 marsit, ditë e bashkimit të qytetit me qeverinë
kombëtare, 8 ditë më vonë më 19 mars një tjetër koncert me rastin e gjashtë vjetorit
të ngritjes së flamurit në Shkodër. Himne, marshe, melodi këngësh e vallesh
popullore e patriotike, si dhe pjesë orkestrale më së shumti me natyrë gazmore,
entuziaste e festive krijonin një repertor të preferuar, posaçërisht për koncerte të
dhëna në ditë festash, ceremoni zyrtare, rituale popullore masive të qytetit si
karnevalet etj.

Bandat muzikore në Korçë

Korça ishte qyteti i dytë ku banda muzikore bëhet pjesë e organizimeve të para
orkestrale muzikore siç ishte « Banda e lirisë » e përfshirë në shoqërinë kulturore
artistike « Dituria » në qytetin e Korçës, e themeluar në 28 tetor 1908 (Mato, 2004,
12). Stavri Taçi ishte nga themeluesit e kësaj bande dhe i zgjedhur si kryetar i saj.
Dirigjent qe muzikanti i talentuar arbëresh i asaj kohe Paskal Anibale, i cili u thirr
nga Misiri i Egjiptit falë ndihmës së shqptarëve të Misirit, me një pagesë prej 150
franga ari. Ai i dha një frymë, si të thuash « atdhetare » krijimtarisë së përzgjedhur
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dhe të ekzekutuar prej orkestrës duke parapëlqyer repertore të një tipologjie të atillë
që mund t’i përgjigjej nivelit të shijeve artistike dhe formimit muzikor të qytetarëve
të Korçës, sikurse edhe situatës shpirtërore të tyre. Për këtë arsye në këtë repertor
krahas veprave të njohura nga literatura muzikore botërore, u përgatitën edhe disa
pjesë muzikore të traditës vokale shqiptare, më së shumti asaj me frymëzim popullor.
Ishte interesante të pohohet se formacioni orkestral i bandës në tërësi u ndërtua në
strukturat tipike të mirënjohura të këtij lloji organizimi dhe ekzekutimi muzikor,
me përjashtim të mungesës së disa instrumenteve frymore të kushtueshme. Ajo
përfshinte 40 instrumentistë, pjesa më e madhe e të cilëve qenë të rinj.
Sa i përket funksionimit të saj si orkestër, sidomos sigurimit të instrumenteve, ndiqej
parimi i blerjes së veglave muzikore nga ana e personit të interesuar me të hollat e
tij, të cilat më së shpeshti bliheshin në qytetet evropiane, sidomos nga Greqia e
afërt, ndërsa për ata që s’kishin mundësi ta blenin instrumentin me të cilin luanin,
shoqëria financonte nga fondet e veta, të mbledhura nga anëtarësia dhe ndihmat e
qytetarëve apo donacione private e bamirëse, duke ua blerë ajo instrumentet që u
lipseshin. Ky kusht ishte shënuar madje edhe në rregulloren e saj. Përveç sigurimit
të instrumenteve shoqëria arriti të subvencionojë edhe ardhjen e një dirigjenti nga
jashtë vendit siç qe Paskal Anibale, i cili përgatiti orkestrantët në përvetësimin e
pjesëve të vështira në ekzekutimin e mjaft krijimeve muzikore të përshtatura për
bandë. Nga ana tjetër ai mundësoi lartësimin profesional të instrumentistëve falë
një pune këmbëngulëse dhe përputhur formateve të njohura kualifikuese të kohës.
Çdo anëtar i shoqërisë kishte të drejta të plota e të barabarta për të qenë pjesëtarë në
koncertet e ndryshme që organizoheshin, duke mundësuar në këtë mënyrë një
zhvillim të natyrshëm, të programuar e të mirëmenduar të aftësive të tyre profesionale.
Në programin e shoqërisë « Dituria » ku bënte pjesë edhe banda muzikore « Bandë
e lirisë », për t’iu shmangur çdo preteksti që mund të shfrytëzohej nga ana e
administratës turke, e cila mund ta ndalonte veprimtarinë e saj artistike, theksohej
enkas se shoqëria nuk merrej me « politikë » e nuk do të trazohej në veprimtari të
këtij lloji, pasi qëllimi i saj ishte të mësuarit e rinisë me « gjimnastikë, valle e këngë »,
për të argëtuar e shlodhur popullin. Banda mblidhej thuajse çdo ditë dhe ushtronte
veprimtarinë e saj si në përgatitjen e repertorit muzikor, të pjesëve të zgjedhura
orkestrale, të këngëve e të koncerteve të pritshme, ashtu dhe të valleve. Grupi i
valltarëve hynte nën shoqërimin e orkestrës çdo dy ditë.
Afërmendsh se një nga qëllimet e mëdha të kësaj shoqërie qe krijimi i një situate
sociale psikologjike afirmative, optimiste e nxitëse te njerëzit, për të krijuar premisa
zhvillimi e qytetërimi, pjesë kjo e rëndësishme e programit kombëtar atdhetar të
Rilindjes në ndërgjegjësimin e popullit për vlerat e tij historike e gjenetike, për traditat,
aftësitë, talentin, identitetin kulturor (rrjedhimisht shpirtëror e antropologjik).
Partiturat e siguruara nga jashtë shpërndaheshin te të tjerët sikurse edhe
mblidheshin e ruheshin pranë vetë shoqërisë.
Një nga synimet dhe detyrat e shoqërisë « Bandë e Lirisë », e cila shfaqet si tipar me
rëndësi i saj dhe shënjon një veçori e cilësi tejet të vyer, ishte puna që  bëhej me
nxënësit e shkollave. Kjo kanalizohej në dy drejtime kryesore : a) duke çmuar nevojën
e edukimit muzikor të tyre dhe b), krijimin në një perspektive të afërt të kontigjenteve
të domosdoshme të muzikanëve të ardhshëm. Përmes dëgjimit muzikor, përgatitjes
së këngëve, sidomos të mësimit të instrumenteve, nga ana e kësaj shoqërie u nxit
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tek fëmijët dëshira për muzikën, këngën dhe vallen.
« Shoqëria, - thuhej në rregulloren e saj, - është e detyruar të përhapë mësimin e
muzikës dhe në djemtë e shkollavet, të cilët do të mos paguajnë ndë shoqëri asnjë
pagim, sikundër edhe instrumentet do t’i marrin nga Shoqëria » (Arkivi i Shtetit,
“Dituria”). 
Falë një pune të organizuar mirë u arrit që të përgatiteshin jo pak muzikantë. Ata
do të krijonin nesër grupin e artistëve të njohur korçarë të viteve ’20-’30, duke i
dhënë qytetit, artit dhe kulturës kombëtare vlera dhe kontribute të vyera, sidomos
grupi i korit dhe mandolinatës. Mjaft nga këta nxënës, që u përgatitën në saje të
punës plot pasion të anëtarëve të shoqërisë « Bandë e Lirisë », u bënë instrumentistë
dhe muzikantë të njohur në qytetin e Korçës dhe më gjerë. Shumë syresh u aktivizuan
dhe u përfshinë më pas në shoqëritë e njohura artistike e muzikore si « Artet e
bukura » dhe « Lira ».
Është me interes të nënvizohet se veprimtaria muzikore e « Bandës së Lirisë » ishte
tejet e ngjeshur, duke dhënë zakonisht dy koncerte në javë. Pjesët e zgjedhura
muzikore, ato instrumentale dhe ato vokale,  ruanin një farë proporcioni midis
repertorit të zgjedhur kombëtar, më së shumti nga muzika korçare dhe nga veprat
e kompozitorëve vendas, nga njëra anë dhe nga muzika e huaj dhe veprat e
kompozitorëve të njohur evropianë. Ishte krijuar një praktikë thuajse ritualistike,
pasi koncertet gërshetoheshin me pjesët teatrore që përgatiteshin sakaq nga artistët
e shoqërisë. Në pushimin që krijohej gjatë dhënies së shfaqjes teatrore jepej edhe
koncerti muzikor, siç kishte ngjarë bie fjala me shfaqjet e pjesëve të njohura të atyre
viteve si drama « Besa » e Sami Frashërit (“Lidhja orthodokse”, 1909.) apo « Lulja e
kujtimit » e Foqion Postolit. Patën një pritje entuziaste e mbresëlënëse posaçërisht
dy koncerte me repertor të pasur muzikor dhe nivel ekzekutimi orkestral të pëlqyer,
i pari i dhënë në shtator të vitit 1909 me këngë dhe marshe, ku spektatori ishte i
zgjedhur nga shtresat e nëpunësve të qytetit dhe ushtarakëve tok me familjet e tyre,
ndërsa i dyti i dhënë në 17 shkurt 1910 me rastin e pranisë në qytetin e Korçës të
disa figurave të shquara atdhetare e me kontribute për qytetin dhe mbrothësinë e
vendit në përgjithësi.
Kënga Himni i Bandës së Lirisë, e kompozuar nga Paskal Anibale më 1909 dhe tekst të
Hilë Mosit është bërë tejet e njohur në historinë e këngës patriotike shqiptare duke
mbetur një nga visaret e traditës sonë muzikore. Në se marrim parasysh rrethanën
politike dhe gjendjen e kombit shqiptar në prag të ngjarjes së madhe të Pavarësisë,
teksti i këngës shpreh pikërisht aspiratën për liri, bashkim kombëtar, vëllazëri, besë
e shpresë. Kompozimi u bë me kohë tejet i njohur dhe i kënduar në gjithë qytetet
kryesore të vendit, në prag të shpalljes së Pavarësisë si dhe në gjithë vitet pasuese,
duke mbetur në repertorin muzikor të bandave e më gjerë dhe duke shënjuar një
vlerë të pakontesueshme artistike me një origjinalitet të shprehur. Kjo bie në sy në
intonacionin e përdorur, në vetë frazat muzikore, sërenditjen e tyre, gërshetimet,
theksat si dhe elementët përveçues të melodisë. Përvijimet dhe strukturat e saj
melodike duket se kanë shfrytëzuar me mprehtësi dhe elegancë pjesë të traditës
muzikore popullore të Shqipërisë së Jugut, më ngushtë të trevës së Korçës.
Harmonizimi i rritjes dhe shkallëzimit melodik me stakatot dhe ritmikën që u jep
fizionomi frazave muzikore krijojnë për vetë kompozimin dhe konceptimin e tij një
muzikalitet dhe rrjedhshmëri intonative shembullore, duke e ruajtur kohezionin e
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brendshëm muzikor sikurse stilin e trajtimit, pa krijuar shkarje, diferenca apo
shkëputje nga korpi bazë meloritmik kompozicional.
Nga këngët që mbetën në repertorin muzikor shqiptar ishte edhe kënga për Shoqërinë
« Dituria », e cila fillonte me datën e themelimit të saj:
Që më një të kollozhekut,
u krijua shoqëria...
Edhe këtu ndihet një harmoni në trajtimin melodik të këngës, e cila paçka se në
pamje të parë duket e rrafshtë, pa ndryshime dhe disi e vijueshme, në fakt përmban
faktura, përplotësime dhe thyerje pa shumë « zhurmë » të saj. Tingëllimi i bukur,
ndjeshmëria, flukset lirike që vijnë në formë të qashtër, por që ndërveprojnë
natyrshëm me flukset me natyrë epike rrëfimtare, duke krijuar amalgama meloritmike
të një cilësie të lartë, nga njëra anë dhe rrjedhshmëria dhe lehtësia e të kënduarit, që
e bën atë të përshtatshme dhe tërheqëse si këngë korale, duke lëvizur më së shumti
në dy zëra a shtresa, nga ana tjetër, shënjojnë një nga paradigmat muzikore
mbresëlënëse e me fuqi përfaqësimi të një niveli kombëtar.
Në repertorin e koncerteve që jepeshin nga grupi muzikor i « Bandës së lirisë »
ishte edhe kënga e njohur O trima luftëtarë, e kompozuar në vitin 1910 nga Thanas
Floqi. Ajo sillte thirrjen për luftë, për lirinë e shumëdëshiruar, duke thyer më në
fund zgjedhën shumëshekullore të sundimit turk.
Padyshim se një rol të madh luajti dirigjenti i orkestrës Paskal De Anibale për
konsolidimin e « Bandës së Lirisë » në pikëpamjen profesionale, punën më
instrumentistët, trajtimin e kujdesshëm të partit muzikor të përshtatur për orkestër
frymore dhe posaçërisht për ekzekutimin dhe përhapjen e këngës popullore qytetare
korçare. Nga meritat e veçanta të tij, siç vinte në dukje edhe Thimi Çollaku,  “është
jo vetem propogandimi dhe përhapja e këngëve tona dhë të huaja, por edhe
traskiptimi i materialit muzikor për formacionet orkestrore frymore dhe formimi i
repertorit kombëtar në gjinine e këngës, që shërbyen edhe në periudhat e ardhshme
të zhvillimeve muzikore në vendin tonë” (Çollaku, 2013, 50). Ndërsa etnomuzikologu
dhe kompozitori Vaso Tole do të përcaktonte se “ky formacion atdhetar–muzikor e
professional ishte i vetmi formacion i përshtatshëm për përhapjen e këngës dhe
muzikës patriotike në përgjithësi për kohën” (Tole, 2014, 52).
Shoqëria artistike « Dituria » u mbyll në 4 dhjetor 1911 si pasojë e ndryshimit radikal
të politikës shtypëse e kufizuese të administratës turkoshake të qytetit, e cila vijoi në
rrugën e represionit dhe ndalimit të veprimtarive kulturore artistike me rrezatim të
gjerë social dhe nacional. Vetë dirigjenti i « Bandës së Lirisë » Paskal Anibale u
largua në Misir (Egjipt). Gjithsesi, siç thekson studiuesi Jakup Mato « ajo ka luajtur
një rol të rëndësishëm, në radhë të parë për edukimin patriotik, por edhe për zhvillimin
e artit muzikor dhe teatral. Ajo hodhi bazat për nxitjen e disa të rinjve që të merreshin
me muzikë dhe të përgatiteshin si instrumentistë. Në kushtet e atëhershme kjo qe një
ndihmesë me vlera të jashtëzakonshme për zhvillimin artit muzikor shqiptar. Pikërisht
nga kjo punë paraprake u krijuan premisat që në të ardhem lëvizja muzikore në
qytetin e Korçës të merrte përpjestime edhe më të gjera » (Mato, 2004, 17).
Shoqëria kulturore artistike “Përparimi” në qytetin e Korçës, e themeluar më 7 maj
1917 në periudhën e Luftës I Botërore, kur qyteti gjendej nën pushtimin e forcave të
ushtrisë franceze, pati më shumë orientim koncertal e muzikor. Gazeta « Korça » e
datës 11. 05. 1917, lidhur me këtë ngjarje kulturore do të shkruante : « Të dielën, më
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7 maj, u hap pa ndonjë festë të veçantë klubi Shoqëria Kombëtare « Përparimi ».
Mbi portën e kazinosë, ku është qendra e shoqërisë valonin flamuri i Shqipërisë
bashkë me flamurin e aleatëve » (“Gazeta Korça”, 1917). Me interes sa i takon të
dhënave për veprimtarinë e bandës muzikore të qytetit që ishte pjesë organike e
kësaj shoqërie qe fakti se më 14 korrik të po këtij viti së bashku me forcat e ushtrisë
franceze u dha një koncert në përvjetorin e Revolucionit Francez. Koncerti përfshiu
edhe ekzekutimin e Himnit të Flamurit, u ekzekutuan këngë e valle popullore, dhe ajo
çka e afron informacionin e vjelur në Arkivin e Shtetit me qenësinë dhe aktivitetin
muzikor të bandës është fakti se në programin e koncertit « u përfshi edhe ekzekutimi
i disa marsheve ».

Përfundime

Përpjekjet e para për ngritjen e formacioneve orkestrale te tipologjisë së bandës
muzikore datohen në vitin 1976 dhe vijojnë posaçërisht të shtohen pas vitit 1908.
Bandat muzikore dhe formacionet orketrale të thjeshta të tipit të mandolinatës etj,
kanë gjallëruar jetën muzikore të qyteteve Shkodër e Korçës si dy qarqet kulturore
më të rëndësishme të vendit në vitit 1909-1919.
Orkestrat frymore, përveçse kryenin dhe përmbushnin disa detyrime festive të ritualit
dhe ceremonive zyrtare, funksiononin në edhe si banda muzikore dhe si mandolinata
e grupe korale.
Ato luajtën një rol të pazëvendësueshëm për rritjen e entuziazmit dhe optimizmit
në popull, sikurse edhe për cilësinë e jetës, argëtimin, qytetërimin dhe emancipimin
e tij.
Në repertorin e tyre u përfshinë këngë patriotike e popullore shqiptare, këngë korale
apo ekzekutime pjesësh muzikore të zgjedhura nga literatura muzikore botërore,
sikurse edhe nga krijimtaria e kompozitorëve të vendit, e cila sa kishte filluar të
qarkullonte ndërkohë nëpër qarqet muzikore shqiptare.
Vetëm pas shpalljes së pavarësisë dhe mbarimit të Luftës I Botërore, u mundësua
çelja dhe dendësimi i veprimtarive muzikore të orkestrave dhe bandave muzikore.
Nga shoqëritë artistike muzikore dhe bandat më të njohura për veprimtarinë e tyre
përmendën banda e shoqërisë « Rozafat », « Vllaznia », « Banda Vatra », « Banda
Liria ».
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Liria sindikale sipas jurisprudencës së Gjykatës së Strasburgut

Ina Xhepa
Drejtore Ekzekutive- Qendra Europiane

Abstrakt

Njohja dhe zbatimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut është një nga sfidat
kryesore të çdo sistemi ligjor demokratik. Europa sikurse është botërisht e ditur po shkon
drejt një unifikimi të sistemeve ligjore dhe praktikës gjyqësore, në kuadër të respektimit
të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Ky punim synon të trajtojë në mënyrë të
përmbledhur një çështje tepër relevante, siç është e drejta e punëmarrësve për t‘u
organizuar në sindikata.
E drejta sindikale përfaqëson tërësinë e normave juridike, që rregullojnë pozitën ligjore
të organizatave profesionale, kontratave kolektive, të drejtën e grevës, si edhe konfliktet
potenciale në marrëdhënien juridike të punës. Kjo e drejtë njihet dhe garantohet nga
neni 11 i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe nga i gjithë sistemi ligjor
vendas në rend hierarkik. Pavarësisht rregullimeve normative, që i janë bërë kësaj të
drejte në vendin tonë, ende hasen problematika. Për këtë arsye vlen të analizohen
standardet e vendosura nga Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut në lidhje me të
drejtën sindikale, të cilat duhet të zbatohen edhe në sistemin tonë, si një “qonditio sine
qua non” për funksionimin e shtetit të së drejtës.

Fjalë kyçe: KEDNJ, e drejtë sindikale, liria e shprehjes, jurisprudencë e GJEDNJ-së.

E drejta sindikale përfaqëson tërësinë e normave juridike, që rregullojnë pozitën
juridike të organizatave profesionale, kontratat kolektive, të drejtën e grevës si dhe
zgjidhjen e konflikteve të punës (Uka, 2011, 199). Liria për t‘u organizuar në formën
e sindikatave për të gjithë punëmarrësit gëzon një mbrojtje kombëtare dhe
ndërkombëtare. Ndër aktet më të rëndësishme ndërkombëtare mund të përmendim
konventat dhe rekomandimet e nxjerra nga Organizata Ndërkombëtare e Punës1,
Neni 11 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut2 dhe Karta Sociale Evropiane3.
Në aktet juridike ndërkombëtare jo vetëm që theksohet parimi i lirisë së shoqatave
sindikale, por në të njëjtën kohë njihet dhe e drejta për kontratat kolektive, e drejta
e grevës (Çela, 2010, 531). Sigurisht nuk mund të lemë pa përmendur këtu dhe
parashikimet, që i ka bërë lirisë sindikale Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë4 në
nenet 46§1, 49, 50 dhe 51 të saj, Kodi i Punës5 në nenet 176 e vijues të tij. Gjithashtu,
në korpusin e normave të vendit tonë ekziston dhe një ligj i posaçëm, i cili parashikon
rregullimet ligjore specifike për sindikatat6.

1 Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) është një agjnesi e OKB-së, themeluar në 1919 në Gjenevë,
Zvicër. ILO përbën një nga organizatat e para në nivel ndërkombëtar për rregullimet në fushën e
marrëdhënieve të punës. Ndër konventat e ILO-s që lidhen me të drejtën sindikale janë Konventa Nr. 87
dhe Konventa Nr.98.
2 Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut neni 11 - Liria e tubimit dhe e organizimit.
3 Karta sociale Evropiane nënshruar në 18 tetor 1961, Torino, Itali.
4 Ligji nr. 8417 datë 21.10.1998 “ Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë Neni 46§1 “Kushdo ka të drejtë të
organizohet kolektivisht për çfarëdo qëllimi të ligjshëm.
5 Ligji nr. 7961 datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
6 Ligji nr. 7516 datë 07.10.1991 “Për sindikatat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
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Këtë punim zgjodhëm t‘a nisim në mënyrë klasike me një përkufizim në pamje të
parë statik, i cili kornizon të drejtën sindikale dhe një renditje të normave ligjore të
cilat rregullojnë atë. Natyrisht, tërësia e normave dhe e rregullave, që “disiplinojnë”
një fushë të së drejtës nuk mund të analizohet në mënyrën e duhur nëse nuk
shqyrtohen rastet praktike ku këto norma janë vënë në zbatim, ose janë marrë në
shqyrtim. Për një analizë sa më të plotë shpesh duhet ndalur dhe tek “përplasja”, që
normat e një fushe të caktuar të së drejtës ndeshin me fushat e tjera. Ky punim do të
analizojë disa nga vendimet më të rëndësishme të Gjykatës Evropiane për të Drejtat
e Njeriut në Strasburg, të cilat kanë në thelb të tyre lirinë sindikale.

Qëllimi i lirisë sindikale

Neni 11 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut sanksionon të drejtën e
tubimit dhe organizimit.7 Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, institucioni
përgjegjës për garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të parashikuara në
Konventë, ka shqyrtuar shumë çështje në lidhje me të drejtën sindikale dhe qëllimin
e saj.
Një ndër vendimet kryesore, që sanksionoi parimet kryesore mbi sindikatat është ai
i Unionit Kombëtar të Policëve Belg kundër Belgjikës8. Në këtë çështje kërkuesi apeloi
faktin se Ministria e Punëve të Brendshme belge nuk konsultohej për vendimmarrje
të rëndësishme me sindikatën e policëve, si organi më përfaqësues i punëmarrësve,
duke kryer kështu një shkelje ligjore. Në këtë rast GJEDNJ nuk vërejti shkelje të
nenit 11 të Konventës, duke u shprehur se kërkuesit kishin mënyra të tjera për të
bashkëpunuar me qeverinë, përveç konsultimit me Ministrinë e Brendshme.
Gjykata e Strasburgut në këtë çështje nënvizoi parimet kryesore për sa i përket
lirisë sindikale, ku ndër të tjera u theksua se në bazë të nenit 11 të Konventës çdo
punëmarrës ka të drejtë për të krijuar një sindikatë dhe për t‘ju bashkuar një sindikate.
Gjithashtu, liria sindikale garanton të drejtën për t‘u dëgjuar duke mbrojtur interesat
e sindikatës dhe anëtarëve të saj. Megjithatë, jo në çdo rast ku mungon konsultimi,
mund të cilësohet si shkelje e Konventës nga ana e shtetit të paditur.
Për sa i përket të drejtës për të lidhur kontrata kolektive, Gjykata në të kaluarën, ka
deklaruar, në një moment të parë, që neni 11 i KEDNJ-së, nuk u garanton sindikatave
të përfitojnë në mënyrë retroaktive të drejta. Ky vendim është marrë në çështjen
Schmidt dhe Dalstrom kundër Suedisë.9 Kërkuesit, të cilët ishin profesorë në Universitetin
e Stokholmit, në momentin e rinovimit të kontratës së punës, pretendonin se u
ishte mohuar e drejta të përfitonin nga benefitet e kontratës kolektive në aspekt
retroaktiv, si pasojë e faktit se ata kishin qenë pjesë e grevave të shumta të organizuara

7 Neni 11 i KEDNJ “1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së tubimit paqësor dhe të organizimit me të tjerët, duke
përfshirë të drejtën e themelimit me të tjerë të sindikatave dhe të pjesëmarrjes në to për mbrojtjen e
interesave të tij. 2. Ushtrimi i këtyre të drejtave nuk mund t’u nënshtrohet kufizimeve të tjera përveç atyre
që parashikohen me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë
kombëtare ose sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për ruajtjen e shëndetit
ose të moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve. Ky nen nuk ndalon kufizime të
ligjshme të ushtrimit të këtyre të drejtave nga pjesëtarë të forcave të armatosura, të policisë ose të
administratës shtetërore.”
8 Çështja Unioni Kombëtar i Policëve Belge kundër Belgjikës, Strasburg, 27 tetor 1975.
9 Çështja Schimidt et Dahlstrom kundër Suedisë, Strasburg, 6 shkurt 1976.
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nga sindikata. Gjykata vërejti se nuk kemi të bëjmë më një cenim të Nenit 11 të
KEDNJ-së, duke konsideruar se ky nen detyron, që legjislacioni kombëtar i vendeve
anëtare të parashikojë të drejtën sindikale si një aspekt të së drejtës së tubimit, por
nuk i detyron Shtetet Anëtare të parashikojnë rregullime të veçanta për anëtarët e
sindikatave.
Sot, jurisprudenca e GJEDNJ-së, ka evoluar në qëndrimet dhe interpretimin e
Konventës në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në të drejtën sindikale.
Në çështjen Demir dhe Baykara kundër Turqisë10, Gjykata u prononcua mbi ndalimin
e disa funksionarëve të bashkisë për të krijuar një sindikatë dhe shuarjen e të gjithave
efekteve të kontratës kolektive të firmosur nga sindikata. Sindikata Tum Bel Sen e
krijuar nga funksionarë të bashkive kishte si objekt të veprimtarisë së saj, mbrojtjen
e të drejtave dhe interesave të nëpunësve civil në shërbimin publik. Tum Bel Sen
kishte nënshkruar në qytetin e Gaziatep-it, një kontratë kolektive, që rregullonte
disa aspekte në lidhje me kushtet e punës, për pagat, shpërblimet dhe shërbimet e
asistencës sociale për një periudhë dy vjeçare. Kërkuesve u ishin mohuar të drejtat
e parashikuara në këtë kontratë kolektive. Gjykata e Lartë e Turqisë u shpreh se
edhe në rastet kur nuk do të kishte pengesa ligjore për krijimin e sindikatave nga
ana e funksionarëve publikë, atyre nuk u lejohet nënshkrimi i kontratave kolektive
në bazë të legjislacionit të brendshëm kombëtar. Gjykata arriti në konkluzionin se
për të negociuar dhe nënshkruar kontratën kolektive midis nëpunësve të shërbimit
civil dhe administratës shtetërore, duhet të ekzistojë rregullimi ligjor specifik, i cili
në këtë rast nuk parashikohej në legjislacionin e Turqisë. Gjykata vërejti se ushtrimi
i të drejtës sindikale, mund të kufizohej për pjesëtarët  e forcave të armatosura, të
policisë dhe administratës shtetërore, por ky kufizim i parashikuar në nenin 11§2 të
Konventës, duhet të interpretohet në mënyrë të ngushtë dhe duhet të kufizohet
vetëm për ushtrimin e disa të drejtave, duke mos përfshirë këtu të drejtën e
organizimit. Në interpretimin e ngushtë të nenit 11§2 të Konventës, GJEDNJ i‘u
referua si praktikës gjyqësore11 tashmë të konsoliduar, po ashtu dhe instrumenteve
të tjerë ndërkombëtarë.12 Gjykata u shpreh se nëpunësit e administratës, nuk mund
të ishin të përjashtuar nga fusha e aplikimit të nenit 11. Gjykata, riafirmoi qëndrimin
e saj se neni 11§1 i KEDNJ-së, sanksionon të drejtën sindikale si një aspekt të
rëndësishëm të së drejtës së organizimit. Sipas GJEDNJ-së qëllimi kryesor i këtij
neni është mbrojtja e individit nga ndërhyrjet arbitrare nga ana e autoritetit shtetëror
në ushtrimin e të drejtave të parashikuara në të, duke detyruar kështu shtetet, që të
sigurojnë dhe garantojnë gëzimin e këtyre të drejtave. Sipas nenit 11 të KEDNJ-së,
ndërhyrja e shtetit në gëzimin e së drejtës së mbrojtur është e lejuar vetëm në qoftë
se është e parashikuar me ligj, për një qëllim të ligjshëm dhe ndërhyrja është e
nevojshme në një shoqëri demokratike (Bianku, 2001, 32). Gjykata përcaktoi që
neni 11§2 i Konventës duhet të interpretohet në mënyrë të ngushtë dhe kufizimi i të
drejtave të garantuara në paragrafin e parë të nenit 11, mund të bëhet vetëm për
arsye objektive.
10 Çështja Demir e Baykara kundër Turqisë, GJEDNJ-2008.
11 Çështja Sigurdur A. Sigurjonsson kundër Islandës, Strasburg, 30 qershor 1993.
12 Gjykata iu referua Konventës së ILO-s, nr.87 “Për lirinë e organizimit”, ku neni 2 sanksionon që
punëmarrësit kanë të drejtën të krijojnë organizata dhe të jenë pjesëmarrës në to. Kështu që,  dhe punojnësit
e administratës publike kanë të drejtën të krijojnë dhe të marrin pjesë ne organizata të cilat promovojnë dhe
mbrojnë të drejtat dhe interesat e punonjësve që përfaqësojnë.
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Për sa i përket të drejtës për lidhjen e kontratës kolektive, GJEDNJ u shpreh se:
kontrata kolektive është një mjet thelbësor për promovimin e interesave të sindikatave
dhe e drejta për të nënshkruar këto kontrata është e mirënjohur në nivel
ndërkombëtar, kështu që nuk mund të lejohet në një shoqëri demokratike përjashtimi
i një kategorie punëmarrësish nga e drejta për të lidhur një kontratë kolektive. Këto
parime nuk duhet të nënkuptohen në mënyrë statike dhe shteruese, por si koncepte
të cilat evoluojnë nga zhvillimet, që karakterizojnë marrëdhënien juridike të punës
(Galantino, 2009, 620.

Liria e shprehjes

Një ndër arsyet themelore të krijimit të sindikatave është sigurimi i lirisë së shprehjes
për punëmarrësit karshi punëdhënësve. Gjykata e Strasburgut ka gjykuar një sërë
çështjesh, të cilat pretendojnë për cenim të nenit 10 të Konventës, duke kufizuar
lirinë e shprehjes. Një rast i tillë ka qenë çështja Heinisch kundër Gjermanisë13, në të
cilën kërkuesi pretendonte se ishte shkarkuar nga puna pas publikimit të një animimi
ku tregohej shefi i burimeve njerëzore, duke përfituar nga “favore” seksuale nga
punëmarrës të ndryshëm. Këtë rast Gjykata e cilësoi si cenim të nenit 10, duke vërejtur
se është e drejtë e çdo punëmarrësi të shprehet lirisht.
Një cenim tjetër i lirisë së shprehjes është vërejtur nga Gjykata e Strasburgut në
çështjen Vellutini dhe Michel kundër Francës14,  ku Presidenti dhe Sekretari i Përgjithshëm
i sindikatës së policëve bashkiak u dënuan për fyerje kundrejt Kryetarit të Bashkisë
së qytetit në të cilin punonin. GJEDNJ u shpreh se fyerjet e thëna në kontekstin e
sindikatave janë të “përfshira” në lirinë e shprehjes, e për këtë arsye në këtë rast
kemi cenim të nenit 10 të Konventës.

E drejta për të marrë pjesë

Mund të ngjajë “non sens” diskutimi mbi demokracinë e organizimit të brendshëm
në sindikata. Megjithatë, sindikatat (jo vetëm në vendet në tranzicion) vuajnë shpesh
nga ajo që synimet e dëshiruara në statutet e tyre nuk mund të arrihen gjithmonë
(Hantke, 2013, 70). E drejta e garantuar nga neni 11 i Konventës Evropiane përbëhet
nga dy anë të medaljes. Në njërën anë qëndron e drejta e çdo punëmarrësi për të
marrë pjesë në sindikata, pra e drejta e pjesëmarrjes, ndërsa në anën tjetër qëndron
aspekti negativ i saj: çdo personi/punëmarrësi i garantohet e drejta të mos marrë
pjesë në një organizim sindikal në rast se nuk e dëshiron një gjë të tillë (Wino, van
Veen, 2000). Në çështjen Sigurdur A. Sigurjonsson kundër Islandës15, kërkuesi i punësuar
si shofer taksie ishte detyruar të anëtarësohej në sindikatën e taksistëve Farmi, në
rast të kundërt do t`i hiqej licenca e ushtrimit të profesionit. Gjykata e Strasburgut
u shpreh se, në këtë rast gjendemi përballë cenimit të së drejtës së anëtarësimit, por
në aspektin negativ të saj. Sipas Gjykatës asnjë punëmarrës nuk mund të detyrohet
të marrë pjesë në një sindikatë jashtë vullnetit të tij.

13 Çështja Heinisch kundër Gjermanisë, Strasburg, 21 korrik 2001.
14 Çështja Vellutini dhe Michel kundër Francës, Strasburg, 6 tetor 2011.
15 Çështja Sigurdur A. Sigurjonsson kundër Islandës, Strasburg, 30 qershor 1993.
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E drejta e grevës

Në çështjen e Enerji Yapi-Yol Sen kundër Turqisë16, në lidhje me masat disiplinore të
adaptuara kundër disa funksionarëve për pjesëmarrjen në një grevë, Gjykata nënvizoi
se, parimi i lirisë së organizimit, mund të jetë i pajtueshëm me ndalimin e së drejtës
së grevës nga ana e nëpunësve civil, me kusht që ky kufizim të jetë i ligjshëm dhe të
specifikojë kategorinë e funksionarëve, të cilët janë të ndaluar të ushtrojnë këtë të
drejtë. Në këtë çështje, kërkuesit (sindikata e nëpunësve civilë për shërbimet e
infrastrukturës dhe mirëmbajtjes së autostradave) kundër të cilëve ishte marrë një
masë disiplinore në bazë të një rregulloreje të ministrisë, për pjesëmarrjen në
mbledhjet dhe në manifestimet e sindikatës. Sipas kësaj rregulloreje manifestimet e
sindikatës komprometonin vazhdueshmërinë e shërbimit publik. GJEDNJ-ja u
shpreh se Konventa u njeh të drejtën sindikatave të luftojnë për mbrojtjen e interesave
të anëtarëve të tyre. E drejta e grevës është një mjet, që lejon sindikatën t‘i dëgjohet
zëri dhe është një aspekt shumë i rëndësishëm për anëtarët e saj në mbrojtjen e të
drejtave të tyre.17

Megjithatë, GJEDNJ nënvizoi se kjo e drejtë nuk është absolute dhe mund të
kufizohet. Konventa njeh kufizime kësaj të drejte, më kusht që norma kufizuese të
jetë e ligjshme dhe që interferenca e autoritetit shtetëror të jetë e nevojshme dhe
proporcionale me qëllimin e ndjekur. Në rastin në fjalë, Gjykata vlerësoi që kjo
rregullore e formuluar në mënyrë të përgjithshme ndalonte të gjithë kategoritë e
nëpunësve civil për të ushtruar të drejtën e grevës, nuk ishte në  përputhje me
qëllimin nenit 11§2 të KEDNJ-së. Pas një analize të gjerë nga ana e saj, GJEDNJ
vlerësoi se adaptimi dhe aplikimi i rregullores nuk ishte i nevojshëm dhe në këtë
rast interferenca e autoritetit shtetëror nuk ishte proporcionale me gëzimin e së
drejtave sindikale në përputhje me nenin 11 të Konventës. Për rrjedhojë Gjykata
evidentoi shkelje të nenit 11 KEDNJ.

Konkluzione

Nga sa trajtuam gjatë këtij punimi më sipër mund të konkludojmë se organizatat
sindikale janë pjesë përbërëse dhe organizma të rëndësishëm të sistemeve shoqërore
demokratike. Këto organizata të pavarura kanë qëllim përfaqësimin dhe mbrojtjen e
të drejtave dhe interesave ekonomike, profesionale dhe shoqërore të anëtarëve të
tyre. Thelbi i garancive juridike të të drejtës sindikale, përveçse gjendet në aktet
kushtetuese, gjithashtu është i sanksionuar dhe në aktet ndërkombëtare, siç janë
ato të ILO-s, KEDNJ-së, Karta Sociale Evropiane etj. Praktika gjyqësore e Gjykatës
së Strasburgut ka dhënë një kontribut të madh në interpretimin e normave mbi të
drejtën sindikale. Përmes vendimeve të saj, GJEDNJ-ja interpreton Konventën nën
dritën e kushteve aktuale, duke ndjekur zhvillimet e së drejtës ndërkombëtare me
qëllim mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Dinamizmi i zhvillimeve të së drejtës është
pasqyruar dhe në vendimet e kësaj Gjykate, e cila ka ndryshuar e zgjeruar
interpretimin e saj gjithmonë e më shumë në favor të respektimit të të drejtave të
16 Çështja Enerji Yapi-Yol Sen kundër Turqisë, Strasburg, 21 prill 2009.
17 Çështja Schmidt e Dahlstrom kundër Suedisë, shih më lart.
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punëmarrësve në çështjet, që lidhen me nenin 11 të Konventës. Standardet e
vendosura në jurisprudencën e GJEDNJ-së duhet të adaptohen në sistemet e
brendshme ligjore të Shteteve Palë në Konventë, me qëllim përmirësimin e gjendjes
aktuale të të drejtave të njeriut në Evropë.
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Hyrje në juridiksionin e pergjithshëm në SHBA
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Abstrakt

Në këtë artikull do të analizohen rregullat më kryesore të juridiksionit në SHBA. Së pari,
le të hedhim një sy në sistemin ligjor amerikan. Ashtu sikurse në shtetet federale, edhe
për juridiksionin ndërkombëtar duhet të kihet parasysh se çdo shtet i veçantë brenda
shtetit qëndror duhet analizuar në veçanti. Për këtë arsye, është e rëndësishme të kuptohet
marrëdhënia mes SHBA-së dhe shteteve individuale. Autoriteti qeverisës ndahet mes
federatës dhe shteteve. Secili prej tyre ka sistemin e tij të qeverisjes, i cili përbëhet nga
legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Legjislacioni shtetëror miraton ligje shtetërore,
ndersa legjislativi federal (Kongresi) miraton ligje federale.1

Fusha të veçanta të së drejtës rregullohen nga statutet federale (psh. patentat), por shumë
fusha të përgjithshme, përfshi këtu edhe kontratat, dëmin dhe pronësinë rregullohen
nga legjislacioni i shteteve, paçka se legjislacioni federal mund të ndërhyjë në raste të
veçanta.
Çdo shtet ka një sistem të plotësuar gjyqësor. Ashtu sikurse në çdo sistem gjyqësor,
ekzistojnë tre instanca,  ai i Shkallës së Pare, ai i Apelit dhe një Gjykatë e Lartë (supreme)
e shtetit. Krahas këtij të parit, ekzsiton edhe një sistem i plotë federal. Gjykatat njihen si
gjykata federale të distriktit. SHBA përbëhet nga një numër distriktesh federale gjyqësore,
secili prej tyre me gjykatën e vet federale të distriktit. Distriktet juridike federale mund
të përbëhen nga një shtet i plotë ose pjesë të një shteti. Çdo shtet, për këtë arsye, ka të
paktën një gjykatë federale ashtu sikurse edhe gjykatat shtetërore. Mbi gjykatat e distriktit
qëndrojnë Gjykatat e Apelit amerikane për qarqet e ndryshme (çdo qark përbehet nga
distriktet gjyqësore federale) dhe në majë të tyre qëndron Gjykata e Lartë e SHBA-së.
Sistemi gjyqesor federal dhe sistemet gjyqesore në çdo shtet të SHBA-së janë krijuar për
të plotësuar njëri-tjetrin, një çështje gjykohet ose nëpërmjet njërit ose nëpërmjet tjetrit.
Sidoqoftë, Gjykata e Lartë amerikane mund të rishikojë vendimet e gjykatave më të larta
atje ku përfshihet një çështje federale.2

Fjale kyçe: Juridiksion, ndërkombëtar, ligj, SHBA, Proces.

Juridiksioni federal

Meqenëse ekzistojnë dy sisteme të ndara gjyqësore, pyetja që shtrohet duhet të
përmbajë pyetjen: kur do të gjykohet një çështje para një gjykate shtetërore dhe kur
do të gjykohet para një gjykate federale? Përgjigja ndaj kësaj pyetjeje përfshin
juridiksionin në një sens të ndryshëm nga ajo e konsideruar në kapitujt e mëparshëm.
Në këtë rast nuk bëhet fjalë për juridiksionin ndërkombëtar, por me atë i cili njihet
si juridiksioni i çështjes. Me fjalë të tjera, ne nuk konsiderojmë nëse çështja mund të
ngrihet para një shteti të veçantë, ose në SHBA. Pyetja që shtrohet nuk ka të bëjë
1Bussani/ Werro, European 138.
2Caffagi/ Watt Muir, The regulatory 263.
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me atë që çështja mund të gjykohet në një shtet të veçantë, por duhet të ngrihet
para gjykatave federale në atë shtet ose në gjykatat shtetërore? Pikërisht me këtë të
fundit kuptohet juridiksioni federal. Për arsyet që do të bëhen më të qarta në vazhdim,
ne duhet të diskutojmë çështjen përpara se të gjykojmë në lidhje me juridiksionin
ndërkombëtar.
Ligji në këtë fushë është i komplikuar dhe akoma i parregulluar plotësisht, por
dikush mund të përcaktojë se si një princip i përgjithshëm, gjykatat kombëtare do
të kenë juridiksion, për aq kohë sa rregulla të veçanta i privojnë nga ky vendim.
Nga ana tjetër, gjykatat federale nuk kanë juridiksion për aq kohë sa çështja
përcaktohet brenda termave të rregullave specifike që u japin juridiksion. Bazat më
të rëndësishme të juridiksionit kanë të bëjnë me atë federal dhe çëshjet federale dhe
ato që kanë të bëjnë me juridiksionin e ndryshëm. Sipas të parit, gjykatat federalet
të distriktit kanë juridiksion në të gjitha çështjet civile që kanë të bëjnë me ligjin
federal (si psh. Kushtetutën amerikane, statutet federale mes SHBA dhe një shteti të
huaj dhe në disa raste ligjit case law federal). Sipas këtij të fundit ata kanë juridiksion
në çdo padi civile mes:3

- Qytetarëve të shteteve të ndryshëm ;
- Qytetarëve të një shteti dhe qytetarëve ose subjekteve të një shteti të huaj;
- Qytetarëve të shteteve të ndryshme në të cilët qytetarët ose subjektet e një shteti të huaj

janë palë në proces ;
- Shtetit të huaj si paditës dhe qytetarëve të një shteti ose shteteve të ndryshme.

Kjo nënkupton se gjykatat federale do të kenë një juridiksion diversiv (të ndryshëm),
nëse një qytetar i Kalifornisë padit një qytetar të Teksasit, ose nëse një qytetar gjerman
padit ose është i paditur në një proces nga një qytetar i Kalifornisë. Për të qenë
qytetar i një shteti, një individ duhet të jetë shtetas i SHBA-së (ose një i huaj i cili ka
rezidencë) si dhe duhet të ketë vendbanim në shtetin në fjalë. Një korporatë ose
shoqëri tregtare është një qytetar i një shteti, në të cilin ka selinë qëndrore të biznesit.
Ekziston një rregull në SHBA sipas të cili gjykatat federale nuk kanë juridiksion në
çështje të cilat nuk kanë arsye të ndryshme për aq kohë sa ekziston një diversitet i
plotë. Kjo nënkupton se nuk ka diversitet nëse një palë është një qytetar i të njëjtit
shtet, nga i cili është edhe pala tjetër. Kjo ka shumë rëndësi në çështje të mëdha
tregtare, në të cilat përfshihen shumë palë.4

Juridiksioni federal dhe juridiksioni divers nga ana tjetër nuk janë të vetmet baza të
juridiksionit të gjykatës federale, por pa dyshim janë më të rëndësishmit. Në rastet
e tjera juridiksioni varet nga tematika e çështjes. Psh. gjykatat federale kane
juridiksion në paditë e çështjeve detare. Në çështjet e shumta në të cilat gjykatat
federale kanë juridiksion, gjykatat shtetërore kanë konkurrencë në lidhje me
juridiksionin. Paditësi mund të zgjedhë vetë se ku dëshiron të ngrejë padinë. Nëse
paditësi zgjedh gjykatën shtetërore, i padituri mund të dëshirojë që çështja të
shqyrtohet nga Gjykata Federale. Kjo është e mundur nëse ekziston një juridiksion
konkurrues, por në çëshjet e diversitetit, transferimi nuk është i mundur, në atë
rast kur i padituri është qytetar i atij shteti ku është ngritur padia. Kjo nënkupton
3Bussani/ Werro, European 145.
4Bussani/ Werro, European 147.
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se nëse paditësi është shtetas gjerman dhe padit një qytetar Kalifornie në Gjykatën
e Teksasit, i padituri mund të kërkojë që çështja të transferohet në Gjykatën Federale,
por nëse i padituri e ngre padinë në Gjykatën Shtetërore të Kalifornisë, atëherë
transferimi për në Gjykatën Federale nuk është i mundur, për aq kohë sa çështja
bazohet në ligjin federal.5 Rregulli i diversitetit të plotë merr rëndësi të madhe në
këtë kontekst. Përcaktoni se paditësi dëshiron që çështja të shqyrtohet nga gjykatat
kombëtare. Për të siguruar këtë gjë, ai duhet jo vetëm ta ngrejë çështjen atje, por
duhet edhe të parandalojë të paditurin që ta transferojë çështjen në Gjykatën Federale.
Nëse diversiteti është arsyeja e vetme e mundshme e juridiksionit federal, paditesi
duhet të mundohet ta kundërshtojë atë. Në një çështje me shumë palë, ai mund ta
bëjë këtë duke u siguruar se njëra palë në anën e tij është një qytetar i të njëjtit shtet
i të paktën një pale nga ana tjetër. Vlen të përmendet, se numri më i madh i çështjeve
shqyrtohen para gjykatave shteterore. Sidoqoftë, Gjykatat Federale vendosin në
lidhje me shumë çështje të rëndësishme, sidomos ato që kanë të bëjnë me transaksionet
e biznesit ndërkombëtar.

Ligji i zbatueshëm

Kjo çështje duhet të merret parasysh nga Gjykatat Shtetërore dhe ato Federale.

Gjykatat Shtetërore. Një Gjykatë Shtetërore e zbaton ligjin shtetëror bazuar në
procedurë. Për aq kohë sa është e lejueshme, kjo e fundit mund të zbatojë edhe
ligjin federal, në ato raste kur ligji federal ka rëndësi për çështjen. Në çështjet
konfliktuale, ai e zëvendëson ligjin shtetëror.

Gjykatat Federale. Nëse çështja shyqrtohet nga një Gjykatë Federale, atëherë ligji
federal gjykon çështjet proceduriale. Në kuadër të këtyre çështjeve substanciale,
principi i përgjithshëm, i cili është përcaktuar nga Gjykata e Lartë (Supreme) është
ajo që përcakton se në rast të mungesës së një elementi të rëndësishëm në Kushtetutën
amerikane, statutin federal ose një marrëveshjeje ndërkombëtare, Gjykata Federale
duhet të zbatojë ligjin shtetëror. Gjykata Federale përcakton se kjo e fundit duhet të
ndjekë precedentin e përcaktuar nga gjykatat shtetërore. Në rast se zgjedhja e ligjit
është një çështje e sistemit anglez të common law, gjykata federale duhet të zbatojë
rregullat e shtetit në të cilin ndodhet.
Këto principe përcaktojnë se nuk ka diferencë të madhe nëse çështja shkon para një
gjykate shtetërore ose federale. Sidoqoftë, biznesmenët e huaj preferojnë të shqyrtojnë
çështjet në gjykatat federale, atje ku gjykatësit kanë mandate të përjetshëm, sesa në
gjykatat shtetërore, ku ata zgjidhen nga qytetarët e shtetit dhe u duhet të përballen
me procese zgjedhjedh frekuente. Prandaj edhe biznesmenët e huaj preferojnë
gjykatat federale, pasi ata kanë frikë se mos gjykatësit shtetërorë mund të
influencohen nga qytetarët.6

5Shiko më sipër.
6Bussani/ Werro, European 161.
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Konkluzione

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, për aq kohë sa i padituri e lejon, juridiksioni është i bazuar në një ose dy
principe. I pari përcakton se duhet të ekzistojë një lidhje mes të paditurit dhe territorit
të gjykatës; i dyti, se duhet të ekzistojë një lidhje mes padisë dhe territorit të gjykatës.
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Abstrakt

Ky punim është fokusuar në zhvillimin e Institucioneve Financiare Jo-Banka si dhe në
rolin dhe rendësinë   e  tyre   në   rritje   në   sistemin   financiar   Shqiptar. Roli   dhe
rëndësia   që   ato   kanë   në ekonominë shqiptare është e madhe për vetë faktin që pjesa
më e madhe prej tyre kanë si mision rritjen e vetpunësimit dhe mirëqenies në zonat
urbane dhe zonat rurale.
Gjithashtu   një   vend   të   veçantë   do   të   ketë   dhe   trajtimi   i   përcaktuesve   të
përfitimit     në Institucionet Financiare   Jo-Banka   (IFJB) te cilat ushtrojnë veprimtarinë
e tyre në Shqipëri.
Performanca financiare e një institucioni financiar në thelb varet nga disa faktorë  kyç
financiarë si: raporti kredi /asete, raporti provigjone /portofol kredie, raporti detyrime /
asete,  raporti shpenzime operative / të ardhura operative   si dhe madhësia e secilit
institucion.
Nga ana tjetër, përpara se të nisësh një studim duhet përcaktuar qartë se çfarë literature
do të përdoret, se cila do të jetë metodologjia që do të zbatohet dhe cilat janë hapat që do
të ndiqen. Kjo, në mënyrë që studimi të jetë rezultativ, të përmbushë pritshmërinë dhe të
çojë në vërtetimin e hipotezës. Në këtë punim, do të hidhet një vështrim krahasues mbi
institucionet financiare jo-banka dhe bankave komerciale për të evidentuar dallimet
dhe ngjashmëritë midis tyre.

Fjalë kyçe: Institucione financiare jo-banka, përfitueshmëri, sistem bankar.

Hyrje

Industria institucioneve financiare jo-banka është konsideruar burimi i dytë më i
lartë i kredisë dhe ofruesit e shërbimeve të ndryshme financiare pas sektorit bankar.
Ecuria financiare në rritje e këtij sektori ka një efekt të konsiderueshëm mbi ecurinë
e ekonomisë Shqiptare në tërësi , kjo për vetë faktin që sektori financiar i referohet
kryesisht sektorin bankar të çdo vendi. Objekti i veprimtarisë së këtyre institucioneve
zhvillohet kryesisht në hapësirat e pambuluara nga sistemi bankar. Në këtë mënyrë,
sistemi plotësohet me aktorë të rinj, që dalin në treg, për të plotësuar kërkesat e
klientelës duke rritur njëkohësisht konkurrencën. Klientela e tyre janë kryesisht
individë dhe biznesi i vogël, më shumë të orientuar në zonat urbane dhe rurale.
Eshtë  e rëndësishme të theksohet fakti që aktiviteti i tyre po sjell një forcim të
vazhdueshëm të gjendjes financiare dhe konsolidon stabilitetin financiar të sistemit.
Ekzistojnë të gjitha hapësirat ligjore për një rritje të gjerë të veprimtarisë së këtyre
institucioneve në të gjitha zonat e vendit, rritje kjo që po duket gjithnjë e më shumë.
Keto institucione po zënë nje pjesë të mirë të atyre sektorëve që nuk janë të mbuluar
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nga bankat dhe gjithashtu duhet theksuar fakti që e ardhmja e shumë prej këtyre
institucioneve është dhe do të jetë mjaft pozitive.

Rishikimi i literaturës

Ka shumë studime që janë kryer për të pasur një pasqyrë të saktë të treguesve të
rentabilitetit deri më sot. Shumica e këtyre studimeve janë kryer në lidhje me bankat
komerciale dhe shumë pak prej tyre në lidhje me IFJB, kjo ndoshta për vetë faktin që
sistemi bankar është mjaft i zhvilluar dhe ka një përhapje mjaft të gjerë.
Fadzlan Sufian, dhe RoyfaizalRazali Chong (2008) analizuan  përcaktuesit e përfitimit
të bankave Filipine gjatë periudhës 1990-2005. Gjetjet e tyre empirike tregojnë se në të
gjitha bankat variablat përcaktues kanë një ndikim statistikisht të ndjeshëm në
rentabilitetin e bankës. Ata gjetën gjithashtu se madhësia, rreziku i kredisë, dhe
shpenzimet operative janë të lidhura negativisht me përfitimin e bankave, ndërkohë
që të ardhurat operative dhe kapitali kanë një ndikim pozitiv. Sipas analizave të tyre
inflacioni ka një ndikim negativ në rentabilitetin e bankave, ndërkohë që ndikimi i
rritjes ekonomike, ofertës së parasë, dhe të kapitalizimit të tregut të aksioneve në
mënyrë të konsiderueshme nuk kanë shpjeguar ndryshimet në rentabilitetin e bankave
Filipineve.
Shah-Noor Rahman dhe Tazrina Farah (2012), në kërkimin e tyre mbi “institucionet
jofinanciare dhe treguesit e përfitueshmërisë profitabilitetit në IFJB e Bangladeshit”
shqyrtoi treguesit e përfitimit të firmave në industrinë jobankare. Konstatimi i tyre
ishte se treguesit e përfitueshmërisë kanë ndikim mbi fitimin neto. Sipas raportit të
tyre në mesin e variablave të pavarura gjendja e likuiditetit dhe efikasiteti operativ
ushtrojë një ndikim të rëndësishëm në rentabilitetin e sektorit jobankar në Bangladesh.
Fadzlan Sufian (2009) Në paperin e tij me titull “Përcaktuesit e përfitimit  te
institucioneve financiare jobanka”: Evidenca empirike nga Malajzia “analizoi
përcaktuesit e përfitimit në IFJB në vendet e  zhvilluara. Ai gjeti se IFJB e Malajzisë me
një rrezik më të lartë ekspozimi ulin nivelin e perfitueshmerise. Nga ana tjetër, IFJB e
mëdha te Malajzisë me shpenzime të larta operative sjellin nivel më të lartë profitabiliteti,
duke u mbështetur kjo ne hipotezën shpenzimeve . Ai gjithashtu sugjeroi se
specializimi nuk ka marrëdhënie të rëndësishme me profitabilitetit e IFJB-ve te Malajzisë.
James W. Scott dhe José Carlos Arias (2011) në studimin e tyre mbi përcaktuesit e
përfitueshmërisë së bankave anketuan pesë kompanitë bankare më të mëdha , arriten
në përfundimin se faktorët e përfitueshmërisë për industrinë bankare përfshijnë
marrëdhënie pozitive midis kthimit të kapitalit dhe të kapitalit në raport me asetet si
dhe ndryshimet vjetore në përqindje e të ardhurave për frymë të jashtme. Pati
gjithashtu një konsensus virtual për të identifikuar efektin që faktori i brendshëm i
madhësisë së njërës nga organizatat ,e matur me asetet totale ka pasur aftësinë e saj
për të konkurruar në mënyrë më efikase me bankat e tjera, madje edhe në kohët e
rënieve ekonomike.
Christos K. Staikouras & Geoffrey E. Wood (2011) ekzaminuan faktorët që ndikojnë
në rentabilitetin e institucionit financiar në studimin kërkimor mbi përcaktuesit e
përfitimit të Bankës Evropiane. Konstatim i tyre kryesor ishte norma e kthimit të
fituar nga një institucion financiar është i ndikuar nga faktorë të shumtë. Këta faktorë
përfshijnë elemente të brendshme të çdo institucioni financiar dhe të disa forcave të
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jashtme të rëndësishme në formimin e performancës dhe të ardhurat. Lloji i shpjegimit
do të përcaktojë implikimet e mundshme të politikës që do ndiqet dhe duhet të merren
seriozisht. Kerkimi i tyre e vlerëson se si përcaktues të brendshëm dhe faktorët e
jashtëm kontribuojnë në performancën e industrisë bankare në BE si një e tërë në
1994-1998.
Balchandher K. Guru, J. Staunton & B. Shanmugam (2009) Në studimin kërkimor
“Përcaktuesit e përfitimit të bankave komerciale në Malajzi” kanë ekzaminuar se deri
në çfarë mase janë pabarazitë e performancës së përfitueshmërisë për shkak të
ndryshimeve në faktorët e brendshëm të menaxhimit të kontrollueshëm ,dhe të
faktorëve të jashtëm. Ai mori fitim neto si variabël e tij të varur dhe përbërjen e aseteve,
kapitali, përbërja e depozitave, shpenzimeve të administrimit, likuiditeti, madhësia e
firmës, shkalla e inflacionit, rritjen e tregut, interesit të tregut, pjesë të tregut dhe
rregullimin si variabla të pavarur. Ai sugjeroi që të gjithë variablat kanë një lidhje të
rëndësishme me fitim neto. Dhe gjithashtu ai shtoi se në mënyrë që të rrisë rentabilitetin,
menaxhimi i shpenzimeve duhet të jetë eficent, pasi ndryshueshmëria e këtij variabli
është shumë e lartë dhe me një ndikim të rëndësishëm në fitimin neto.
Demirguc-Kunt dhe Huizinga (2001) dhe Bikker dhe Hu (2002) ka gjetur një
marrëdhënie negative në mes të kapitalizimit të tregut të aksioneve dhe rentabilitetin
e bankave, kjo do të thotë se kapitali dhe aktet e financimit bankar shërbejnë si
zëvendësues në vend të faktorëve plotësues. Në rastin e industries, faktorë specifike si
struktura-sjellja-performanca janë premisa te rritjes se   fuqisë së tregut bankar dhe
rritjes së perfitueshmërisë ( të ardhurave ) të tyre.
Nadim ‘Jahangir, Shubhankar Shill dhe Md AmlanJahidHaque (2007) kanë anketuar
15 banka komerciale në Bangladesh dhe gjeten se përqendrimi i tregut dhe rrezikut të
bankës kane të bëjë shumë pak me kthimin e bankave mbi kapitalin, ndërsa madhesia
e tregut bankar është  variabli i i vetëm që siguron një shpjegim për kthimin e bankave
mbi kapitalin në kontekstin e Bangladeshit. Ata gjetën se midis madhësinë së tregut
dhe kthimit mbi kapitalin e bankës ka një marrëdhënie të fortë. Gjithashtu, një
marrëdhënie e fortë dhe e rëndësishme ishte identifikuar midis madhësisë së tregut
dhe kthimin e bankës mbi kapitalin neto. Ajo sugjeron se mjaftueshmëria e kapitalit
është e rëndësishme për një bankë qe të jetë fitimprurëse.
Sogir Hossain Khandoker , Professor Dr. R. K. Raul, S. M. Galibur Rahman (2011)
në kërkimin e tyre mbi faktorët që përcaktojnë përfitueshmërinë në institucionet
financiare jobanka në vendet në zhvillin dhe kryesisht në Bangladesh tregon se
performanca financiare e një institucioni financiar jobankar në thelb varet nga disa
faktorë kryesore financiare. Veçanërisht efikasiteti operativ është faktori kryesor që
ndikon i cili llogaritet nëpermjet të ardhurave operative. Përveç kësaj evidentohet se
përbërja e strukturës së kapitalit dhe detyrimeve, shpenzimet operative, aseteve totale
ndikojnë dukshëm në rentabilitetin e çdo kompanie IFJB. Përveç kësaj  depozitat
gjithashtu ndikon në përfitimin edhe pse kjo nuk është statistikisht shumë
domethënëse.
Farhan Akhtar dhe Prof Hafiz Zafar Ahmed (2011) kanë survejuar 22 bankat
komerciale të sektorit publik dhe privat të Pakistanit në periudhën e 2006-2009 dhe
arriten në përfundimin se menaxhimi efektiv i aseteve dhe rritja ekonomike krijojnë
marrëdhënie pozitive dhe të rëndësishme me rentabilitetin (matur nga ROA dhe
ROE ). Ata gjithashtu gjetën se rreziku i lartë i kredisë dhe kapitalizimi do të çojnë
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në përfitim më të ulët , i cili matet me kthimit mbi aktivet (ROA). Efikasiteti operativ
ka tendencë që të shfaqë ndikimin më të lartë në nivelin e rentabilitetin, e matur me
kthim mbi kapitalin.
Sipas studimit të tyre në frontin e variablave të pavarur, rentabiliteti duket se kanë
qenë ndikuar pozitivisht nga madhësia, efikasiteti operativ, përbërja e portofolit,
menaxhimin e aseteve dhe negativisht nga kapitalit dhe rrezikun e kredisë në rastin
e përfitimit qe matet nëpërmjet kthimit mbi aktivet (ROA). Në rastin kur rentabiliteti
është matur nga e kthimit mbi kapitalin (ROE) përfitueshmëria del se është ndikuar
pozitivisht nga përbërja e portofolit të kapitalit, dhe menaxhimin e aseteve dhe
negativisht nga madhësia, efikasitetin operativ dhe rrezikut të kredisë. Në variablat
makroekonomikë, PBB është evidentuar të ketë një efekt pozitiv mbi rentabilitetin
edhe kur  matet si ROA dhe ROE.

Institucionet Financiare jo-bankare në Shqipëri

Bankingu nuk është lloji i vetëm i ndërmjetësimit financiar me të cilin ne jemi mësuar
të ndeshemi më shpesh.  Ju mund të vendosni  për blerjen e  sigurimeve, për  marrjen
e  një kredie me këste nga një kompani financiare, ose të bleni  një pjesë të aksioneve.
Në secilin prej këtyre transaksioneve, ju do të jeni të angazhuar në një sistem financiar
jobankar. Në ekonominë amerikane, sistemi financiar jobankar gjithashtu luan një
rol të rëndësishëm në kanalizimin e fondeve nga huadhënësit (kursimtarëve) për
huamarrësit (shpenzuesit). Për më tepër, procesi i inovacionit financiar  ka rritur
rëndësinë e sistemit financiar jobankar dhe ka zbehur dallimin ndërmjet institucioneve
të tjera financiare. Ky kapitull shqyrton në  detaje se si veprojnë  institucionet financiare
jobanka, se si ata janë të rregulluara dhe tendencat e fundit të këtyre institucioneve.
Institucionet financiare jobanka, janë shoqëri të cilat kryejnë aktivitete të ndërmjetësimit
financiar  dhe aktivitete të tjera ndihmëse, të lidhura ngushtë me ndërmjetësimin
financiar por që nuk klasifikohen si pranuese depozitash. Në këtë kategorizim
institucionesh përjashtohen kompanitë e sigurimit dhe fondet e pensionit.
Nje institucion financiar jo-bankar (IFJB) është një institucion financiar që nuk
kanë një licencë të plotë bankare dhe nuk mund të pranojë depozita nga publiku.
Megjithatë, IFJB kanë  shërbime alternative financiare të lehtësuara, të tilla si investime
(si kolektive dhe individuale), risku bashkimit, konsulencë financiare, ndërmjetësimi,
leasing, factoring, transferimin e parave, kembimet valutore, dhe kontrollin e
arkëtimeve. Institucionet financiare jobankare janë një burim i kredisë konsumatore
(së bashku me bankat tregtare). Shembuj të institucioneve financiare jobankare
përfshijnë firmat e sigurimit, sipërmarrje te kapitalistëve, këmbime të monedhës,dhe
disa organizata mikrokredie. Këto institucione financiare jo-bankare ofrojnë shërbime
që nuk janë të përshtatshme domosdoshmërisht për bankat, të shërbejnë si
konkurrence për bankat, dhe janë të specializuar në sektorë apo grupe të veçanta.
Aktualisht në tregun shqiptar veprojnë disa institucione mikrofinanciare jobanka dhe
dy unione kredie. Risinë treg ka qenë veprimtaria financiare e këshillimit për shërbime
të këmbimit valutor. Subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë, mund të ushtrojnë
më shumë se një veprimtari financiare.Subjektet financiare jo-banka të grupuara sipas
aktiviteteve financiare kryesore për të cilat janë licencuar klasifikohen në:
· Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “kredidhënies”: Fondi BESA sh.a,
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NOA sh.a, Shoqëria e parë financiare e zhvillimit–FAF sh.a, dhe Tranzit sh.p.k.;
· Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “mikrokredisë”: VisionFund Albania

sh.p.k. dhe Capital Invest sh.a.;
· Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “qirasë financiare”: Raiffeisen Leasing

sh.a., Tirana Leasing sh.a., Credins Leasing sh.a., Landeslease sh.a., Fin-al
sh.p.k. dhe Sogelease sh.a.;

· Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “ofrimit të shërbimit të pagesave dhe
transferimit të parave”: Posta Shqiptare11, Unioni financiar i Tiranës sh.p.k.,
Ak-Invest sh.a., Easypay sh.p.k., dhe M-pay sh.p.k.;

· Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “faktoringut”: Albanian Factoring
Services (AFS) sh.a., Omnifactor sh.p.k. dhe Zig Factoring sh.p.k.;

· Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “shërbimeve këshilluese, ndërmjetëse
dhe shërbime të tjera për këmbimin valutor”: Platinium Investment sh.p.k.

Dallimi midis bankave dhe IFJB-ve

Edhe pse kanë  ngjashmëri të caktuara, bankat komerciale në thelb dallojnë nga
ndërmjetësit financiare jobankare për arsyet e mëposhtme:
Një Bankë është një organizatë që pranon depozita të konsumatorëve dhe pastaj ofron
shërbime financiare si llogaritë bankare, kredi tregtare,  fondeve të përbashkëta, etj. Një
IFJB, institucion financiar jobankar është një organizatë që nuk  pranon depozita të
konsumatorëve, por ofron të gjitha shërbimet financiare, përveç llogarive bankare.
Bankat komerciale kanë aftësinë për të gjeneruar shumëfishimin e kredisë.
Ndërmjetësit Jobanka nuk kanë aftësinë të tillë. Ata thjesht mobilizojne  kursimet
për investime.
Aktivitetet e krijimit të kredisë të bankave tregtare janë të përcaktuara nga ana e
rezervave të tepërta dhe të normes reserves se parasë të bankave. Aktivitetet e
ndërmjetësve jobanka (dmth., mobilizimi i kursimeve, aktivitetet e kreditimit, etj)
janë të percaktuar kryesisht nga struktura e normave të interesit.
Proçedurat e kredidhenies në banka janë më të gjata dhe kërkojnë më shumë kohë
për tu aprovuar. Ndërkohë IFJB janë me fleksibile në kredidhenie, proçedura më të
shpejta dhe më pak dokumentacion të kërkuar klientëve.
Njerëzit depozitojnë paratë e tyre  në banka për komoditetin, sigurinë dhe
konsideratat e  likuiditetit. Megjithatë, ata  investojnë kursimet e tyre në ndërmjetësit
jobanka   me motivin për të fituar të ardhura shtesë.
Bankat formojnë një grup homogjen në strukturën financiare të ekonomisë, ndërsa
ndërmjetësit jobanka  formojnë një grup heterogjen.
Një bankë ndërvepron direkt me konsumatorët, ndërsa një IFJB ndërvepron me
bankat dhe qeveritë.
Gama e klientelës së bankave është përgjithësisht e përzgjedhur mirë, ndërsa gama
e klientelës së IFJB-ve është më e gjerë duke përfshirë të gjithë shtresat e popullsisë
dhe familjet e varfra.
Bankat kanë disa burime të të ardhurave të tyre, pasi edhe shërbimet që ato ofrojnë
për konsumatorët janë të shumllojshme, ndërsa IFJB si burim kryesor të të ardhurave
kanë interesat nga kredidhënia. Kjo shpjegon edhe faktin se normat e interesit të
kredive në IFJB janë më të larta se normat e interesit të kredive në banka.
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Vlera mesatare e kredive të disbursuara nga institucionet e IFJB-ve është shumë
më e ulët sesa kredia mesatare në institucionet bankare.
Pavarësisht ndryshimeve midis dy instuticioneve ato të dyja luajnë një rol të
rëndësishëm në zhvillimin e strukturës ekonomike të vendit. Nëse të dyja kanë
një rol pozitiv mund të themi se zhvillimi i vendit është i sigurt.

Institucionet financiare jo-banka dhe norma të larta interesi
Të ofrosh shërbime financiare  është me të vërtetë e shtrenjtë, sidomos në lidhje me
madhësinë e transaksionit të përfshirë.Një prej arsyeve kryesore pse normat e interest
të IFJB-ve janë më të larta se të bankave është mënyra e sigurimit të fondeve për
kredidhenie.Pjesën më të madhe të fondeve që IFJB-të u japin klienteve nëpërmjet
kredive i gjenerojnë nga kreditë me interesa më të ulëta, dhe kështu duke i shtuar
shpenzimet dhe normën e tyre të fitimit detyrimisht norma e interesit për kreditë që
ato japin rritet.
Ashtu si institucionet e tjera financiare, edhe institucionet e mikrofinancës aplikojnë
norma interesi mbi shumat e kredive që japin. Kjo normë interesi duhet të mbulojë:
a. koston e lartë të huadhënies në shuma të vogla;
b. koston e manaxhimit të programeve të suportit;
c. koston e fondeve që institucionet e mikrofinancës huazojnë nga institucione
të tjera financiare dhe që më pas i japin hua tek klientet e tyre;
d. riskun e huadhënies për klientë që janë praktikisht jobankarë;
e. një përqindje fitimi.
Këto norma janë më të larta se ato të kredive tradicionale për shkak të kostove të
larta të programeve të mikrofinancës dhe variojnë përgjithësisht nga 15 ne 35 përqind
në varësi të kushteve të zonës ku institucioni operon.
Evidencat tregojnë që klientët janë të gatshëm të paguajnë norma më të larta të
interesit e nevojshme për të siguruar akses afatgjatë në kredi. Ata pranojnë që
alternativat e tyre  ose norma më të larta të interesit në sektorin financiar informal
(huadhënësit, etj.) ose thjesht pamundësi aksesi në kredi – janë shumë më pak
tërheqëse për ta. Normat e interesit në sektorin informal mund të jenë edhe 20% në
ditë ndërmjet disa shitësve në tregun urban. Shumë prej aktiviteteve ekonomike në
të cilat angazhohen të varfrit janë relativisht me kthim të ulët nga puna dhe mundësia
e sigurimit të likuiditetit dhe kapitalit mund t’i bëjë ata të aftë që të sigurojnë kthime
më të larta, ose që të përfitojnë avantazhe nga oportunitetet ekonomike. Kthimi i
përfituar nga investime të tilla mund të jetë shumë herë më i lartë se sa norma e
interesit që përfituesit të mikrokredisë i duhet të paguajë. Për më tepër, norma e
interesit është vetëm një pjesë e vogël nga kosto e tyre e përgjithshme e transaksionit
të kreditit, dhe në qoftë se IFJB –të ofrojnë kredi mbi një bazë më të pranueshme,
kosto të rëndësishme në terma të kohës, udhëtimit, letrave të punës mund të
reduktohen, duke qenë të varfrit ata që përfitojnë.
Megjithatë, ndërsa rritja e aksesit të të varfërve për përfitimin e kredive me afat të
gjatë dhe me baza të qëndrueshme mund të sjellë fitime domethënëse, IMF-të duhet
të vazhdojnë punën për përmirësimin e niveleve të efiçencës. Kjo do të çojë në uljen
e kostos së ofrimit të huasë, si dhe në rritjen e përfitimeve të të varfërve në lidhje më
përmirësimin e produkteve të huasë, aksese më të mira në hua etj.
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Përfundime dhe rekomandime

Sektori bankar është pjesa më e rëndësishme e gjithë sistemit financiar në Shqipëri
,e cila zë peshën e kryesore të tij ,rreth 95 %. Por edhe pesha  që zënë institucionet
financiare jobanka, është jo më pak e rëndësishme. Ato zënë rreth 5 % të totalit të
sistemit financiar dhe vihet re fakti që veprimtaria e tyre dhe roli në sistemin financiar
po vjen gjithnjë në rritje.
Industria NBFIs është konsideruar burimi i dytë më i lartë i kredisë dhe ofruesit e
shërbimeve të ndryshme financiare pas sektorit bankar. Ecuria financiare në rritje e
këtij sektori ka një efekt kolosal mbi ecurinë e ekonomisë Shqiptare në tërësi , kjo
për vetë faktin që sektori financiar i referohet kryesisht sektorin bankar të çdo vendi.
NBFIs të bëjë të mundur diversifikimin e rriskut të investimeve, e cila rrit prodhimin
dhe rritjen ekonomike. Sipas kësaj pikëpamjeje, dallimet në sasinë dhe cilësinë e
shërbimeve të ofruara nga institucionet financiare shpjegojnë pjesërisht përse vendet
rriten me ritme të ndryshme.
Proçedurat e kredidhënies në banka janë më të gjata dhe kërkojnë më shumë kohë
për tu aprovuar. Ndërkohë IFJB janë më fleksibile në kredidhënie, proçedura më
të shpejta dhe më pak dokumentacion të kërkuar klientëve.
Bankat kanë disa burime të të ardhurave të tyre ,pasi edhe sherbimet që ato
ofrojnë për konsumatorët janë të shumllojshme, ndërsa IFJB si burim kryesor të
të ardhurave kanë interesat nga kredidhënia. Kjo shpjegon edhe faktin se normat
e interesit të kredive në IFJB janë më të larta se normat e interesit të kredive në
banka.
Megjithë shtimin e subjekteve të reja, totali i aktiveve të subjekteve financiare jobanka
paraqitet me një rënie të lehtë krahasuar me fundvitin 2012. Ky trend është ndikuar
kryesisht nga tkurrja e aktiveve të subjekteve kredidhënëse dhe të qirasë financiare,
por institucionet financiare jobanka duhet të vazhdojnë të punojnë shumë për
përmirësimin e niveleve të eficences duke ulur koston e ofrimit të huadhënies si dhe
në rritjen e produkteve të huasë, objekti primar i këtyre instuticioneve.
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Historiku i përmbytjeve në Shqipëri

Dr. Rudina Uruçi
Universiteti  Elbasan

Abstrakt

Një nga problemet më të rëndësishme dhe më shqetësuese me të cilat po përballet sot
shoqëria njerëzore e rruzullit tokësor janë dukuritë katastrofike natyrore. Në gjuhën e
përditshme flitet shpesh për rreziqet natyrore si fenomene që nuk përfshijnë ndërhyrjen
e njeriut, por në ditët e sotme është e vështirë të përcaktohet “deri ku arrijnë” rreziqet
dhe katastrofat e ashtuquajtura “natyrore” dhe, me të drejtë, para studiuesve është
shtruar pyetja:  A ekzistojnë vetëm rreziqet natyrore?
      Deri diku, po, por shkak për shtimin e tyre dhe për përmasat që ato marrin, lidhen
edhe me aspekte të ndryshme, si: veprimtaria njerëzore, sidomos gjatë gjysmëshekullit
të fundit. Vendi ynë është mjaft i ekspozuar ndaj rrezikut të dukurive të shumta
katastrofike. Të tilla janë ato me karakter natyror (gjeologjike, hidrologjike, atmosferike),
por edhe me origjinë antropogjene (përmbytjet nga çarjet e digave,  ngjarjet rrezikuese
me burim teknologjinë etj). Por një nga dukuritë  më të përhapura, më të shpeshta dhe
më të dëmshme për vendin tonë janë përmbytjet nga ujërat e përrenjve dhe të lumenjve,
ku ndikojnë si aspektet natyrore, ashtu dhe antropogjene.
     Dukuria e përmbytjeve do të shihet, jo si një fenomen i veçantë që nxjerr në pah kohën
dhe dëmet, siç është trajtuar në disa punime të mëparshme, por e gjitha do të jetë e lidhur
me komponentët e peizazhit të cilat ndikojnë në mënyra të ndryshme, si:
o veçoritë e përbërjes litologjike të truallit,
o veçoritë e relievit,
o veçoritë e bimësisë
o ndërhyrjet e shoqërisë njerëzore.

Fjalët kyçe: intensitetin, variacionet hapësinore dhe kohore, shkaqet, pasojat, përmasat.

Hyrje

Procesi i daljes së lumenjve nga shtrati i tyre në mënyrë natyrale quhet përmbytje.
Përmbytjet janë të lidhura me sasinë e reshjeve që bien në një territor, me shpërndarjen
e tyre, me sasinë e thithjes së ujit nga toka, nga pellgu ujëmbledhës;  kohën që u
duhet reshjeve për t’u futur në rrjedhje dhe nga pjerrësia e shtratit. Edhe niveli
paraprak i ngopjes së tokës me ujë është mjaft i rëndësishëm, sepse nëse toka është
e ngopur me ujë, ajo nuk mund të thithë dhe të mbajë lagështirë.
Në varësi të territorit se ku ndodh përmbytja dallojmë përmbytje të rrjedhës së
sipërme dhe të rrjedhës së poshtme. Përmbytjet e rrjedhës së sipërme janë të rralla
dhe lidhen vetëm me reshjet intensive që zgjasin për një kohë të shkurtër dhe që
kapin sipërfaqe të vogla. Përmbytjet në rrjedhën e poshtme shkaktojnë katastrofa të
mëdha, se janë më të shpeshta dhe kapin sipërfaqe më të mëdha. Këto formohen nga
reshjet që bien për një kohë të gjatë, të cilat ngopin tokat me ujë dhe që krijojnë
rrjedhje edhe jashtë shtratit lumor.
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Përmbytjet maten nga:
1.Sasia e ujit që ka dalë nga shtrati lumor,
2. Thellësia (niveli i ujit që ka dalë nga shtrati),
3. Frekuenca (kjo varet nga përsëritja kur mund të ndodhë përmbytja në një zonë të
caktuar).                             Sasia e ujit dhe thellësia përbëjnë magnitudën e
përmbytjeve. (Konferenca Ndërkombëtare e Gjeografisë, Tiranë,  2010).
•   Përmbytjet e menjëhershme ndodhin për një kohë të shpejtë, ato janë shkatërruese
dhe gjithçka mund të ndodhë vetëm në pak orë, ose kemi vërshim të rrebeshtë uji-
fluks uji i fuqishëm në shtratin e lumit që del jashtë kontrollit, duke marrë përpara
trungje pemësh, sedimente të bollshme të imëta dhe të rënda. Përmbytjet mund të
shkaktohen nga shirat e rrëmbyeshëm, nga plasja e digave ose nga shkarjet e  tokave
të mëdha në ujëmbledhës ose pellgje ujore.
•        Përmbytjet shkaktojnë viktima në njerëz dhe sjellin dëme materiale.
Përmbytjet e menjëhershme shpesh lidhen më shumë me shpejtësinë e rrjedhës së
ujit, me masën e mbetjeve të ngurta dhe me shkatërrimin e objekteve parandaluese,
më tepër sesa nga thellësia e ujit të grumbulluar si rezultat i përmbytjeve.
•    Sidoqoftë,  nëse uji i grumbulluar nga përmbytjet mbulon një sipërfaqe më të
madhe toke, ndikimi fillestar mund të jetë më i vogël, por një nivel më i madh i ujit
mund të këtë ndikim shumë të madh mbi njerëzit që jetojnë në zonë, mbi pronën e
tyre dhe do të marrë më shumë kohë për t’u rikuperuar.
•       Edhe me plane të suksesshme evakuimi, ujërat e përmbytjeve që qëndrojnë për
një kohë të gjatë, i lënë njerëzit të shkëputur nga shtëpitë (në varësi të asistencës)
dhe shkaktojnë humbje në gjënë e gjallë, dëme në të mbjella, si dhe sjellin dëmtime
të konsiderueshme në infrastrukturë.
•       Në rastin e digave ujëmbledhëse, sipas situatës, duhet të merren vendime për
të hapur portat të cilat shoqërohen me përmbytje lokale, gjë që është më e lehtë se
shkatërrimi katastrofik i strukturës ujëmbajtëse. Në këto raste monitorimi i
kujdesshëm, analiza dhe marrja e masave në kohë janë shumë të rëndësishme.
•       Përmbytjet e vazhdueshme shkaktojnë rënie ekonomike të popullsisë. Disa
zona të tilla mund të bëhen të papërshtatshme për ndërtime të përhershme.(Uruçi,
2015, 14).
•      Në vendin tonë sistemi i lumenjve përbën edhe kërcënimin më të madh për
përmbytjet, ku përmbytjet janë përgjithësisht me  origjinë pluviale (nga shirat).
 Ujërat lumore, të përrenjve, liqeneve dhe rezervuarëve dhe vlerat e tyre.
 Vendi ynë me një sipërfaqe 28748km2(ndërsa në përgjithësi territori hidrografik
llogaritet me 44000km2 duke përfshirë dhe rrjetin lumor jashtë kufijve shtetërorë)
në përgjithësi një vend malor në pjesë më të madhe lindore ku 70% e zënë malet dhe
kodrat sipërfaqet e liqeneve dhe shtretërit e lumenjve dhe  të përrenjve është mjaft e
pasur me ujëra dhe potencialin energjetik duke u radhitur ndë vendet e para në
Europë për frymë të popullsisë.
Lartësia mesatare e territorit hidrografik llogaritet rreth 700m mbi nivelin e detit.
Në territorin hidrografik të vendit tonë bien mesatarisht 1400mm reshje në vit,
ndërsa në lartësinë mbi 100m mbi nivelin e detit bien reshje në formë dëbore dhe në
zonat e thella malore dëbora qëndron disa muaj duke siguruar furnizim me ujë të
lumenjve deri në fillim të pranverës dhe deri diku të verës. Për shkak të shpërndarjes
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jo uniforme të reshjeve, prurjet e lumenjve mund të ndryshojnë mjaft gjatë vitit(
rreth 70% është e përqendruar gjatë periudhës së ftohtë të vitit dhe 30% në periudhen
e ngrohtë) (Qirjazi, 2006, 92).
Prurja mesatare shumëvjeçare e rrjedhjes së përgjithëshme e lumenjve tanë është
rreth 1245m3/sek(afërsisht sa e lumit Po me prurje 1275m3/sek).
Të gjithë lumenjtë e vendit tonë (me përjashtim të Vermoshit) kanë drejtim lindje-
perëndim. Kohët e fundit po tentohet në ndryshimin e rrjedhjes së lumit Radika
nga pala maqedonase dhe e lumit të Vjosës nga pala greke. Gjithë lumenjtë e tjerë
kryesorë derdhen në Adriatik.
 Lumenjtë e vendit tonë dallohen për një prurje të madhe mesatare shumëvjeçare si
Buna 652m3/sek,  Drini 340m3/sek, Vjosa 210m3/sek, Semani 101m3/sek, Mati 74m3/
sek, Shkumbini m3/sek. (Qirjazi, 2006, 95)
Krahas lumenjve kryesorë ekzistojnë edhe lumenj dhe përrenj që burojnë nga lartësitë
mbi 500-1000m mbi nivelin e detit të cilë kanë vlera të mëdha
hidroenergjetike(Valbona, Curraj, Cemi, Fani i madh dhe Fani i vogël, Kiri, Gjadri,
Bënça etj. Megjithë prurjet relativisht të vogla, ato kanë rëndësi të madhe  pra kanë
vlera energjetike të fuqishme.
Pra si lumenjtë e mëdhenj të vegjël ashtu edhe përrenjtë dallohen për vlera të mëdha
energjetike të cilat llogariten deri në 20 miliardë këh në vit. Përveç kësaj ujërat e
lumenjve shpesh konservohen në rezervuarë ose përdoren direkt për vaditjen e
tokave në stinën e thatë. Ndërtimi i rezervuarëve të shumtë mund të shfrytëzohen
për lundrim, peshkim, turizëm, transportin ujor etj.
 Ngritja e hidrocentraleve të njëpasnjëshëm(Fierzë, Koman, Vau i Dejës) në lumin
Drin sjell deri në njëfarë mënyre rregullimin e ujërave të cilat do të janë plotësisht të
konsoliduara me ngritjen e hidrocentralit të Skavicës,  Ashtës dhe do të realizohet
një rregullim shumëvjeçar. Krahas vlerave të shumta pozitive të ujërave lumore në
vendin  tonë me to është lidhur dhe efekti negativ i tyre i cili diku më shumë dhe
diku më pak është shprehur me fenomenin e përmbytjeve, të cilat sjellin dëme të
mëdha materiale e njerëzore në vendin tonë. (Mysliu, 2015, 7).

  Rrisqet e ujërave lumore, përrenjve dhe rezervuarëve

 Sistemi i lumenjve në Shqipëri mbart rrezikun më të lartë të përmbytjeve në vend
dhe është përgjithësisht me origjinë nga reshjet. Pellgu hidrografik përfshin një
zonë prej 43 305 km², në të cilën 14 557 km² i përkasin ujëmbledhësit të lumit Drin
dhe të lumit Vjosë, i cili rrethon një pjesë të Greqisë, të Maqedonisë dhe të Kosovës.
Tetë lumenjtë kryesorë të Shqipërisë janë të grupuar në 6 ujëmbledhës të cilët
përshkojnë vendin nga Lindja në Perëndim. Shkarkimi i tyre vjetor është 1308 m³/
sek, i cili korrespondon me shkarkimin e 30 m³/sek/km². Përmbytjet janë të shpeshta
gjatë periudhës nëntor-mars, kur vendi ka rreth 80-85 për qind të reshjeve vjetore.
Për shkak të tipareve topografike, këto përmbytje ndodhin shpejt, pasi uji drejtohet
përmes rrjetit hidrografik kryesor të lumenjve për rreth 8-10 orë.
Pasojat, të cilat dikur mund të zvogëloheshin deri në një nivel të përcaktuar nga
investimet e bëra për parandalimin e përmbytjeve, sot stimulohen lehtë për shkak të
degradimit të kushteve të sistemit të pritave, të kanaleve të kullimit, të ndërtimeve
pa kriter mbi objekte dhe zona me rrezik, të gjendjes së stacioneve të pompimit dhe
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të pajisjeve të tjera për mbajtjen nën kontroll të përmbytjeve. Pakësimi i rrezikut
ndaj fatkeqësive, në radhë të parë duhet të lidhet me parandalimin, masat
parapërgatitore dhe riparuese, me synim përmbytjet që ndodhin në pellgjet lumore
të Bunës, të Drinit dhe të Semanit. Në këto zona numri i pritshëm i ndërtesave të
përmbytura (100 vjet-periudha e rikthimit) shkon nga 15 500 në 24 000 (±10 për
qind), e cila mund të shkaktojë dëme për strehim dhe për forma të tjera të ndihmës,
me një vlerë 84 000 deri në 172 000 Euro (±10 për qind).
     Implikimet e fatkeqësive që lidhen me pellgje të tjera lumenjsh, janë relativisht
të ulëta, duke filluar nga 4 000-8 000 (±10 për qind) për ndërtesat e prekura,
strehimi përkatës dhe forma të tjera asistence për njerëzit nga 25 000 në 50 000
(±10 për qind) (Studimi i Vlerësimit të Rrezikut në Shqipëri, 2003).
Periudha 100 vjet e rikthimit në Planin Perëndimor të Përmbytjeve mund të prekë
20 rajone (nga 36), 341 fshatra (nga 2 962), 110 komuna (nga308),  rreth 85 500
ndërtesa duke mbuluar 7 900 000 m² dhe 565 000 njerëz. (shih tab nr. 4)
Edhe lumenjtë e vegjël dhe përrenjtë shpesh shkaktojnë përmbytje. Më hollësisht
do të trajtohen në çështjet e mëposhtëme.
Përmbytjet e shkaktuara nga lumenjtë e vegjël dhe përrenjtë shpesh prekin luginat
e Shqipërisë Veriore, Qendrore dhe Jugore, duke dëmtuar rrjetin rrugor dhe tokat
bujqësore. Janë 19 lumenj të vegjël ose përrenj që paraqesin rrezik të përhershëm
për përmbytje. Karakteristika kryesore e tyre është se janë shumë të shpejtë dhe
shpesh “të pabesë”, sjellin vëllime të mëdha aluvionesh dhe mund të shkaktojnë
dëme të paparashikueshme në infrastrukturë, në objekte banimi dhe në bujqësi.
Çarja e digave përbën një rrezik të konsiderueshëm, pasi shkakton përmbytje.
Projektimi dhe ndërtimi i digave mbështetet në një analizë të gjithanshme të të
gjithë faktorëve që lidhen me të dhe që mund të prekin sigurinë e vetë digës, si dhe
të sistemit digë-rezervuar. Për të siguruar kufijtë e sigurisë së projektuar gjatë gjithë
periudhës së ekzistencës, rëndësi të dorës së parë ka mirëmbajtja e sistemeve gjatë
shfrytëzimit të tyre. Mirëmbajtja e rregullt dhe e frytshme, duke përfshirë
rehabilitimin në kohën e duhur, është në veçanti thelbësore për sistemet digë-
rezervuar të ndërtuar me dhé e gurë. Me vjetërimin e digave, siguria e punës së tyre
përbën problem. Kjo kërkon më shumë vëmendje në formën e inspektimeve, të
vlerësimeve, të modifikimeve dhe të përmirësimit të digave të vjetruara, në mënyrë
që të përballojnë standardet dhe rregullat e teknologjisë së kohës.

Historiku i përmbytjeve

Në vendin tonë përmbytjet kanë tërhequr gjithmonë një vëmendje të madhe për
shkak të pasojave katastrofike që ato kanë. Shqipëria ka një histori të gjatë të
regjistrimit të përmbytjeve.
     Kronikat turke të shekullit të 19-të shënojnë se në periudhën 1854-1874, pra, në
harkun kohor prej 20 vitesh, kanë ndodhur 18 përmbytje të mëdha duke mbuluar
me ujë një pjesë të konsiderueshme të tokave në vilajetin e Shkodrës.
Në tabelën 1 jepen përmbytjet e ndodhura nga lumenjtë për periudhën 1846-1881,
1881-1956, 1956-2015.
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(A.Q.SH)
Nga analiza e përmbytjeve për vitet 1846-2015 konkludohet se për një ecuri deri
diku ritmike e cila është e lidhur si me shkaqe natyrore ashtu edhe ato antropogjene.
Kështu, ndërsa në periudhën 1846-1956 për një periudhë 110 vjeçare kanë ndodhur
75 përmbytje, ndërsa nga viti 1957 deri në vitin 2015 kanë ndodhur 67 përmbytje
për një periudhë 58 vjeçare.( A.Q.SH).
Rritja e përmbytjeve në periudhën e dytë mendojmë se është e lidhur me veprimtarinë
antropogjene  në shkallë planetare.
Nga analiza e rastisjeve të përmbytjeve si në periudhën e parë  1846-1956 dhe në
periudhën e dytë 1957-2015 konstatohet për përmbytje më të shpeshta lumi Drin me
25 përmbytje nga të cilat 17 përmbytje për periudhën e parë dhe 8 përmbytje në
periudhën e dytë.
Lumi Buna ka patur 28 përmbytje gjithsej, 19 për periudhën e parë dhe 9 për
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periudhën e dytë.
Është interesant fakti se përmbytjet e Bunës deri në një farë mase sinkronizohen me
ato të Drinit megjithëse kanë patur rrjedhje dhe grykëderdhje të ndryshme deri në
periudhën e parë.
 Një pjesë e përmbytjeve  të Drinit dhe Bunës nuk janë të sinkronizuara për vitet
1880-1881, 1882-1883, 1897, 1916, 1960, 1994-1995, ndërsa për vitet e tjerë 1846, 1854,
1860, 1867-1868, 1870-1871, 1872, 1874, 1878, 1878-1879, 1905, 1932, 1939, 1949, 1953,
1962-1963, 1970-1971, 2002, 2004, 2009-2010,2010, 2010-2011 janë plotësisht të
sinkronizuara. Kjo është e lidhur jo vetëm me kalimin e masës më të madhe të
ujërave të Drinit në Bunë, por edhe me zhvendosjen totale në të(më parë një pjesë e
lumit të Drin kalonte në zonën e Lezhës). Ngritjet e digave të hidrocentraleve të
Fierzës, Komanit, Vaut të Dejës pavarësisht nga magazinimi i ujërave nuk e
përballuan plotësisht ngarkesën ujore.
Të pashpjegueshme mbeten rastisjet e lumit Mat, i cili gjatë periudhës 1846-1956 ka
përmbytur 3 herë përkatësisht në vitet 1878-1879, 1949-1950, 1953. Ndërsa pas vitit
1957 pas ngritjes së hidrocentralit të Ulzës dhe Shkopetit ka përmbytur  për 11 vite
pothuajse të njëpasnjëshëm.
Përmbytje më të pakta kanë patur Semani 17 vite, Vjosa 12 vite,  Shkumbini 13 vite,
Devolli 6 vite, Osumi 5 vite, Ishmi 6 vite, Erzeni 4 vite.
Rastisje të përmbytjeve kanë ndodhur dhe me përrenjtë si Gjadri 4 vite, Kiri 6 vit ,
Zaranika 2 vite , etj.
 Zero = pa përmbytje,  1 = përmbytje.

1. Grafiku nr.1. Përmbytjet e rregjistruara për të gjithë lumenjtë në periudhën 1846-
2011.( http; desinventar.cimafoundation.org)
Në grafikun nr. 1 shohim se të dhënat e para për përmbytje i kemi që në vitin 1846
dhe dy lumenjtë Drini dhe Buna kanë shpeshtinë më të madhe të përmbytjeve në
vite.

Konkluzione

Ø  Përmbytjet përbëjnë një dukuri permanente në vendin tonë.
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Ø Përmbytjet e lumenjve të vendit tonë krahas dukurive të përgjithëshme kanë
specifikat e veçanta në varësi të  veçorive të pellgjeve lumore.
Ø Ato shfaqen me frekuencë dhe intensitet të ndryshm në zona të ndryshme të
vendit tonë. Edhe kjo është e lidhur me veçoritë e ndryshme të pellgjeve lumore.
Ø Egzistojnë periudha përmbytjesh të njëkohëshme për një numër të madh të
lumenjve në vendin tonë, për pjesë të veçanta si vetëm pjesën veriore, ose vetëm për
pjesën jugore dhe më rrallë për lumenj të veçantë.
Ø  Në bazë të analizës së historikut të përmbytjeve në vendin tonë rezulton një
dukuri ritmike 11 vjeçare. Ndikimi i njollave diellore (sidomos cikli 11 vjeçar)
realizohet nëpërmjet ndryshimit të pozicionit të qendrave barike, të ndryshimit të
intensitetit të tyre, ndryshimit të rrugëve ciklonare si dhe rritjes shumë të madhe të
sasisë së reshjeve të shiut dhe të dëborë pas ciklit 22 vjeçar.
Ø Vitet e fundit dallohet një rritje e frekuencës së përmbytjeve sidomos të lumenjve
Drin edhe Bunë dhe më pak për lumenjtë e tjerë kjo është e lidhur më shumë me
faktorit antropogjen. Si dhe me ngrohjen globale dhe me ndëhyrjet në peisazhin
antropogjen.
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Retributivizmi Kantian versus parimet dhe institutet e së drejtes penale

Albion Kolndreu

Abstrakt

Në ditet e sotme, është e nevojshme, sidomos në realitetin shqipëtarë, një filtrim i
parimeve dhe instituteve kryesore të së drejtes penale, përmes refleksioneve filozofike
nën optiken e qasjeve të ndryshme të filozofisë të së drejtes. E theksova që kjo nevojë
është posaçërisht në realitetin tonë për vet faktin se një sërë reformash legjislative
kanë ndodhur pa një reflektim filozofik të mirëfilltë dhe thjesht e vetëm duke
implementuar dispozitat normative të legjislacioneve të huaja në legjislacionin tonë
të brendshëm pa një qendrim kritik ndaj tyre.
Gjatë këtij punimi, do të evidentohet fakti se unë jam fokusuar në optiken e
retributivizmit Kantian, për të parë pak më thellë parimet dhe institutet e të drejtes
penale. Kam zgjedhur të drejten penale sepse është një nga instrumentat e rëndësishem
në shtetformimin e Shtetit të së Drejtës dhe gjithashtu kam përzgjedhur qasjen
kantiane për faktin se është një nga ato qasjet etike që i jep një rol të rëndësishëm
dinjitetit njerëzorë dhe autonomisë së njeriut e si pasojë, rritë mundësitë që qenia
njerzore të mos perdoret thjesht e vetem si një mjet, qoftë edhe kur ajo duhet të
ndeshkohet për një vepër shoqërisht të rrezikshme që ka kryer, por që duhet të
trajtohet gjithmonë edhe si qellim.
Vlen të përmendet fakti se në ditet e sotme, një nga kriteret e rëndësishme që përdoren
për të gjykuar dhe vlerësuar një shtet në raport me qytetarët e vet, është pikërisht
trajtimi dhe shpagimi që i bën ai përmes Kodit Penal, veprimeve të qytetarëve të vet,
të konsideruara këto të fundit si veprime të dëmshme për shoqërinë. Ndaj, unë kam
përzgjedhur retributivizmin Kantian1, si një nga qasjet më të rëndësishme të filozofisë
të së drejtes për të analizuar dhe reflektuar parimet e së drejtes penale shqipëtare.
Kjo që theksuam sa më sipër vlen akoma dhe më shomë në rastin tonë konkret,
sepse retributivizmi dhe politikat ndeshkimore të një shteti kanë një potencial të
madh për të keqtrajtuar qenien njerzore dhe për t’a përdorur si një mjet për të
friksuar të tjerë dhe për t’iu sjellë përfitime dikujt tjetër apo të gjithë shoqërisë, në
qoftë se nuk tregohet kujdes në implementimin e tyre dhe me frymen me anë të së
ciles ato aplikohen.

1. Parimet e së drejtës penale

Parimet e së drejtës penale sipas rëndësisë që ato kanë në themelimin e legjislacionit
penal, i ndajmë në parime të përgjithshme dhe të veçanta, ose ndryshe mund t’i
identifikojmë si parime kryesore dhe aksesore. Parimet kryesore janë bazat mbi të
cilat është ngritur legjislacioni penal shqipëtarë e ndër to futen: parimi i ligjshmërisë,
sipas të cilit askush nuk mund të denohet për një vepër që nuk parashikohet në ligj;

1 Politika shpaguese dhe ndëshkuese e veprimeve të denueshme, në bazë të respektimit të dinjitetit
njerëzorë.  Shiko “Elementet e Filozofisë Morale”, Botimet “ Dita 2000”, Tiranë, 2009, faqe 192-193 dhe
196-197.
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parimi i përgjegjësisë përsonale; ai i humanizmit; ai i prapaveprueshmërisë së ligjit
penal favorizues; mosnjohja e ligjit nuk të justifikon; parimi i personalitetit aktiv
dhe atij pasiv; dhe mund të përmendim nënparimet si: shteti i së drejtës, ai i caktimit
të fajsisë, llojit dhe masës së denimit, pra ai i individualizimit të denimit; ai i barazisë
para ligjit, etj. Një tjetër parim thelbësor për të drejten penale është demokratizimi i
legjislacionit penal, pra hartimi i kodeve penale nën frymen demokratike apo
humanitare.
Parimet aksesore ose të quajtura ndryshe nënparimet, nuk janë parime që duhet të
anashkalohen, por përkundrazi janë parime të cilat rregullojnë institute të veçanta
të së drejtës, të cilat  parashikohen në të drejtën e brendshme dhe atë të jashtme
gjithashtu. Këto parime, si për shembull ai i shtetësisë që paraqitet në tre forma: a)
real, b) universal dhe c) ai i ekstraterritorialitetit; përveç se parashikohet në kodin
penal, ai paraqitet edhe në pjesë të tjera të së drejtës së brendshme si psh: në
marveshjet dy apo shumë palëshe që lidh shteti ynë me shtete të tjera për të regulluar
këto institute. Parimet e veprimit në kohë dhe hapsirë të ligjit penal, janë parime
universale të njohura ndërkombëtarisht, të parashikuara që në kohë të hershme
dhe mjaft të diskutuara nga jurist të të gjitha kohërave. Sidomos, një trajtim i plotë
do të konsiderohet, sipas mendimit tim atëherë kur këto parime do të analizohen
nën optiken e retributivizmit Kantian dhe sidomos veprimi në kohë dhe hapsirë i
ligjit penal, parashkrimi.

1.1 Parimi i Ligjshmërisë (neni 2 i KP)
Parimi i ligjshmërisë është një parim universal i së drejtës së brendshme dhe asaj
ndërkombëtare. Në të drejten penale, ai mer një rëndësi të madhe, pa zbatimin rigoroz
të të cilit veprimtaria e organeve të specializuara në luften kunder kriminalitetit,
veçanërisht proçesi i gjykimit dhe hetimit, do të deformohej duke i hapur rrugë
arbitraritetit. Parimi i ligjshmërisë ka dhe karakter të veçantë për disa institute të së
drejtes penale siç është për shemull, insituti i denimit , parashkrimit etj.
Historikisht, parimi i ligjshmërisëe ka shoqëruar të drejten penale.  Në Romen e
Lashtë, ai shprehej në formulen e njohur “nullum crimen, nulla poena sine lege”,
pra ska krim, ska denim pa ligj. Në periudhen mesjetare nuk mund të flasim për
ligjshmëri, ashtu si parimi i barazisë, ai u shpall dhe u pranua si parim themelor i së
drejtës penale nga shkolla klasike, fundi i shekullit XVIII duke u perpunuar në ditet
e sotme si një parim themelor  i së drejtës penale ndërkombëtare. Mund të themi se
janë vendet autoritare, ato që e kanë shmangur këtë parim universal, pervoja
historike e shtetit totalitar ka treguar se e ka shkelur hapur këtë parim duke cenuar
në mënyrë të drejtpërdrejtë të drejtat dhe liritë themelore të individëve, duke i denuar
pafajsisht për ato krime të ashtuquajtura krime politike. “Cdo shmangie nga ky
parim vjen në kundërshtim të hapur me demokracinë, e cila ka si qellimin e saj më të
lartë, sigurimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut (Elezi, Kaçupi & Haxhia,
2009, 43).”
Parimi i ligjshmërisë në të drejten penale, presupozon ekzistencen e normave juridike
penale, kupimin e njëllojtë të këtyre normave, respektimin dhe zbatimin e njëllojtë
e të detyrueshëm të tyre nga të gjithë e për të gjithë. Pra ligjshmëria kërkon një
legjislacion penal të plotë, të unifikuar e të qartë, kërkesë kjo që përgjithësisht është
realizuar në vendin tonë me miratimin e Kodit Penal si dhe me plotësimin dhe
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ndryshimet që i është bërë atij me ligje të veçanta. Përveç ndryshimit që ndodhi në
maj të vitit të 2013 e si pasojë e të cilit, Kodi Penal u ashpërsua nën frymen e
utilitarizmit, mund të themi se po ky Kod përsa i përket parimit të ligjshmërisë të
parashikuar në nenin 2 të tij, është influencuar nga retributivizmi Kantian . Kjo del
në pah mjaft qartë nga elementet e këtij parimi të parashtruara nga unë, pak më
sipër dhe përputhja e tyre me elementet e filozofisë kantiane të së drejtes. Ligji penal
duhet të jetë i qartë sepse paqartësia krijon veshtirësi në kuptimin dhe zbatimin e
tij, në zbatimin jo të plotë ose të gabuar të ligjit domethënë në cenimin e ligjshmërisë.
Ky parim është i lidhur ngusht me demokracinë dhe me shkallen e zhvillimit të saj
në një vend.  “Ligjshmëria është me të vërtetë një element përbërës dhe i domosdoshëm
i demokracisë, prandaj forcimi i saj garanton bazen dhe zgjerimin e demokracisë.
Ato janë të lidhura në një mënyrë të tillë sa që kushtezojnë njera-tjetren, forcimi i
njërës çon në zhvillimin e tjetres dhe dobësimi i njërës në ngushtimin e tjetres.
Respektimi rigoroz i ligjeve i jep frymëmarrje dhe jetë demokracisë,  zgjerimit të saj,
menjanon qendrimet arbitrare të organeve shtetërore dhe siguron mbrojtjen e të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, mbron shoqërinë nga kriminaliteti përmes
denimit të personave që kryejne vepra penale dhe zbatimit të masave të tjera me
karakter parandalues (Muçi, 35).” Duke u mbështetur edhe në sa më sipër, natyrshëm
lind pyetja se cila rrymë filozofike mundëson më mirë këtë raport mes demokracisë
së një vendi dhe penalogjisë së Kodit Penal, Kantizmi apo Utilitarizmi? Nuk është e
vështirë që kësaj pyetje t’i përgjigjemi se është kantizmi me respektin që mbartë në
vetvete për dinjitetin njerëzorë dhe marakun për të mos e perdorur asnjëherë njeriun,
thjesht dhe vetem si mjet por edhe si qellim, qoftë edhe kur ai ka kryer një vepër
penale, ndërsa utilitarizmi i nxitur nga parimi i dobishmërisë, mund të sakrifikojë
këtë respekt për njeriun, në mënyrë që të përfitojë sa më shumë dobi për sa më
shumë njerëz, përmes retributivizmit. Pra një shteti demokratik, që synon Shtetin e
së Drejtës duhet t’i interesojë qasja e retributivizmit Kantian,  në trajtimin që do u
bëj qytetarëve të vet,  sepse vetem kështu respektohen ata dhe si pasojë rriten
mundësitë që t’a kenë ata pushtetin në dorë dhe t’a përdorin në mënyrë të drejtë, pa
cenuar njerzoren tek askush, qoftë edhe tek qytetari më i thjeshtë apo edhe tek vet
keqbërësi.
1.2 Parimi i Humanizmit (neni 3 KP )
Parimi i humanizmit është nder parimet e trajtuara përgjithësisht nga e drejta penale
materiale dhe proçedurale, duke u vënë theksi veçanërisht në faktin se legjislacioni
ynë ndalon perdorimin e tortures, të denimit ose të trajtimit çnjerëzorë apo poshtërues
të personave të dyshuar për kryerjen e  veprave penale, si dhe u siguron të denuarve
trajtim njerëzorë dhe rehabilitim moral. “ Thelbi i këtij parimi kushtetues,  në të
drejten penale qendron në dy drejtime kryesore, në diskriminimin pozitiv që u bëhet
kategorive të brishta të shoqërisë si: fëmijëve, grave dhe personave të sëmurë
mendërisht, si dhe në caktimin e denimeve të drejta e pa diskriminime negative për
të gjithë autorët e veprave penale (Muçi, 35).”
Pra, një shtet si ky i yni, i cili synon të krijojë Shtetin e së Drejtës duhet të mos
ndeshkojë thjeshtë për hirë të ndeshkimit apo për hirë të ndonjë përfitimi utilitarë.
Kanti shprehet: “ Ligji penal, është një imperativ kategorik dhe si pasojë, mjerë ai që
futet në dredhi torturuese të eudemonizmit për të nxjerrë ndonjë përfitim… (Kant,
Metafisica, 165)”



55

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

E nga sa më sipër mund të konkludojmë se parimi i humanizmit edhe pse në pamje
të parë, duket se bazohet tek parimi i dobishmërisë, është së pari një parim që bazohet
tek respektimi i qënies njerëzore dhe dinjiteti i saj. Si pasojë, më mirë se retributivizmi
Kantian nuk e respekton askush këtë themel të parimit të humanizmit që konsiston
tek trajtimi i njeriut jo thjeshtë dhe vetem si mjet, por edhe si një qellim. Për më
tepër, vet Kanti tek vepra e tij shprehet: “ Ndeshkimi juridik… nuk mundet kurr që
të dekretohet thjesht si një mjet për të arritur një të mirë, si në leverdi të vet kriminelit,
si në leverdi të shoqërisë civile, por gjithmonë duhet të vihet në jetë vetëm sepse
krimineli ka kryer një krim. Dhe kjo duhet të ndodh kështu sepse njeriu nuk duhet
kurr të trajtohet thjesht dhe vetëm si një mjet në shërbim të qëllimeve të një tjetër
njeriu dhe të ngatërrohet, kështu me objektet e së drejtës reale, kundër kësaj ai është
i garantuar nga personaliteti i tij i brendshëm… (Kant, Metafisica, 164)”
Por nga sa parashtruam më sipër dhe nga figurat e veprave penale të parashikuara
në Kodin Penal, për të mbrojtur disa kategori specifike të shoqërisë, duhet të
vlerësojmë faktin se retributivizmi Kantian edhe kur mbron këto kategori nuk i
mbron ato për hirë të dobisë që do t’u sillte atyre apo shoqërisë, por përkundrazi ai
i mbron ato a priori dhe jo a posteriori, pra për vet atë që ato kategori të brishta të
shoqërisë, përfaqësojnë në vetvete.
1.3 Parimi se mosnjohja e ligjit nuk të justifikon (neni 4 KP)
“ Mosnjohja e ligjit që denon vepren penale, nuk përbën shkak për përjashtim nga
përgjegjësia penale, veç rasteve kur mosnjohja është objektivisht e paevitueshme.”2

Problemi i përjashtimit ose jo nga përgjegjësia penale të autorit të veprës penale, për
shkak të mosnjohjes së ligjit, ndonse i rrahur dhe i trajtuar në teorinë dhe praktiken
e të drejtës penale ngelet ende i debatueshëm për aspektet e veçanta të tij. Por kjo
çështje ka gjetur përgjigjie negative në legjislacionet penale të shteteve të ndryshme,
të cilët i permbahen parim se askush nuk mund të mbrohet duke pretenduar
mosnjohjen e ligjit. Madje filozofia e së drejtes penale nën optiken kantiane na
ndihmon në këtë rast për të qënë edhe më të qartë për faktin se kjo filozofi e
konsideron të drejten penale si një imperativ kategorik dhe jo imperativ hipotetik,
siç e konsideron etika utilitariste dhe madje këtu na vjen në ndihmë edhe vet imperativi
i parë kategorik, i cili shprehet: “ vepro në mënyrë të tillë që maksima e vullnetit
tend, të mund të deshirosh gjithmonë që në të njëjten kohë, të mund të vlejë, si
parim i një ligji universal (Kant, 2004, 61).”  Pra ky imperativ, për aq kohë sa
pretendon që ne të interiorizojmë atë, mjaft për të mos u shfaqësuar për kryerjen e
një vepre penale, nga padija që ajo mund të jetë parashikuar shprehimisht e zeza
mbi të bardhë në ligjin penal si vepër shoqërisht e rrëzikshme e si pasojë shoqërisht
e denueshme. Pra etika kantiane i jep prioritet interiorizimit të ligjit, e si pasojë nuk
pranon që të shkarkohesh nga përgjegjësia penale, kur kryen një vepër të denueshme
nga arsyeja e shëndoshë, për faktin se nuk ke marë informacion për ekzistencën në
formë të shkruar ( pra eksteriore ) të një ligji. Sepse kjo vepër që denohet nga arsyeja
e shëndoshë, nuk duhet të kryet a priori, sepse nuk e lejon as imperativi i sipërcituar e
as imperativi i dytë kategorik. Kjo e diferencon retributivizmin Kantian nga ai
utilitarist, ku ky i fundit bazohet tek imperativat hipotetik dhe është qasje a
posterioristike.

2 Neni 4 i Kodit Penal Shqipëtarë.
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1.4 Parimi i prapaveprueshmërisë së ligjit penal favorizues
Që nga vet titulli i këtij paragrafi, evidentohet qartë fakti se ky parim i së drejtës
penale shqipëtare ashtu sikur edhe nëpër shtetet e zhvilluara europiane, ka bazament
utilitarist a posterioristik. Kjo sqarohet lehtësisht, nëse shtrohet çështja se përse
ekziston një parim i tillë tek shumë shtete? Në parantezë, mendoj se ia vlen të
theksohet fakti se nuk përbën një kriter absolut, në vlerësimin e një parimi, si të
drejtë apo si të padrejtë, fakti se ai aplikohet në shumë shtete, ndaj unë iu ftoj që të
reflektojmë përtej këtij fakti se ky parim aplikohet në shumë shtete. Si pasojë e këtij
këndveshtrimi Kantian përtej këtij fakti, unë konkludoj se ky parim është mjaft
problematik në arritjen e shtetit të së drejtës, sidomos në vendet sikur ky i yni, që
janë në një tranzicion të gjatë e në zhvillim e sipër, ku përsonat që marin përgjegjësinë
dhe privilegjin për të qënë ligjbërës e si pasoj kontribues të drejtpërdrejtë në formimin
e shtetit të së drejtës, nuk janë gjithmonë njerëzit e duhur për këtë mision fisnik.
Ndaj duhet patur në konsideratë fakti se ligji favorizues është problematik për dy
arsye sipas retributivizmit Kantian: a) për faktin se dikush mund të përdoret si mjet
dhe b) fajin dhe përgjegjësinë e autorit të një vepre penale e mbartin mbi vete vet
populli, pra njolloset vet poppulli i pafajshëm, atëherë kur përfaqësuesit e tij në
institucionin e ligjvënies miratojnë një ligj favorizues e si pasojë ai ka efekt
prapaveprues dhe autori nuk e vuan denimin që meriton, por përkundrazi vet
populli njolloset si bashkëpunëtorë. Madje vet Imanuel Kant shprehet: “…drejtësia,
pushon së qënuri e tillë atëherë kur ajo jepet për një çmim (Kant, Metafisica, 165).”
1.5 Parimi i Përgjegjësisë personale (neni 14 KP )
Ky parim është një nga parimet esenciale të shtetit të së drejtës sepse është një nga
parimet që mundëson respektimin, mbrojtjen dhe zhvillimin e personalitetit
njerëzorë të çdo njeriu. Kjo sepse për të ngarkuar dikë me përgjegjësi penale, duhet
të pranojmë ekzistencën e lirisë, mundësisë së zgjedhjes dhe si pasojë përgjegjësisë
përsonale për çdo aktor në shoqërinë njerëzore. Pra duhet të pranojmë se shkak për
denimin e dikujt është patjetër autonomia, liria dhe zgjedhja personale e tij dhe si
pasojë e kësaj, rritet mundësia që edhe krimineli të respektohet atëherë kur denohet
për vepren e kryer, sepse përmes këtij denimi respektohet zgjedhja e tij e lirë dhe
autonomia e tij. Në këtë mënyrë, retributivizmi Kantian e trajton njeriun edhe kur
ai është në poziten e një krimineli, jo thjesht e vetem si mjet, por edhe si qellim,
përderisa respektohet autonomia e tij. Ndërsa, sa i përket utilitarizmit, ky parim
nuk ka një qendrueshmëri, sepse retributivizmi utilitarist a posterioristik, nuk
shqetësohet shumë për respektimin e personit dhe të përgjegjësisë personale, por
përkundrazi shqetësohet më tepër për dobinë që do të mund të rridhte nga një
ndeshkim, qoftë ky edhe nëse nuk e respekton përgjegjësinë përsonale, mjafton që
ky denim qoftë edhe kolektiv të sjell një dobi më të madhe për një numër më të madh
njerëzish.
1.6 Parimi i individualizimit të denimit (neni 47 KP )
Ky parim,në ndryshim nga parimi i mësipërm ka ngjyrime utilitariste dhe nuk
bazohet kryesisht tek qasja kantiane, për faktin se ky parim kur sherben për caktimin
e një denimi për një vepër mer në konsideratë pasojat e tij dhe si pasojë nuk është a
prioristik por përkundrazi a posterioristik e për më tepër mer në konsideratë edhe disa
detaje të autorëve të veprave penale sa rritet shumë mundësia e mosrespektimit të
parimit të barazisë, i cili është parimi kryesorë në retributivizmin Kantian.
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1.7 Parimi i veprimit në Kohë dhe në Hapsirë i ligjit penal
Ky parim është mjaft interesant, sidomos edhe për faktin që ky parim është aplikuar
prej kohësh, në shumë shtete dhe gjithashtu ka sjellë edhe pasoja pozitive në
aplikimin e tij, por megjithatë këto nuk mjaftojnë për ta pranuar pa analizë si një
parim krejtësisht të drejtë, ndaj unë do të qendroj sidomos tek parimi i veprimit në
kohë të ligjit sepse parimi i veprimit në hapsirë është qartazi i bazuar në frymen
kantiste për aq kohë sa ky i fundit pranon se ligji ka fuqi në çdo hapsirë.
Ndërsa përsa i përket veprimit në kohë, vlen që të përqendrohet vëmëndja jonë
pikërisht tek instituti i parashkrimit të hetimit dhe të ekzekutimit të denimit. Kjo për
faktin se në raport me këto dy institute të së drejtës, bëhet më i qartë demarkacioni
mes retributivizmit Kantian dhe atij utilitarist. Konkretisht, parashkrimi i hetimit
dhe i ekzekutimit të denimit të dhënë nga gjykata me vendim të formës së prerë, ka
këtë funksion si më poshtë; duke përdorur si kriter, kohën e kaluar  relativisht, me
një kohë të përcaktuar nga ligjvënësi jonë, për nisjen e hetimit apo nisjen e
ekzekutimit të denimit për t’a shfuqizuar, anulluar apo jo një hetim, ose një
ekzekutim të një denimi. Pra, me pak fjalë nëse kalon koha e parashikuar nga
ligjvënësi ynë për hetimin e një vepre penale apo për ekzekutimin e një denimi për
një vepër penale, atëherë ai hetim apo dhe ai ekzekutim denimi shfuqizohet, sepse e
ka kapërcyer nevojen dhe nuk është më efikas ose me fjalë të retributivizmit utilitaris,
nuk sjell më leverdi dhe si pasojë nuk duhet të kryhet edhe pse është konsumuar
një vepër penale. Krejtësisht kundër këtij qendrimi utilitarist mbi parashkrimin është
retributivizmi Kantian, sepse ky i fundit nuk është një retributivizëm a posterioristik
dhe imperativ hipotetik, por përkundrazi është retributivizëm a prioristik dhe imperativ
kategorik. Pra me fjalë të tjera, retributivizmi Kantian nuk interesohet sesa kohë ka
kaluar nga kryerja e veprës penale apo nga dhënia e denimit me anë të vendimit të
formës së prerë të gjykatës, për të vendosur që të fillojë apo jo respektivisht, hetimi
gjyqsorë për vepren penale të konsumuar apo zbardhja e denimit me formë të prerë
nga gjykata. Por përkundrazi, ky retributivizëm, mjaftohet me faktin që është
konsumuar  një vepër penale dhe s’ka rëndësi se kur, për të filluar hetimi penal dhe
asnjëherë të mos shfuqizohet ai, pavarsisht sesa kohë kalon, gjithashtu e njëjta gjë
vlen edhe për ekzekutimin e denimit. Sepse përndryshe njeriu do të perdorej thjesht
dhe vetem si mjet dhe gjithashtu do të njollosë popullin me damkën e bashkëfajtorit
në konsumimin e një vepre penale të kryer nga një person çfarëdo, atëherë kur vet
ky popull me përfaqësuesit e tij miraton një legjislacion penal i cili ka të materializuar
një parim që nuk lejon të fillojë hetimi apo ekzekutimi i denimit, duke u bazuar
vetem tek fakti që ka kaluar një kohë e caktuar.  Madje Kanti, na vjen në ndihmë për
atë çfarë konkluduam më sipër duke u shprehur se : “ Edhe kur shoqëria civile do të
shpërbëhet me konsensusin e të gjithë anëtarëve të vet ( për shembull, një popull
banues në një ishull, vendos që të shpërndahet nëpër të gjithë boten), vrasësi i
fundit që ngelet në burg në pritje të ekzekutimit të denimit, duhet që më përpara të
ekzekutohet ky vrasës, më pas të shpërbëhet shoqëria civile, në mënyrë që secili të
vuaj denimin e veprave të veta dhe që gjaku i derdhur të mos bjerë mbi popullin që
nuk e ka kërkuar këtë denim: sepse përndryshe, ky popull do të mund të konsiderohet
bashkëpunëtorë në këtë dhunim publik të së drejtës (Kant, Metafisica, 167).” Nga
ky shembull, i sjellë nga një vepër themelore e etikës kantiane, ne duhet të reflektojmë
përtej detajit të shembullit, që i denuari është në dispozicion të organeve të drejtësisë
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dhe të kapim thelbin e retributivizmit Kantian duke pranuar se ndeshkimi dhe e
drejta penale duhet të hetojë dhe denojë çdokënd që plotëson kriteret për të qënë
përgjegjës penalisht dhe për çdo vepër dhe si pasojë instituti i parashkrimit nuk
duhet të ekzistojë në një shtet që synon formimin e shtetit të së drejtës sipas
retributivizmit Kantian.

2. Parimet e së drejtës proçeduriale penale

Paraprakisht vlen të theksohet fakti se E Drejta Penale, ndahet në dy nëndarje të
mëdha, ku njëra është e drejta materjale penale ose shkurt e drejta penale dhe tjetra
është e drejta proçedurjale penale. Si pasojë, duke patur në konsideratë qellimin e
punimit tim studimorë, i cili ka në fokus reflektimin filozofik mbi parimet dhe
institutet kryesore të së drejtes penale ( materjale dhe proçedurjale ) nën optiken e
retributivizmit Kantian dhe nuk ka si synim që t’i studiojë domene të ndara edhe
pse kanë specifikat e veta. Ndaj unë do të paraqes më posht edhe refleksionet e mia
nën optiken e retributivizmit Kantian edhe për disa nga parimet e së drejtës
proçedurjale penale.
2.1 Parimi i ligjshmërisë (neni 2 i K.Pr.P (Islami, Hoxha & Panda, 2010, 40)
Përveç, parimit të ligjshmërisë të materjalizuar në të drejten materjale penale, ku
theksi vihet tek fakti se nuk ka përgjegjësi penale pë një vepër nëse më përpara ajo
vepër nuk është cilësuar si vepër e denueshme, ky parim i materjalizuar edhe tek e
drejta proçeduriale penale për të komplementuar atë të paren dhe për t’a garantuar
më tepër, respektimin e dinjitetit të qënies njerzore, që është meraku kryesorë i
retributivizmit Kantian, na paraqitet si një tjetër instrument ndihmës në
shtetformimin shqipëtarë dhe gjithmonë duke treguar kujdes të veçantë në proçeduren
e aplikimit të së drejtes materjale penale, me qellim që qenia njerzore, që është objekt
i një ndjekje penale apo dhe ndeshkimi penal, të mos perdoret thjesht dhe vetem si
mjet por njëkohësisht dhe gjithmonë edhe si qellim. Përmes këtij materjalizimi të
dytë, mund të themi se shteti shqipëtarë, distancohet, ashtu siç kanë bërë edhe
shtete të tjera europiane, nga parimi utilitarist në rrugen e gjatë e të vështirë të
shtetformimit të së Drejtes, duke përqafuar kështu qasjen e etikes dhe retributivizmit
Kantian. Këtë e themi sepse, ky retributivizem ashtu si edhe legjislacioni ynë
proçedurjal penal, nuk lejon as torturimin, as keqtrajtimin dhe as trajtimin çnjerzorë
të të akuzuarit edhe nëse ky i fundit akuzohet për një vepër mjaft të rëndë shoqërore,
ndërsa qasja utilitariste nuk e përjashton trajtimin e një qenie njerzore e cila është e
dyshuar për konsumimin e një vepre penale, që të përdoret si mjet për të friksuar të
tjerë apo për të shtuar dobinë për të tjerë dhe si pasojë nuk e përjashton mundësinë
e trajtimit të tij thjesht e vetem si mjet dhe jo njëkohësisht si qellim, që është edhe
maraku i retributivizmit Kantian.
2.2 Parimi i prezumimit të pafajsisë (neni 4 i K.Pr.P)
Edhe në rastin e këtij parimi proçedurial evidentohet në mënyrë eksplicide, ngjyrimi
Kantian i përmbajtjes së tij, qoftë dhe vetem për faktin se ky parim mbron dinjitetin
e personit, tek çdo njeri, për aq kohë sa ky parim pretendon se përderisa nuk është
provuar ndryshe, me anë të provave, dyshimi i arsyeshëm se ai person ka kryer me
të vërtetë atë për të cilen dyshohet, atëherë ai është i pafajshëm. Pra, retributivizmi
kantian e prezumon çdo person si të pafajshem, për aq kohë sa nuk është provuar
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e kundërta e këtij prezumimi dhe kjo sepse sipas tij, imperativi i parë kategorik3 nuk
e lejon që një akt i dëmshëm të kryhet dhe si pasojë, duhet që të provohet që është
vepruar në kundërshtim me këtë imperative dhe si pasoj është kryer një veper e
denueshme.  Ndërsa, përsa i përket parimit utilitarist, do të ishte më mirë, ndoshta,
që dikush të shpallej fajtor, e si pasojë të denohej, edhe pa provuar me anë të prova
dyshimet, sepse kështu do të trembëshin shumë të tjerë e nuk do të kryenin vepra
penale të ngjashme dhe si pasojë do të rritej kënaqësia për një numer më të madh
njerëzish dhe gjithashtu do të paksoheshin dhimbjet,sipas parimit utilitaris. Këtë
frymë utilitariste, të legjislacioneve penale e kundërshton retributivizmi Kantian
dhe si pasojë kontribuon fuqishëm në ruajtjen dhe zhvillimin e të drejtave themelore
njerzore.
2.3 Parimi që, pala akuzuese, ka barren e të provuarit
Ky parim është gjithashtu kantian, për mendimin tim, për faktin se në bazë të
imperativit të parë kategorik të etikës kantiane, ne nuk mund të genjejmë ose nuk
mund të mos themi të vërteten sepse nëse do të vepronim ndryshe atëherë do të
ishte e pamundur shoqëria njerzore dhe ndërveprimi njerzorë. E përveç sa më sipër,
po ky imerativ kategorik e detyron palen akuzatore që të mos gënjejë apo të mos
akuzojë pa e bazuar në prova kokëforta dhe argumenta të fortë dhe bindes, akuzen
e formuluar ndaj një tjetër njeriu, i cili ashtu sikur vet akuzatori nuk duhet përdorur
asnjëherë thjesht e vetëm si mjet, por edhe si qellim, do të shprehej I.Kant.
2.4 Parimi që çdo dyshim, interpretohet në favor të të pandehurit  (neni 4/2 i
K.Pr.P)
Edhe për këtë parim, vlen ajo çfarë kam argumentuar më sipër tek parimi paraardhës,
por ia vlen që të shtohet fakti se thjeshtë dhe vetem dyshimi, në mungesë të provave
bindëse, shndërrohet në një “provë” në favor të të pandehurit dhe kjo gjë nuk lejon
që i akuzuari të përdoret thjeshtë dhe vetëm si një mjet për interes të pushtetarëve,
punëdhënësve apo autoriteteve të tjera, por mundëson që edhe një njeri i thjesht të
trajtohet edhe si qëllim.
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Abstrakt

Në këtë artikull do të analizohen rregullat më kryesore të juridiksionit në SHBA. Për
shumë arsye, rregullat shtetërore të juridksionit në SHBA janë të ngjashme me ato në
Angli. Juridiksioni mund të shtrihet brenda territorit të shtetit në fjalë. Në shekullin e
20-të, shtetet filluan të zgjerojnë juridiksionin bazuar në legjislacion. Shoqëritë tregtare
nga një shtet tjetër ose nga shtete të huaja, të cilat ushtronin biznes në shtetin në fjalë, i’u
kërkua të përcaktonin një agjent, i cili do të ishte palë në rast procesi gjyqësor, ose do të
bëhej procesi në vendin e biznesit të shtetit. Këto statute shtetërore, të cilat ndryshojnë
nga shteti në shtet, njihen në terminologjinë e sistemit (case law) si statutet e zgjerimit të
krahut (influencës), duke u lejuar gjykatave shtetërore që të paraqisin para gjykatës
njerëz që gjenden në shtete të tjera. Duhet patur parasysh se këto principe u zhvilluan në
kuadër të një procesi brenda shtetit, sidoqoftë ato aplikohen në mënyrë të njëjtë edhe në
juridiksionin ndërkombëtar. Në SHBA, të huajt trajtohen njësoj si shtetasit amerikanë
që vinë nga shtetet e tjera kur bëhet fjalë për juridiksionin. Klauzola e besimit të plotë
dhe kreditit e Kushtetutës amerikane, e rregulluar në nenin IV të Kushtetutës amerikane
përcakton  njohjen automatike të vendimeve nga shtetet motra, sidoqoftë, ky i fundit
nuk përcakton kushtet që duhet të plotësohen nga gjykata për shtrirjen e vendimit ndaj
qytetarëve të shteteve të tjera. Kjo nuk përbënte problem në rastin e precedentit të sistemit
ligjor (case law), por në rastet e zgjerimit të juridiksionit ishte një problematikë.

Fjale kyçe: Juridiksion, ndërkombëtar, ligj, SHBA, Proces.

Doktrina e kontakteve minimale

Për të zgjidhur problemin, Gjykata e Lartë amerikane u bazua në klauzolën
procesuale të amendamendit të 14-të të Kushtetutës amerikane.

Në çështjen International Shoe Co kundër State of Michigan,1 bëhej fjalë për një kompani
me seli në Missouri, e cila kishte disa shitës në shtetin e Washingtonit, të cilët shisnin
produktin nën kontrollin e një menaxheri në Missouri. Shitesit ishin rezident në
Washington dhe punonin duke u bazuar në përqindje shitjesh. Porositë që ata
merrnin transmetoheshin në Missouri për t‘u pranuar ose kthyer mbrapsht dhe
mallrat transportoheshin në mënyrë të drejtpërdrejtë në klientët në Washington.
Pyetja para gjykatës kishte të bënte nëse kompania ishte nën juridiksionin e Gjykatës
në Washington në paditë që kishin të bënin me pagesën e kontributetve që
transferoheshin në fondin e kompensimit të papunësisë. Shërbimi bëhej bazuar në
një shitës në Washington dhe një kopje i çohej kompanisë në Missouri. Gjykatat
1Vendimi International Shoe Co kundër State of Michigan, 326 US 310, 66 S Ct 154, 90 L Ed 2d 95 (1945).
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shtetërore në Washington përcaktuan se ato kishin juridiksion. Apeli që përmbante
pyetjen në lidhje me juridiksionin u shtrua nga Gjykata e Lartë e shtetit të
Washingtonit në Gjykatën e Lartë (Supreme) të SHBA.
Vendimi. Historikisht, juridiksioni i gjykatave për të nxjerrë vendimin in personam
bazohet në fuqinë e tyre de facto mbi të paditurin. Prania e tij brenda juridiksionit
territorial të një gjykate ishte e nevojshme që vendimi i marrë të ishte i vlefshëm për
të. Meqenëse personaliteti i shoqërisë është fiktiv, është e qartë se jo si një individ,
prezenca si jashtë dhe brenda shtetit të origjinës mund të ndodhë vetëm bazuar në
aktivitetet që kryhen nga ata të cilët janë të autorizuar të veprojnë në lidhje me këtë
çështje. Termat “prezent” dhe “prezencë” përdoren për të simbolizuar ato aktivitete
të agjentit të shoqërisë tregtare brenda shtetit, gjykatat e të cilit janë të mjaftueshme
për të kënaqur kërkesat e procesit. Këto kërkesa mund të plotësohen nga ortakë të
korporatës brenda shtetit në kontekstin e sistemit federal qeverisës, për t’i kërkuar
shoqërisë tregtare të mbrojë padinë e ngritur kundër tyre. Duke patur parasysh
argumentimin e mësipërm, aktivitetet që kryhen nga apeluesi në shtetin e
Washingtonit nuk ishin as të parregullta as kazuale. Ato ishin sitematike dhe të
vazhdueshme për shumë vite. Ato ishin voluminoze në sasi në kuadër të biznesit
ndërshtetëror, gjatë të cilit apeluesi morri benefite dhe mbrojtjen e ligjeve të shtetit,
duke përfshirë edhe të drejtat për të kërkuar zbatimin e të drejtave të tij në gjykatat
e shtetit. Bazuar në të dhënat e çështjes, Gjykata e Lartë amerikane argumentoi se
aktivitetet e biznesit krijojnë lidhje kontaktesh të arsyeshme dhe të mjaftueshme me
shtetin e Washingtonit dhe nuk mund të thuhet se juridiksioni në gjykatat e këtij
shteti është i paarsyeshëm. Si pasojë, gjykatat e Washingtonit kishin juridiksion
dhe vendimi i marrë nga Gjykata e Lartë e Washingtonit u konfirmua edhe nga
Gjykata e Lartë e SHBA-së.

Juridiksioni specifik

Çëshjet e mëposhtme do të tregojnë sesi u zhvillua më tej ky lloj interpretimi. Në
Çëshjten World wide Volkswagen kundër Woodson,2 bëhej fjalë për dy të paditurit Harry
dhe Kay Robinson të cilët blenë një makinë Audi në New York dhe u larguan për në
shtëpinë e tyre në Arizona. Duke kaluar në shtetin e Oklahomës, makina Audi u
përla nga një makinë tjetër dhe si pasojë Kay Robinson dhe dy fëmijët e tyre patën
djegie të gradës së dytë. Robinsone-ët  ngritën padi për përgjegjësitë e produrti para
Gjykatës në Oklahoma duke argumentuar se zjarri i shkaktuar ishte si pasojë e
design-it me defekt të serbatorit të makinës. Të paditurit në këtë çështje ishin :
1. Prodhuesi Audi
2. Importuesi (VW i SHBA)
3. Shpërndarësi rajonal (World Wide Volkswagen) dhe
4. Shitësi në SHBA (Seaway)

World Wide Volkswagen dhe Seaway kundërshtuan juridiksionin e Gjykatës së
Oklahomës. World Wide Volkswagen ishte një shoqëri tregtare e pavarur, jo në
pronësi të Audi ose Volkswagen e SHBA-së. Ajo nuk kishte seli në New York, por
shpërndante produkte të VW në shitësit e New York, New Jersey dhe Connecticut.
Seaway ishte gjithashtu një kompani e pavarur, ishte një prej tregtarëve të cilët
2Vendimi World Wide Volkswagen kundër Woodson, 444 US 286, 62 L Ed 2d 490, 100 S Ct 559 (1980).
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bënin biznes në New York. Nuk kishte asnjë të dhënë se as World Wide Volkswagen
ose Seaway kishin kontakte me Oklahomën ose ndonjë makinë e shitur gjendej në
këtë shtet, me të vetmin përjashtim të makinës së Robinson. Gjykata e Lartë e shtetit
të Oklahomës i dha juridiksion gjykatave të shtetit të Oklahomës, me argumentimin
se makina sipas design-it është aq e lëvizshme, saqë të paditurit duhet ta kishin
parashikuar se makina e shitur tek familja Robinson mund të përdorej në Oklahoma.
Vendimi. Klauzola e Amnedamentit të 14-të të Kushtetutës kufizon fuqinë e një
gjykate shtetërore për të bërë të vlefshëm një gjykim personal kundër një të padituri
jo-rezident. Procesi kërkon që i paditurit të lajmërohet në kohën e duhur dhe të jetë
subjekt i juridiksionit personal të gjykatës. Në çështjen në fjalë, lajmërimi nuk
përbënte problem, e vetmja çështje kishte të bënte me juridiksionin e gjykatave të
Oklahomës. Një gjykatë shtetërore mund të ushtrojë juridiksion personal mbi një
të paditur jo-rezident vetëm për aq kohë sa ekzistojnë “kontakte minimale” mes të
paditurit dhe shtetit në fjalë. Në kuadër të këtij argumentimi, sipas Gjykatës nuk ka
një bazë të ngjashme për juridiksionin e Oklahomës mbi World-Wide ose Seaway
në këtë çështje. Shitjet e Seaway-s janë bërë në Massena të New York-ut. Tregu
është i kufizuar për shitësit në New York, New Jersey dhe Connecticut. Nuk ka
evidencë të provave se makinat e shpërndara nga World-Wide shiten tek klientët
jashtë kësaj zone. Është e parashikueshme se blerësit e makinave që shiten nga
World-Wide dhe Seaway mund t’i çojnë në Oklahoma, por të paditurit në rastin
konkret nuk kanë lidhje ose marrëdhënie kontaktore me shtetin e Oklahomës.
Gjykata e Lartë e SHBA-së e gjykoi vendimin e të drejtës së juridiksionit të gjykatave
të Oklahomës si të padrejtë.  Duhet patur parasysh dhe bërë një dallim i rëndësishëm
mes juridiksionit të përgjithshëm dhe atij specifik. Sipas dogmës dhe literaturës,
juridiksioni special i referohet dhe është i kufizuar për padi të cilat ngrihen nga
aktivitetet e të paditurit në shtetin në fjalë, ndërsa juridiksioni i përgjithshëm
zbatohet në përgjithësi për çdo lloj padie. Ky i fundit kërkon kontakte më të ngushta
me shtetin në të cilin do të gjykohet çështja sesa juridiksioni special. Për të përcaktuar
kontakte të mjaftueshme për juridiksionin e përgjithshëm, aktivitetet e të paditurit
në këtë shtet duhet të jenë të vazhdueshme dhe sistematike.

Juridiksioni i përgjithshëm

Rregullat të cilat zbatohen nga juridiksioni i prgjithshëm janë të ilustruara në
vendimin e mëposhtëm të Gjykatës së Lartë të SHBA-së. Në çështjen Helicopteros
Nacionales de Colombia kundër Hall,3 bëhet fjalë për një joint venture WSH e përbërë
nga tre kompani, e cila e kishte selinë kryesore në Texas. Ajo donte të hynte në
marrëdhënie kontraktore me një kompani nafte peruane, për të ndërtuar një linjë
transportimi nafte në Peru. Ata themeluan së bashku një Consortium peruan.
Consorcio/WSH kontraktuan firmën Helicol (Helicopteros Nacionales de Colombia)
për të siguruar transportin për personelin e tyre në Peru. Një helikopter i cili ishte
në pronësi të Helicol u rrëzua në Peru në kohën që po transportonte personelin e
Consorcio/WSH. Mes të vdekurve ishin edhe 4 amerikanë të cilët ishin të punësuar
nga Consortium. Të afermit e këtyre të fundit ngritën padi në Gjykatën Shtetërore
3Vendimi i Gjykatës së Lartë të SHBA-së, Helicopteros Nacionales de Colombia kundër Hall, 466 US 408, 104
S Ct 1868, L Ed 2d 404 (1984).
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të Texas-it kundër Consorcio/WCH, Helicol dhe Bell Helicopter Company (prodhuesi
texan i helikopterëve). Helicol argumentoi se gjykatat texane nuk kishin juridiksion
mbi të, gjë e cila u kundërshtua nga Gjykata e Lartë e Texas-it. Çështja shkoi në
Gjykatën e Lartë të SHBA-së. Sipas Paditësve, paditë e tyre nuk bazoheshin dhe
nuk ishin të lidhur me aktivitetet e Helicol në Texas. Pra, ato duhet të përcaktonin
se gjykatat e Texasit kishin një juridiksion të përgjithshëm. Kontaktet dhe lidhjet e
Helicolit me Texas-in ishin:

1. Ky i fundit kishte nisur drejtorët ekzekutivë për të negociuar në Texas për kontratën;
2. Kishte marrë çeqe nga Banka e Houston-it dhe transferuar në llogarinë bankare në
New York;
3. Kishte blerë helikopterë, mjete, shërbime trajnuese nga Bell helicopter në Texas dhe
4. Kishte nisur personel në Fort Worth të Texas-it  për t’u trajnuar.

Vendimi. Klauzola e Amendamentit të 14-të zbatohet për të kufizuar fuqinë e një
shteti për të gjykuar in personam juridiksionin mbi një të paditur jorezident. Kërkesat
e juridiksionit plotësohen kur një shoqëri tregtare e paditur jorezidente ka një
“minimum kontaktesh” me gjykatën e shtetit deri në atë pikë saqë nuk prish nocionet
tradizionale të fair play dhe drejtësisë substanciale. Në rast se ekzistojnë
kundërshtime që dalin nga kontaktet e të paditurit me Gjykatën, kjo e fundit
përcakton se “një marrëdhënie mes të paditurit, gjykatës dhe çështjes” është baza
kryesore e juridiksionit in personam. Edhe nëse shkaku i padisë nuk ngrihet ose
është i lidhur me aktivitetet e korporatës në shtetin gjykues, juridiksioni është i
dhënë në gjykatën e këtij shteti, nëse ka kontakte të mjaftueshme mes shtetit dhe
korporatës së huaj.
Të gjitha palët në çështjen e tashme lejojnë paditë e përgjegjësve kundër Helicol, se
ato nuk janë ngritur dhe nuk kanë lidhje me aktivitetet e Helicol brenda Texas-it.
Për këtë arsye duhet analizuar nëse natyra e kontakteve të Helicol me shtetin e
Texas-it, përbën një biznes të vazhdueshëm dhe sistematik. Sipas të dhënave që
dalin nga çështja, këto elemente nuk ekzistojnë. Gjykata e Lartë e SHBA-së përcaktoi
se kontaktet me shtetin e Texas-it ishin të pamjaftueshëm për të plotësuar kërkesat
e klauzolës së Amendamentit të 14-të të Kushtetutës. Për këtë arsye edhe kjo e fundit
e rrëzoi vendimin e Gjykatës së Lartë të Texas-it ku përcaktoi se gjykatat e Texas-it
nuk kishin juridiksion mbi Helicol.
Kjo çështje tregoi sesi një kompani e huaj e cila nuk është rezidente ose me vendbanim
në SHBA mund të përfitojë nga mbrojtja e doktrinës së „kontakteve minimale.

Konkluzione

Në atë çka u diskutua në këtë  artikull doli qartë se SHBA nuk aplikon principin e
dytë. Sipas kësaj doktrine, duhet të ketë një lidhje mes të paditurit dhe shtetit të
gjykatës në çdo çështje. Sidoqoftë, natyra e asaj lidhjeje është e ndryshme. Nuk
është e rëndësishme që i padituri të ketë vendbanim ose të jetë rezident në shtetin e
gjykatës, por sidoqoftë duhet të ketë kontakte sistematike me atë shtet. Ky fakt
duhet të jetë i tillë, sa në mënyrë të arsyeshme të përcaktohet juridiksioni në atë
shtet. Kjo është e vërtetë në rastin e juridiksionit të përgjithshëm dhe specifik, paçka
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se në rastin e dytë, lidhja nuk ka nevojë që të jetë kaq e fortë.
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. Sipas Rregullores së Brukselit I , bëhet fjalë për vendbanimin. 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 e mundshme në SHBA. Në Europë, është
e mundshme edhe bazuar në këtë Rregullore për një person që të jetë subjekt i
juridiksionit të një shteti me të cilin ai nuk ka pasur kurrë kontaktin më të vogël
dhe me të cilin nuk ka pasur kurrfarë lidhjeje. Nenet 5 pika 3 dhe 6 pika 1 të
Rregullores janë shembuj. 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.
Në Europë, rezultatet mund të ishin të ndryshme. Së pari, sepse kompania
kolumbiane nuk do të përfitonte nga mbrojtja e Rregullores së Brukselit I. Më pas,
edhe në qoftë se do të kishte përfituar, do të kishte qenë subjekt i juridiksionit të
gjykatës. Nëse Texas do të ishte Anglia, psh. gjykata angleze do të kishte marrë
juridiksion mbi Consorcio/WSH dhe Bell bazuar në vendbanimin në Angli. Nëse
Helicol do të kishte vendbanim (selinë kryesore) në një nga shtetet anëtare të BE-së,
atëherë rezultati do të kishte qenë i njëjtë sipas nenit 6 pika 1 të Rregulores së Brukselit
I. Në SHBA nuk ekzistojnë masa të njëjta me këto rregulla, kontaktet minimale do
të ekzistonin në kuadër të çdo të padituri. Nëse Texasi do të ishte Franca, gjykatat
franceze do të kishin juridiksion mbi Helicol thjesht bazuar në shtetësinë franceze
të të paditurit. Kjo tregon sesi juridiksioni në disa raste mund të jetë më i kufizuar
në SHBA sesa në Europë.
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Abstract

The purpose of this paper is essentially an analysis of the constitutive elements of
Laundering of Crime Proceeds explicitly provided by article 287 of Albanian Criminal Code
(hereinafter ACC), in order to point out the interpretative problems, for a better
implementation of this article with other articles within or out the ACC.
Law No. 7895 date 27 January 1995 added a new article in the ACC,  article 287, “Disposing
of proceeds of crime”  and  Law no. 8733 date 24 January 2001 added another article 287/
a, “Money Laundering”.
By Law No.9086 date 19 June 1993 and by Law No. 9275 date 16 September 2004, article
287 of the ACC was amended into “Laundering of Crime Proceeds” and by law No.9686
date 26 February 2007 the letter ç of this article was abrogated.
In ACC the Laundering of Crime Proceeds is an offence against public order and security, an
offence against state authority, which object consist in the relations appointed by law to
protect state interest from the different forms of the Laundering of Crime Proceeds, protected
specially by the criminal law from the criminal actions or omissions1.
In fact this kind of offense has more than two juridical objects. Object of the offense
should be the juridical relations set up to protect the right functioning of the judicial
system because through actions or omissions that obstacle the identification of the origin
of the products of the offense, the criminality can be increased (Antolisei, 2003,447).
Commission of this offence harm the wealth and the economic system of the physical
person or the judicial one or the state interests, for example in the case of recycling of
dirty money from organized crime and introducing them in the legal economic-financial
system, the rules of a free competition and all economic rules are damaged (Condemi,
2008,123).
The third paragraph of the article 287 of the ACC foresees that the offence is consumed
and the dispositions of the article 287 should be applied even in the cases when the
person that has committed the offence from which the crime proceeds come, cannot be
taken as defendant, cannot be punished, exists a cause which obliterates the criminal
offence or one of the on of the penal proceeding conditions for such a criminal offence is
missing (Elezi,2009, 523).
Article 36 of the ACC establish the confiscation of the means that have served or specified
as means for committing the criminal offense and also the products that origin from
offence or other property, value of which correspond to the value of the products  or the

1 Elezi, I., “E drejta penale, Pjesa e posacme”, Botimet Erik, 2009, pg., 522.
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incomes from crime. By the judicial decision all the confiscated goods pass in state favor2 Article
36 Confiscation of means for committing the criminal offence and criminal offence proceeds
1. Confiscati
on is given necessarily by the court and has to do with reception and release in the state
’s favor:
a) to the objects that have served or are specified as means for committing the criminal
offence;
b) of criminal offence proceeds, where is included any kind of asset, as well as legal
documents or instruments verifying other titles or interests in the asset waiting upon or
gained directly or indirectly form the criminal offence committal;
c) of the promised or given remuneration for committing the criminal offence;
ç) of any other asset, whose value corresponds to the criminal offence proceeds;
d) of objects, whose production, use, holding or their alienation make a criminal offence,
and when the sentence decision is not given;
2. If the criminal offence’s proceeds are transformed or partly or fully converted into
other assets, the latter is subject to confiscation;
3. If criminal offence  ’s proceeds are joined with assets gained legally, the latter are
confiscated up to the value of the criminal offence proceeds;
The definition of the products of the offence is given by article 36 point one letter b) of
ACC where is includes any kind of asset, as well as legal documents or instruments
verifying other titles or interests in the asset waiting upon or gained directly or indirectly
form the criminal offence committal.
ACC, Criminal Procedure Code, Law 8610 dated 17 may 2000, “On the Prevention of
Money Laundering” amendmened with Law no. 9084, 2003 “For some additional and
amendment in law no. 8610, 2000, Law No. 9917 date 19 May 2008, On the prevention of
money laundering and terrorism financing, Law No.10 192 date 3 December 2009, Prevention and
suppression of Organized Crime, Trafficking through Preventive Measures against Property, constitutes
the main legal base for the implementation of this article.
Law no.10 192/2009 aims to prevent and suppresses organized crime and trafficking
through confiscation of property of persons who have unjustified economic levels as a
result of suspected criminal activity and enforcement against persons who commit
certain criminal acts. The act establish criteria for sequestration of property, the
procedures for seizure and foresees the decisions taken on the measure of sequestration
procedures for confiscation of assets seized, the manner of passage as well as the use of
these confiscated assets.
2 Article 36 Confiscation of means for committing the criminal offence and criminal offence proceeds
1. Confiscation is given necessarily by the court and has to do with reception and release in the state’s
favor:
a) to the objects that have served or are specified as means for committing the criminal offence;
b) of criminal offence proceeds, where is included any kind of asset, as well as legal documents or
instruments verifying other titles or interests in the asset waiting upon or gained directly or indirectly form
the criminal offence committal;
c) of the promised or given remuneration for committing the criminal offence;
ç) of any other asset, whose value corresponds to the criminal offence proceeds;
d) of objects, whose production, use, holding or their alienation make a criminal offence, and when the
sentence decision is not given;
2. If the criminal offence’s proceeds are transformed or partly or fully converted into other assets, the latter
is subject to confiscation;
3. If criminal offence’s proceeds are joined with assets gained legally, the latter are confiscated up to the
value of the criminal offence proceeds;
4. Subject to confiscation are also other income or profits from the crime proceeds, from assets that are
transformed or altered to criminal offence proceeds, or from assets with which these proceeds are involved,
in the same amount and manner as the criminal offence proceeds.
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1) The predicate offence

The accomplishment of another offense from which the crime proceeds origin is a
preliminary condition for the existence of the laundering of crime proceeds. The content
of the article does not mean anything for the active subject of the offense, if he should
be the same person, that has committed the crime from which the proceeds origin and
laundered the products of the offense in the same time. The article indicates that “it is
known that is product of the offence” without specifying the author of the criminal offence
(Rosi,1999, 2).
It should be assumed that the offence of Laundering of crime proceeds exist also in all the
cases when the author is different or just the same.
From an international point of view, the Convention of Strasbourg3, in the article 6.2
letter b) gives the option to all the national legislations to choose in the case of  laundering
crime proceeds if they want to punish or not the author from which the products
origin, when both the offences are committed by the same person. In other words, the
same subject has committed the predicate offence and the other offence, basing the
Convention of Strasbourg, can be punished only for the predicate offence or both of
them, leaving it upon the national legislations will44 For the purposes of implementing
or applying paragraph 1 of this article:
The Albanian legislation does not exclude from the penal responsibility the subjects of
the predicate offence from the laundering of crime proceeds offence.
The predicate offence from which the products origin or derivate can have different
objects because article 287 of the ACC does not specify or limit the offences from which
the products origin or specify the subjective element in which they can be committed.
This choice can be explained by the need to make the fight against the recycling of
products that origin from crime more potential.
Article 287 does not specify if the offence from which the product derivate should be
committed by intention or negligence. This kind of specification is not needed because
logically no goods can derivate from an offence that is committed by negligence.
Referring to the judicial acceptance of the predicate offence from which the products
derivate, this is not needed and the offence of the Laundering proceeds of crime exist
even in the cases when the person from which the products of the crime origin can not
be part of the criminal process, can not be punished, there is a cause of the offence
cessation or because a lack of the criminal procedure condition

2) The objective element of the offence

The objective element of the offence is constituted from illegal active actions or omissions,
socially dangerous through ways included in the content of the descriptive disposition

3 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, Strasbourg.
8.XI.1990
4 For the purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:
a) it shall not matter whether the predicate offence was subject to the criminal jurisdiction of the Party;
b) it may be provided that the offences set forth in that paragraph do not apply to the persons who
committed the predicate offence;
c) knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in that paragraph may be
inferred from objective, factual circumstances.
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of the article 287 of the ACC as below:
a) exchange or transfer of assets, that is known to be a crime proceed, for hiding or concealing
the illegal origin of the of the asset or giving of assistance to avoid the juridical consequences
related with the criminal offence committal
It is irrelevant the fact if the money is exchanged with money of a foreign currency or
different goods having different legal value. The offence exists in any case, for example
financial, bank, commercial actions herewith are substituted, changed with properties
with illegal origin in legal properties and clean.
Transfer of the property indicates the material and legal relocation of the products of
the offense, from one person to another without modifying or changing the quantity
or the quality, creating deviations to avoid the subjective and objective link with the
preliminary committed offence (Lauri, 2008,7).
b) hiding or covering up of the nature, source, position, location, shift of property or other
rights, related to the asset that is a crime proceed.
Through this second method the offence punish all the actions that launder dirty money
or products with illegal origin that aim to loose their illegal track.
This kind of conduct can be realized not only via active actions but with omissions,
for example the banker that gets a illegal deposit from a client knowing its illegal
origin does not register conform the law. All the actions and the omissions must be
accomplished in the way that creates difficulties in discovering the illegal origin
(Crespi, Stella, Zuccalà, 1999).
  c)   performance of financial activities and fragmented/structured transactions to avoid reporting
according to the money laundering law.
Law no. 9917 date 19 April 2008, On the Prevention of Money Laundering and Terrorism
Financing, in the article 12 paragraph 2 establish the obligation of the subject which is
asked to commit a transaction from the client for which he has doubts that the transaction
can include money laundering or terrorism financing, must report immediately the
case to the responsible authority and should ask guidelines if he should commit or not
the transaction. Article 287, point c of the ACC should be interpreted basing to the law
above mentioned which has the main purpose to prevent the money laundering and
the products that origin from the criminal activity, etc.
d) Public call, counseling or incentive to commit any of the offences specified above.
dh) Use and the investment in economic or financial activities of the money or other goods that origin
money laundering.
Even though the principal object refers to the public security, at this point the principal
object is the economic field because the availability of these sources from the criminal
links can cause very easily disturbance in market.
The terms “use” and “investment” have a very wide meaning because include every
kind of activity for an illegal capital (Crespi, Stella, Zuccalà,1999).
The term “economic or financial activity”, specifies and limit the investment actions
and refers to every adequate sector where incomes could derivate for example activities
for the circulation of the money or other legal titles, mediated activities, activities that
has to do with circulation of goods and services (Antolisei. F., 2003, 452).

3) Subject or author of the offence

Laundering the crime proceeds can be committed from every person that can bear
criminal responsibility when he or she has reached the age of criminal responsibility
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and is conscious for his or her actions/omissions, in other words every general subject
(Elezi, 2009, 524).
The second paragraph of article 287 of the ACC establishes the commission of the offence
from special subjects during their professional activity. This fact constitutes an
aggravating circumstance that increases the punishment compare to the first paragraph
(Crespi, Stella, Zuccalà,1999).

4) The subjective element of the offence

Laundering the crime proceeds is committed with intention. The offence is committed
with direct intention because the person is conscious for the illegal origin of the
products; he foresees the consequences of the criminal act and wants them to occur
(Crespi, Stella, Zuccalà,1999).
It is not needed, that the author of the offence have special information on the illegal
origin but it is sufficient that he knows just that it is illegal. The direct intention includes
the willing moment and the intellectual one in order to act and the conscience to obstacle
the finding of the illegal source and other actions explained as above (Biffa,1991,1170).
A question can be raised if can be accepted or not the indirect intention in this offence.
Some authors think that is sufficient even the doubt on the illegal origin of the products
connected with the acceptance of the risk in the commitment of the substitution activities
etc. So, the subject does not want and foresees their origin and consciously allows
them to occur.
Other authors think that the subjective element should be referred directly to the article
287 of the ACC and to the offense from which the products origin (Cerbo, 2006).

5) The consumed offence and the attempt

To consume the offence of the article 287 of the ACC it is needed that the subject has
committed actions as substitution or transfer of the property, hiding or obscuring the
nature, commission of the financial actions and fraction transactions, advice, inducing
or public appeal to commit each of the offenses as described above or use and investment
in economic and financial activities of the money and other goods.
The offence of the article 287 can be an attempt referring to general principles, with
the meaning that can be appeared as an attempted act but not completed. It is not
that simple to imagine that, which can be the concrete, adequate and direct actions
in the substitution activities to hide or obscure the origin of the property because
the obstacle constitutes a relevant action in a full consummation of it ( Crespi,
Stella, Zuccalà,1997).

6) Aggravating circumstance

 Article 287, paragraph two of the ACC foresees an aggravating circumstance of a
subjective nature; the commission of the offence during the exercise of the professional
activity. This kind of circumstance is foreseen expressly in ACC and  reflects the
dangerous link between the criminality and the experts of the professional activities
which can be faces more easily in the conditions to complete or commit illegal actions
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of the recycling of the products of the criminal activity, separating these illegal
products from the offence that origin (Antolisei. F.,2003, pg 453).
The problem refers to the definition of professional activity because it is a very wide
concept and which clarifications are  given by law No. 7758 dated 12 October 1993, For
the documentation and retention of the current accounts for the taxation, which establish expressly
that “Professional activity” means every producing, commercial, working and service
activity including independent professions. For example, referring to the independent
professions, law  No 9917 date 19 May 2008 “ On the prevention of money laundering and
terrorism financing”, article 26 (License withdrawal) establishes that the Competent
Authority may request the licensing/supervisory authority to suspend or withdraw
the license of a subject when: a) it ascertains or has grounds to believe that the subject
has been involved in money laundering or terrorism financing: b) when the subject
repeatedly carries out or several of the administrative sanctions stated in article 27 of
this law and its regulations.
The licensing/ supervisory authority assesses the request of the Competent authority
based on the accompanying documentation that represents the suspicions or the data,
based on concrete circumstances and facts, according to the paragraph 1 of this article.
The licensing/ supervisory authority determines its acceptance or denial, in the line with
the requirements of this law as well as the legal and regulatory regime that regulates its
activity and that of the subjects it licenses or supervises.
Regardless the complementary punishment of article 39 of the ACC, Deprivation of the right to
exercise an activity or skill, for which the court is obligated to give necessarily as a consequence
of a punishment of a crime committed abusing these activities or skills, article 26 can be
applied previously than the verdict or the final decision of the court when are grounds to
believe that the subject has been involved in money laundering or terrorism financing. In
a nutshell, when all the elements of the money laundering are present from the Competent
Authority, the General Directorate for the Prevention of money Laundering (Financial
Intelligence Unit in Albania) suspend or withdraw the license5.
The relative determined sanction in the second paragraph refers to another aggravating
circumstance when this offence is committed in cooperation with other persons following
the general rules of article 25 of ACC. This paragraph should not be applied when
article 333 (Criminal organizations) of the ACC is committed because paragraph 3 of
this article foresees that, if the economic activity which the members of the criminal organization
aim to undertake or to keep under control, is financed in whole or part with proceeds of criminal
offences, the measure of sentence according to the paragraphs above mentioned in this article is
increased by one third to one third to one half of that.  In this case article 333 should be applied
and not the third paragraph of article 287 because even though these dispositions are
competitive, the dispositions of article 333 has foreseen the case expressly. Article 287,
paragraph 3 should be applied only in these cases when the person that committees the
laundering of crime proceeds offence does not cooperate in one of special cooperation as
the ACC foresees (Crespi, Stella, Zuccalà, 1999,234).
Other aggravating circumstances, when the offence is committed more than once it is
punished with imprisonment from five to fifteen years and with a fine from 800 thousand
leke up to 8 milion leke while grave consequences have come, it is punished by
imprisonment not less than fifteen years and with fine from 3 milion leke up to 10
milion leke.

5 See Law  No 9917 date 19 May 2008 “ On the prevention of money laundering and terrorism financing”, article
26.
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7) Distinctions of article 287 of the ACC, Laundering of crime proceeds with other
similar offences of the ACC

a) Appropriation of money or stolen goods (article 287/b) of ACC

· Article 287/b punish the subjects that are different from the author of the predicate
offence from which the money and the goods origin. This disposition protects the
private property of the subject, that is a victim from the offense committed from persons
different from the predicate offense described in article 287/b.
· The disposition clearly declare “another person” which it means that the author
that do appropriate the money and the stolen goods should be different from the author
that has committed the predicate offense from which the money and the stolen goods
origin. This fact make the difference of article 287/b with article 287 because article 287
includes the same person in committing both the offenses, the offense from which the
goods origin and the other one of laundering the proceeds of crime.
· The material object of article 287/b is only money and goods that differs form
article 287 which could be every kind of property or other rights related to this.
· The subject of article 287/b appropriate money or stolen goods and the subject
of article 287 obstacles the identification of the origin of the property or other rights
related to this. So the purpose of these subjects differs in committing the offense.
b) Obstruction of justice (article 301) of ACC6

Article 301 of ACC is applied only in these cases when the active subject acts directly
only to help the author of the offence committed, to make difficult or obscure the
discovery of the offence and his author and his actions to not appear as the forms to
obstacle the identification of the origin of the property or other rights related.
c) Criminal organizations (article 333 paragraph 3) of ACC7

Article 333 paragraph 3 refers to the aggravating circumstance, when the economic
activity is financed in whole or in part with proceeds of criminal offences. This paragraph
indicates that the collaborator of the criminal organization will not be punished for the
Laundering of crime proceeds, as a separate offence but will be considered as a aggravate
circumstance. The logic used in making this law does not follow the direction of the ACC
(as analyzed above), when the Albanian legislator does not exclude from the penal
responsibility the author of the predicate offence which the proceeds of crime origin. These
subjects will be responsible for both offences. Article 333 is not considered as a separate
offence but as an aggravating circumstance making an exemption from the general rule.

Conclusions

During the interpretation of the article 287 of ACC these elements should be considered:
1. Juridical object of this disposition is more extensive than what ACC has foreseen.

This offence is against the public security order, judicial system, property,
economic system etc.

2. Law No. 9917 date 19 May 2008, On the prevention of money laundering and terrorism
6 Article 301, Obstruction of justice, (Committing actions to change the scene where a criminal act was
committed by destroying, changing or removing traces or by moving, hiding, annihilating, stealing,
falsifying an item or document with the intent of increasing the difficulty on preventing the discovery of
a criminal act and its perpetrator, is punishable by a fine or up to three years of imprisonment).
7 Article 333, paragraph 3, Criminal Organizations,  (If the economic activity which the members of the
criminal organization aim to undertake or to keep under control, is financed in whole or part with proceeds
of criminal offences, the measure of sentence according to the paragraph abovementioned in this article is
increased by one third to one half of that).
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financing, should be considered while identifying the objective elements.
3. Law no 7758 date 12 October 1993, For the documentation and retention of the current

accounts for the taxation, explain who can be qualified as a special subject.
4. Laundering of crime proceeds is committed with direct intention but there are

opinions in theory that it can be committed with indirect intention.
5. In implementing the aggravating circumstances these elements should be taken

in consideration:
· Law no 7758 date 12 October 1993, For the documentation and retention of the current

accounts for the taxation.
· Regardless the complementary punishment of article 39, Deprivation of the right

to exercise an activity or skill, for which the court should give it necessarily as a
consequence of every punishment  of offences committed abusing the skills or
professional activity, article 26 of Law No. 7758 date 12 October 1993 precede
the punishment of the final decision given by the court, when there are grounds
to believe that  subject has been involved in laundering proceeds of crime.

· In case of competitive dispositions article 287 should not be applied and not
article 333 paragraph 3 because it is foreseen expressly from the respective
disposition.

6. In implementing article 287 other similar offences should be taken in
consideration to make distinctions.
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Krimi i organizuar në Evropën Juglindore

Kolë Krasniqi

Abstrakt

Ballkani është një rajon gjeopolitik i Evropës juglindore që përshinë një sipërfaqe prej
550.000 km², në të cilën jetojnë rreth 55 milion banorë, me identitete te ndryshme dhe
nganjëherë edhe të konfrontuara etnike, kulturore dhe politike (Clewing & Schmitt, 2012).
Konfrontimet e tilla ndikuan që në kontest të Gadishullit Ballkanik, gjatë shekullit të XIX,
gjithnjë e më tepër të përdoret fjala “Ballkanizëm”, për te treguar një zonë të dezintegruar
gjeografike në të cilën shtetet e vogla dhe të sapoçliruara nga Perandoria Osmane,
zhvillonin politika ekspansioniste ndaj njëri tjetrit, ushtronin dhunë të vrazhdët mbi
popujt e tyre dhe nxitnin konflikte të ndryshme ndëretnike në Ballkan. Kështu gjatë dy
shekujve të fundit, Ballkani me të drejtë është trajtuar nga bota perëndimore, si një zonë
problematike e Evropës (Hobsbawm, 2005).
Fjale Kyçe: Krimi, Europa juglindore, Ballkan.

Hyrje

Pas përfundimit të konflikteve etnike të shekullit XX, shtetët e Ballkanit, të përkrahura
nga Bashkimi Evropian dhe SHBA-të, kanë filluar ti kundërshtojnë praktikat e
kaluara të konfrontimit në mes veti duke i ndryshuar ato me politika aktive të
miqësisë dhe bashkëpunimit me njëri tjetrin si vlera fondamentale evropiane. Që
nga ajo kohë shtetet e Ballkanit gjithnjë e më hapur kanë filluar ta kundërshtojnë
edhe emërtimin e tyre si “shtete ballkanike”, me arsyetim se në shtetet e tyre nuk ka
më konflikte etnike ose kriza politike dhe se atje janë instaluar të drejta dhe ndërtuar
institucione funksionale sipas modeleve evropiane (Hobsbawm, 2005).

Gadishulli Ballkanik:  Shtetet dhe rajonet e Evropës
Juglindore: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Greqia,
Qiproja, Mali i Zi,  Kroacia, Maqedonia, Kosova, Serbia, Sllovenia, Hungaria,
Rumania, Moldavia dhe pjesa evropiane e Turqisë
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Në realitet edhe përkundër shumë sukseseve të arritura, në disa rajone të
Ballkanit ënde paraqitën pengesa në funksionimin e shtetit ligjore dhe zhvillimin
e jetës demokratike. Këto shtete të karakterizuara me një shkallë relativisht të ulët
të zhvillimit ekonomik dhe me deficite të dukshme në edukimin demokratik, pas
përfundimit të konflikteve të përgjakshme në mes veti dhe instalimit të pushteteve
demokratike në shtetet e tyre, janë përballur me dy armiq të ri, të quajtur “krimi i
organizuar” dhe “korrupsionin”. Padyshim se këto fenomene kriminale, të
manifestuara në forma të ndryshme dhe nganjëherë të shoqëruara edhe me
ekstremizma të ndryshëm nacionalist ose fetarë, po manifestohen si forca kryesore
shkatërruese ndaj çdo përpjekjeje për zhvillim shoqëror dhe kultivim të vlerave
demokratike në këtë pjesë të Evropës (Krasniqi, 2009). Andaj luftimi i suksesshëm
i këtyre fenomeneve të përbashkëta kriminale paraqet sfidën kryesore për
pushtetet e reja demokratike në Ballkan dhe përgjithësisht në Evropën Juglindore
(Council of Europe, 2005).

Në asnjë rajon tjetër të Evropës nuk ka më shumë popuj, gjuhë, kultura dhe
besime fetare sa në Ballkan dhe Evropën Jugperëndimore. Shiko strukturën
kombëtare dhe fetare në Ballkan: ortodoks 55%,  mysliman 35%, katolik rreth
8% të tjerë 2 % (Grosser Atlas zur Weltgeschichte, 1997)

Lindja dhe zhvillimi i krimit të organizuar në Ballkan

Historikisht Ballkani ka shërbyer si urë lidhëse në mes Evropës dhe Azisë. Si i tillë
Gadishulli Ballkanik është shfrytëzuar edhe nga grupet e ndryshme kriminale si
një vend transiti për trafikim dhe kontrabandim të mallrave te ndryshëm në drejtim
të Evropës. Edhe përkundër këtyre aktiviteteve shekullore, dukuria e krimit të
organizuar në Ballkan, në kuptimin bashkëkohorë të fjalës, është paraqitur vetëm
gjatë dekadave të fundit të shekullit XX (Stojarova, 2011).
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Numri i personave të dyshuar për pjesëmarrje në krimit të organizuar në 100,000
banorë, gjatë vitit 2003
(UNODC, Crime and ist impackt on the Balkans, 2008)
Konkretisht kriza e madhe ekonomike e viteve të 80-ta të shekullit XX që kishte
kapluar ish-Jugosllavinë dhe shtetet tjera të Evropës Juglindore, të pasuara me
sanksione ekonomike dhe konflikte të ndryshme politike, kanë ofruar kushte optimale
për lindjen e krimit të organizuar në Ballkan. Ndërkaq, faktorët e tjerë social dhe
vakuumet e krijuara ligjore dhe institucionale gjatë periudhës së tranzicionit nëpër
të cilën kanë kaluar shumica e shteteve të rajonit, kanë ndikuar në zhvillimin aq të
shpejtë të krimit të organizuar në Ballkan sa që për një kohë të shkurtër të
shëndrrohët tërë rajoni i Ballkanit në njërën nga epiqendrat më të rëndësishme të
krimit të organizuar ndërkombëtar (Stojarova, 2012).
Faktorët kryesorë që kanë ndikuar në lindjen dhe zhvillimin e krimit të organizuar
në Ballkan, janë:
1. Pozita gjeografike. Përmes Gadishullit Ballkanik kalojnë rrugët më të
shkurtra që lidhin Evropën me Lindjen e Afërt dhe Azinë. Dukët se kjo pozitë
gjeografike, më tepër se çdo faktor tjetër historik, nacional ose kulturorë, ka ndikuar
në preferimin e “Rrugës së Ballkanit” për kontrabandimin te personave dhe mallrave
të ndryshëm në relacion Lindje - Përendim dhe anasjelltas.
2. Rruga e Ballkanit.  Pas zbulimit të Heroinës më 21. 08. 1897, nga shkencëtari
gjerman Felix Hoffmann “si një medikament  efikas kundër kollitjes dhe dhimbjeve”,
të quajtur Heroin nga bindja se kishte bërë një zbulimi heroik, kishte filluar
konsumimi masiv i tij në disa shtete të zhvilluara të Evropës (Briesen, 2005).
 Përmasat shqetësuese të narkomanisë dhe pasojat e shkaktuara sociale kishin
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ndikuar edhe në organizimin e disa konferencave ndërkombetare për drogën si ajo
në Shangaj (1909), Den Haag (1912, 1913, 1914) Gjenevë (1925, 1931, 1936) etj.
(Schmidtbauer & Vom Scheidt, 1999). Nga ndikimet e tilla sociale dhe politike, disa
shtete të Evropës, gjatë atyre viteve kishin sjelljë edhe ligjet e tyre të para kundër
konsumit dhe tregtisë me narkotikë. Kështu kishte filluar trafikimi i fshehtë dhe
ilegale i drogës në Evropë (UNODC, 2012).
Njëra prej rrugëve kryesore për trafikimin e drogës në drejtim të Evropës, është e
ashtuquajtura “Rruga e Ballkanit”. Sipas agjencive ndërkombëtare për luftimin e
krimit të organizuar (Interpolit, Europolit dhe Agjencionit për Monitorim Global
të Drogës me seli në Paris /Observatoire Geopolitique Des Drogues), “Rruga e Ballkanit”
ka filluar të shfrytëzohët gjatë viteve të 70-a të shekullit XX. Përparësit gjeopolitike
që ofronte Ballkani, kanë ndikuar që pas dhjetë viteve kjo rrugë të behët njëra prej
më të njohurave në botë për trafikimin e qenjeve njerëzore dhe kontrabandimin e
drogës në drejtim të Evropës (UNODC, 2011).
Kështu sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migrim (IOM), përmes rrugëve të
ndryshme të Ballkanit në drejtim të Evropës trafikohen çdo vit rreth 400.000 gra.
Ndërsa numri i grave të trafikuara në shtetet e Ballkanit llogaritët rreth 170.000
(Lindstrom, 2004).
Gjithashtu edhe përmasat e trafikimit të drogës përmes “Rrugës së Ballkanit” janë
shqetësuese. Sipas United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), gjatë vitit
2009, në Ballkan kanë arritur rreth 65 tonelata heroinë, prej të cilave 14 tonelata
janë trafikuar në drejtim të Italisë dhe pjesa tjetër prej 45 tonelatave është trafikuar
në drejtim të Mbretërisë së Bashkuar, Holandës, Francës dhe Belgjikës (EMCDDA &
Europol EU Drug Markets Report, 2013). Ndërkaq pas dy viteve përmasat e trafikimit
të drogës përmes “Rrugës së Ballkanit” kanë shënuar rritje të dukshme. Kështu
sipas Evropolit, gjatë vitit 2011 në Ballkan kanë arritur rreth 100 tonelata Heroin,
prej të cilave rreth 85 tonelata janë kontrabanduar në drejtim të Bashkimin Evropian
(Europol, 2011), kryesisht përmes:
- “Rrugës Klasike”, që fillon në Turqi dhe kalon përmes Bullgarisë,
Maqedonisë, Kosovës, Serbisë, Bosnjës dhe Kroacisë në drejtim të Bashkimit
Evropian.
- “Rrugës Veriore”, që poashtu fillon në Turqi dhe kalon përmes Detit të Zi
dhe Ukrainës ose Bullgarisë, Rumanisë, Hungarisë në drejtim të Austrisë dhe
Sllovakisë, dhe
- “Rrugës Jugore”, që kalon përmes Greqisë, Maqedonisë dhe Shqipërisë në
drejtim të Italisë (Baghdoyan, 2003).
Sipas disa analistëve, vetëm nga trafikimi i drogave të rritura në Afganistan, grupet
kriminale që operojnë përgjatë „Rrugës së Ballkanit” përfitojnë rreth 2 miliard euro
në vit (Kosta, 2008). Një përfitim i tillë material, ka ndikuar në rritjen numrit të
krimeve dhe shkallës së korrupsionit në disa shtete të Ballkanit, si dhe në fuqizimin
e grupeve rajonale të krimit të organizuar deri në atë shkallë sa të operojnë edhe në
nivel global. Shëmbull karakteristik në këtë drejtim e paraqet konfiskimi i 486 kg
kokainë me origjinë nga Venezuela, në vendkalimin kufitarë Kosovë – Maqedoni.
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Krahaso: United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC World Drug Report
2012. Heroin, f.122
3. Liberalizimi jugosllav. Gjatë fundit të viteve të 70-a të shek. XX, Jugosllavia
kishte instaluar një regjim relativisht liberal të lëvizjes së personave dhe mallrave.
Ndërkaq në të gjitha shtetet tjera diktatoriale të rajonit, lëvizjet e tilla ishin të
kufizuara dhe kontrolloheshin në mënyrë rigoroze. Padyshim se një liberalizim i
tillë ekonomik dhe përparësitë tjera gjeopolitike që kishte ofruar shteti jugosllav –
në krahasim me shtetet
4. tjera të rajonit, kishte ndikuar në favorizimin e Rrugës së Ballkanit për
trafikimin dhe kontrabandimin e mallrave të ndryshëm në drejtim të Evropës dhe
anasjelltas.
5. Kriza ekonomike. Gjatë dekadave fundit të shek. XX, ish- Jugosllavine dhe
shtetet tjera socialiste i kishte kapluar një krizë e madhe ekonomike, që kishte
shkaktuar rënien drastike të ekonomisë dhe rritjen radikale të inflacionit dhe të
papunësisë. Këto kriza ekonomike kishin shkaktuar edhe tensione të ashpra politike
kryesisht në mes republikave të ndryshme jugosllave dhe në Moldavi. Në rrethana
të tilla të karakterizuara edhe me dobësimin serioz te institucioneve të shtetit, në
tërë rajonin e Evropës Juglindore ishin paraqitur grupe te personave që ushtronin
veprimtari të organizuar kriminale, si trafikim me persona, kontrabandim me droge,
falsifikim te diplomave dhe të dokumentave të tjerë zyrtarë, mashtrime financiare
etj.
6. Korrupsioni. Kriza ekonomike, tensionet politike dhe dobësimi i organeve
shtetërore, kishin mundësuar zhvillimin e korrupsionit në të gjitha shtetet e Evropës
Juglindore. Zyrtarët e këtyre shteteve, të zhgënjyer nga ideologjia komuniste dhe të
demoralizuar nga pagat e ulëta, nuk vijonin më interesin publik por synimin e tyre
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për pasurim të shpejtë dhe të kundërligjshëm. Kështu përmes korrupsionit u krijuan
rrjete të paligjshme të kontakteve dhe të ndikimeve në mes zyrtarëve shtetërorë,
kryesisht nga shërbimet doganore, policia, administrata tatimore, shëndetësia, arsimi
etj., dhe strukturave kriminale, që padyshim kanë ndikuar në rritjen e veprave të
rënda penale dhe zhvillimin e krimit të organizuar në Ballkan.
7. Sanksionet e vitit 1992 kundër ish Jugosllavisë.  Nga pasojat e kufizimeve
në import, eksport dhe transit të mallrave të ndaluara, gjatë viteve të 90-a, në tërë
territorin e ish Jugosllavisë ishin paraqitur grupe kriminale që bashkpunonoin me
njëri tjetrin dhe të gjitha së bashku me bashkëpunonin me regjimin e Millosheviqit
në drejtim të gjetjes së kanaleve për importimin ose eksportimin e mallrave të ndaluara
si dhe për ndërmjetësim në furnizimin e tregut serb me naftë, me barëra, me duhan
dhe me mallra tjerë deficitarë. Në rrethana të tilla ishte legalizuar çdo formë e
kontrabandimit me mallra dhe të gjithë ata që thyenin bllokadën e OKB-së,
trajtoheshin nga propaganda serbe si “hero” (IDK, 2011). Kështu të gjitha
vëndbanimët kufitare në Serbi u shëndrruan në zona të trafikimit dhe të
kontrabandës. Në këto rrethana dallimi në mes krimit të organizuar nga shteti,
korrupsionit dhe mafias ishin të padukshëm. Grupet kriminale serbe, nga të gjitha
territoret e ish- Jugosllavisë, të toleruara dhe të përkrahura nga shteti, ishin fuqizuar
aq shumë sa që ushtronin ndikim të fuqishëm politik. Në saje të kontakteve të
vendosura me grupet e mafias shqiptare ishte thyer edhe embargoja e OKB-së, përmes
furnizimit të serbëve të Bosnjës dhe armatës jugosllave me naftë. Ndërsa përmes
korrupsionit dhe formave të tjera të ndikimit, çdo javë kalonin mesatarisht 1.000
kamionë nga Maqedonia në Serbisë (UNDP, 2000).
8. Embargoja e armëve.  Vendosja e embargos së armëve i kishte penguar disa
republika te konfrontuara të ish Jugosllavisë që të blejnë armë në mënyrë legale. Në
rrethana të luftës, ato kishin blerë armë në disa tregje te zeza rajonale dhe
ndërkombëtare. Pagesat e armëve të blera zakonisht ishin bërë nga mjetet e
pakontrolluara buxhetore dhe fondët e krijuara vullnetare. Gjatë këtyre
transaksioneve ishin paraqitur edhe mashtrime të mëdha financiare, disa prej të
cilave kanë përfunduar ne gjykatë si “Rasti Thesari” me Gjeneralin kroat Vladimir
Zagorec etj (Wengert, 2010). Që nga ajo kohë, janë paraqitur grupe të specializuara
kriminale për trafikim rajonal me armë.
Ndërsa pas shkatërrimit të skemës piramidale dhe sjelljës së Shqipërisë në një gjendje
kaotike të mungesës së ligjit dhe luftërave mes klaneve rivale, depotë e policisë dhe
arsenalet ushtarake ishin grabitur masovikisht. Trafikimi dhe kontrabandimi i këtyre
armëve në disa shtete të rajonit, kishte ndikuar në krijimin dhe zhvillimin e shpejtë
të bandave të ndryshme lokale në organizata të fuqishme kriminale.
9. Periudha e tranzicionit. Shkatërrimi i ish-Jugosllavisë dhe rënia e regjimit
socialist në Shqipëri dhe vende tjera të ish-bllokut socialist, shënuan fillimin e
periudhës së tranzicionit. Kjo periudhë nënkupton fillimin e ndryshimit të madh
strukturor dhe kalimin e shoqërive nga rregullimi shtetërorë socialist, në atë
demokratik. Kjo periudhë nënkupton edhe transformim radikal të të gjitha
strukturave shtetërore. Gjatë kësaj periudhe të tranformimeve të mëdha ekonomike,
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juridike dhe politike, u paraqitën edhe vakuume ligjore dhe institucionale që
mundësuan zhvillimin e organizuar të veprimtarive të ndryshme kriminale në shumë
shtete të Ballkanit.
Përmasat e zhvillimit të krimit të organizuar, kanë ndikuar që rajoni i Ballkanit,
gjatë viteve të fundit, të mos trajtohet më vetëm si vend transiti por gjithnjë e më
tepër të manifestohet edhe si vend destinimi, deponimi dhe trafikimi me drogë, si vend
trafikimi me qenie njerëzore, si vend kontrabandimi me armë, si vend për pastrim
parash dhe si vend për kryerjen e formave të ndryshme të krimit të organizuar
ekonomik dhe atij financiar etj (US Department of State, 2013).
Shqetësuës është fakti se tregjet e brendshme të drogave në disa shtete të Ballkanit,
janë duke u rritur me shpejtësi, bashkë me numrin e përdoruesve të drogës, të cilët
gjithnjë e më tepër po paraqitën si përdorues të shumëfishtë droge “poli-përdorues”
(COE, 2006).
Sipas disa analizave, shtetet e Ballkanit gjithnjë e më tepër po paraqitën si vende ku
kultivohet droga (kryesisht Cannabis Sativa), si vende ku prodhohet marijuana
dhe vaji i hashashit dhe si vende ku tregtohet dhe abuzohet me të gjitha llojet e
drogave (Qaja, 2013). Ndërsa sipas Evropolit, rajoni dominant për prodhimin e
hashashit që furnizon tregun e Bashkimit Evropian është Shqipëria, e pasuar nga
Serbia, Bullgaria dhe Kosova (MAPO, 2013).  Sipas këtij burimi, kanabisi i kultivuar
në Shqipëri, Maqedoni dhe rajonin e Kosovës jo vetëm që shpërndahët në Greqi,
Itali, Slloveni, Hungari por edhe trafikohet në Turqi, me qëllim të shkëmbimit të saj
me heroine. 
Gjithashtu duhët theksuar faktin shqetësues se përgjatë Ballkanit nuk kalojnë vetëm
drogat e prodhuara në Afganistan, Iran, Turqi, Shqipëri dhe Maqedoni në drejtim
të Bashkimit Evropian, por përmes Rrugës së Ballkanit në drejtim të Turqisë dhe
shteteve tjera të lindjes kontrabandohët edhe Anhidriti Acetik që prodhohet në
Bashkimin Evropian dhe përdorët për prodhimin e heroinës (Europol, 2011). Në
këtë drejtim kontrabandohen edhe drogat klasike sintetike si Amphetamin dhe
Ecstasy dhe drogat e reja, të prodhuara kryesisht në Bashkimin Evropian. Këtu
duhët theksuar se vetëm gjatë vitit 2011 janë zbuluar 41 substanca të reja psikoaktive,
të prodhuara në rreth 90 ndërmarrje ilegale që kanë funksionuar në të gjitha shtetet
e Bashkimit Evropian (Europol, 2011).

Konkluzione

Krimi i organizuar është një fenomen që manifestohët në të gjitha shtetët e botës.
Pavarësisht formave të ndryshme të manifestimit, krimi i organizuar kudo që
paraqitët ndikon në stabilitetin politik, rrezikon sistemin juridik, kërcënon sigurinë
sociale dhe shkel të drejtat e njeriut. Një kërcnim dhe rrezikshmëri të tillë krimi i
organizuar paraqet edhe në shtetët e Ballkanit. Në realitet këto shtete duke e pranuar
ekzistimin e krimit të organizuar në shoqërit e tyre dhe duke e njohur rrezikun e
tij, kanë ndmarrë masa të navojshme në drejtim të krijimit të bazës ligjore, reformimit
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të institucioneve shtetërore dhe përmirësimit të bashkëpunimit në mes institucioneve
nacionale dhe atyre rajonale dhe ndërkombëtare më qëllim të luftimit efikas të tij.
Mirëpo edhe përkundër këtyre masave të ndërmarra dhe avancimit të luftës kundër
krimit të organizuar në njërin nga prioritetet kryesore, format dhe përmasat e
manifestimit të tij në disa shtete të Ballkanit, paraqesin rrezikshmëri të lartë shoqërore
dhe njërën nga pengesat kryesore në procesin e integrimit të këtyre shteteve në
Bashkimin Evropian.
Është karakteristike se në Ballkan, konfliktet politike, kufinjët shtetrorë, regjimi i
vizave dhe barierat e ndryshme doganore nuk kanë shërbyer si pengesa për zhvillimin
e krimit të organizuar ose vëndosjën e bashkpunimit ne mes grupeve me përkatësi
të ndryshme – madje edhe të konfrontuara nacionale. Përkundrazi, konfliktet politike
dhe kufinjët shtetrorë në Ballkan deri më tani kanë shërbyër vetëm si pengesa për
vëndosjën e një bashkepunimi efikas në mes shteteve të Ballkanit në luftë kundër
krimit të organizuar, korrupsionit, shpërlarës së parave, terrorizmit dhe formave
tjera të veprimit kriminal.
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Kontratat e paketave të udhëtimit

Edvin Bica, Doktorant
Fakulteti i Drejtësisë Universiteti i Tiranes

Abstrakt

Mbrojtja e konsumatorit aktualisht përbën një nga fushat me një zhvillim të
konsiderueshem sidomos gjatë dy shekujve të fundit.Bashkimi Europian, patjetër që
pati rolin  e tij nw këtë zhvillim, ku synohet përherë e më tepër një mbrojtje sa më
efektive dhe e fortë për konsumatorin.Tre momente të rëndësishme për vendin tonë kanë
qënë: 1 Nenshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim asocimit, që solli përgjëgjësitë e shtetit
Shqipëtar për harmonizimin sa më të mirë të legjislacionit në fushën e mbrojtjes së
konsumatorit.2. Hyrja pa viza në zonën Schengen,e cila u pasua me nxitjen e deshirë së
njerëzve për të udhëtuar.Kjo gjë ka nxitur numrin e agjensive turistike që operojnë në
shqipëri, rritjen e konkurencës mes tyre dhe përmirësimin të shërbimeve të ofruara.3
Marrja e statusit kandidat për një anëtarësim të mundshëm më vonë. Kjo arritje që u
realizua vetëm një muaj më parë , do të passjelli më shumë përgjegjësi ndaj konsumatorit
shqiptar për ta mbrojtur sa më mirë.
Për arsye të ndryshme “udhëtimi i shumë -  ëndërruar” nuk shkon sic ishte planifikuar
dhe menduar.Kjo mund të vijë si rezultat i një informacioni jo të saktë nga ana e
organizatorit/ shitësit, duke cuar në praktika të padrejta ndaj konsumatorit dhe shpesh
herë duke i shkaktuar atij dhe dëm( pasuror ose/ jopasuror).
Gjithashtu informimi i konsumatorëve nuk është në nivelet që duhet të jetë.Shkaku mund
t’i cilësohet si vetë konsumatorit, ashtu e organizartorit, duke qënë se është ky i fundit që
i siguron publicitetin inicial, fletpalosje, broshura dhe më pas shkohet djet një finalizimi
të marrëdhënies kontraktore.
Ligji aktual “ Për mbrojtjen e konsumatorëve” përpiqet të mbojë interesat e
konsumatorëve ndaj praktikave të padrtejta, duke u përpjekur të ndërgjegjësojë
konsumatorët në lidhje për të drejtat që ato gëzojnë, duke ngarkuar me pergjegjësi dhe
detyrim për informim palën tjetër të marrëdhënikes juridike konsumatore.

Fjalë kyçe:  organizator,kontratë, paketë turistike,udhëtues, konumatorë, shitës me pakicë,
broshurë.

Zhvillimi Historik i të drejtës së konsumatorit në botë

Në fillimet e tyre njerëzit, për të patur mundësinë të kishin më tepër sesa mallrat që
prodhonin vet, nisën të praktikonin shkëmbimin mall-mall. Hap ky që u pasua jo
shumë vonë më përdorimin e një “sendi të vetëm” që do të ruante vlerën e mallit
dhe do të shërbente si shkëmbyes për mallin e dëshiruar. Ky send u quajt monedha.
Mendoj se në këtë moment lindi ideja e cmimit.

Aktet në fuqi për mbrojtjen e konsumatorit
Ligji “Për mbojtjen e konsumatorëve”

Parlamenti Shqiptar më datë 17.04.2008, miratoi ligjin nr.9902 “Për mbrojtjen e
konsumatoreve”. Ky ligj konsiderohet më i plotë në drejtimin të të drejtave të
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konsumatorëve, pasi parashikon në detaje të drejtat e konsumatorëve, detyrimet e
prodhuesve, praktikat e padrejta tregtare, kushtet e padrejta në kontrata dhe
përputhshmërinë kontraktuale, kontratat konsumatore, si dhe strukturat përgjegjëse
në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe mbikqyrjen e tregut.

Të drejtat që ky ligj i njeh konsumatorëve janë : Të drejtat bazë të konsumatorëve
janë:

a) E drejta e mbrojtes së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së jetës;
b) E drejta e mbrojtjes së interesave ekonomikë;
c) E drejta e ankimit;
d) E drejta e dëmshpërblimit;
e) E drejta e edukimit;
f) E drejta e marrjes së informacionit;
g) E drejta e përdorimit të shërbimeve publike;
h) E drejta e mbrojtjes ligjore;
i) E drejta e organizimit në shoqata ose bashkime për mbrojtjen e interesave të
konsumatorëve dhe e drejta e përfaqësimit në organet e tyre vendimarrëse.

Për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të konsumatorit është themeluar Shoqata
e Konsumatorëve. Shoqata e Konsumatorëve është një organizatë e shoqërisë civile
e pavarur nga prodhuesit, shitësit, furnizuesit apo ofruesit e shërbimeve.Shoqata
për mbrojtjen e konsumatorëve prezantohet në emër të anëtarëve të saj dhe vepron
në interes të të gjithëve konsumatorëve. Nëpërmjet përfaqesuesit të saj ajo jep
mendime për aktet ligjore të propozuara që mund të kenë ndikim tek konsumatorët,
merr pjesë në mbledhje që janë në interes për konsumatorin, ndërmjetëson në mes
të organeve qëndrore dhe konsumatorëve si dhe ne mes të tregtarëve dhe
konsumatorëve me qëllim të mbrojtjes së interesave të këtyre të fundit.
Shoqata për mbrojtjen e konsumatorit i informon konsumatorët për të drejtat e
tyre si dhe paraqet listën e tregtarëve të cilët gjatë viteve të shkuara kanë dëmtuar
konsumatorët, ose qëllimisht kanë shitur mallra të rrezikshme për shëndet dhe siguri
të konsumatorit.
Për cdo të drejtë që shkelet, konsumatori ose shoqata për mbrojtjen e konsumatorit
mund të ankohet pranë organeve administrative kompetente,të ngarkuara me ligj
për mbrojtjen e konsumatorit.Prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve duhet te nxjerrin-
plasojnë në treg mallra dhe shërbime të sigurta. Mallra dhe shërbime të sigurta
konsiderohen ato mallra dhe shërbime, të cilat i përmbushin:
1. Standartet vendore.
2. Standartet Evropiane të përcaktuara në Konventat Ndërkombëtare.
3. Kërkesat legjitime të konsumatorit në lidhje me sigurinë.
4. Rregullat dhe rregulloret, që kanë të bëjnë me standartet dhe kushtet e sigurisë
dhe shëndetit, të cilat malli apo shërbimi duhet t’i permbush para se të dali në treg,
do të themelohen me ligje të posaçme që trajtojnë këtë lëmi.
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Elementët e kontratës së paketave të udhëtimit

Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” përcakton se: “kontratat e paketave të
udhëtimit janë kontrata që:
a) i sigurojnë ose ofrojnë t’i sigurojnë konsumatorit, me një cmim
gjithëpërfshirës, një kombinim të përgatitur të jo më pak se dy nga llojet e mëposhtme
të shërbimeve:
i. Transporti;
ii. Strehimi;
iii. Shërbime të tjera turistike, që nuk lidhen drejtpërsëdrejti me transportin
ose strehimin dhe që përbëjnë pjesë të konsiderueshme të paketës;
b) Mbulojnë një periudhë kohore prej jo më pak se 24 orë ose që përfshijne
strehimin, të paktën për një natë.”

§ Ndërkohë që Vendimi i Këshillit të Ministrave shrehet se: “kontratë e paketës
së udhëtimit është marrëveshja e lidhur ndërmjet konsumatorit me organizuesin
dhe/ose shitësin “.
Pra paketa e udhëtimit përcaktohet si një kombinim i parapërgatitur i të paktën dy
nga shërbimet e mësipërme, e cila shitet me një cmim të vetëm.
Në mënyrë që të jemi përpara paketave të udhëtimit, duhet të plotësohet edhe kushti
i dytë që është elementi kohëzgjatje i shërbimit të ofruar, duke u shtrirë në jo më pak
se 24 orë ose në një natë strehim.
§ Konevnta e Brukselit për Kontratat e Udhëtimit, përcakton : “Kontratë
udhëtimi kuptohet kontrata për organizimin e një udhëtimi ose kontrata e shitjes
së një udhëtimi”.
Më tej termi kontratë për organizimin e një udhëtimi i referohet cdo kontrate, përmes
së cilës një person merr përsipër në emër të tij po për llogari të një tjetri, të ofroj me
anë të një cmimi global, një tërësi shërbimesh përfshirë transportin, strehim të ndarë
nga transporti ose cdo shërbim tjetër që mund të nevojitet.

Subjektet

Në kontratën ë paketave të udhëtimitsubjektet janë:

1. Konsumatori
2. Organizatori
3. Shitës me pakicë(tregtari)

Konsumatori. Ndryshimi turist – udhëtar

Kohët e fundit vërejmë se turizmi është zhvilluar shumë, përfshirë këtu edhë vendin
tonë. Njerëzit udhëtojnë për arsye nga më të ndryshme, dukepreferuar të quhen
udhëtarë apo turistë. Në aktet ndërkombëtare shpesh përdoret termi “udhëtarë”
dhe në të tjerë termi “turist”. Sjellim disa nga përcaktimet që autorë të ndryshëm
kanë dhënë për këto terma

Sipas Njutonit, udhëtari është në lëvizje, gjithmonë në lëvizje, ndërsa një



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

86

turist viziton një vend vetëm për ta “fshirë” nga lista e opsioneve të udhëtimit.
Sipas John Sëarbrooke dhe Susan Horner: “Turist është dikush që blen një

udhëtim nga një operator turistik, ndërsa një udhëtar është një person që angazhohet
vetë për pushimet e tij duke marrë përsipër menaxhimin e tyre.

Sipas Daniel J. Boorstin: “ndërkohë që turisti është në kërkim të kënaqësisë,
udhëtari është dukë punuar mbi diçka. Udhëtari është aktiv , ai shkon fuqishëm në
kërkim të njerëzve, aventurës dhe eksperiencës. Turisti është pasiv, ai pret të ndodhin
gjëra interesante, ai pret që gjithçka të jetë gati për të.
Unë mendoj se një udhëtar është pak a shumë si një nomad. Dikush që shkon përtej
asaj që është nisur për të parë.Dikush, që me të vërtetë dëshiron të mësoj më shumë
për një vënd përtej përmbajtjes në një broshur. Një udhëtar nuk merr hartë, ai
shkon atje ku te shkojnë.
I rikthehemi përcaktimit të këtyre koncepteve në kuadrin ligjor shqipëtar.
1. Ligji “ Për turizmin” jep përcaktimin e termit, turist sipas së cilit turist është
një vizitor, i cili qëndron të paktën në një ndalesë për një natë në një hotel ose në
akomodime të tjera turistësh dhe / ose një konsumator i shërbimeve turistike. Pra,
nën termin turist përfshihet edhe koncepti konsumator.
2. Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” jep konceptin e përgjithshëm të
konsumatorit. Konsumator është çdo person, i cili blen ose përdor mallra apo
shërbime për plotësimin e nevojave vetjake, për qëllime që nuk kanë lidhje me
veprimtarinë tregtare ose ushtrimin e profesionit.
3. Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për kontratat e paketave të udhëtimit” e
përcakton konsumatorin si: personi, i cili merr ose bie dakord të marrë paketën e
udhëtimit(kontraktuesi kryesor), ose çdo person, në emër të cilit, kontraktuesi
kryesor bie dakort të blejë paketën, apo çdo person, tek i cili kontraktuesi kryesor a
çdo  njeri prej përfituesve të tjerë transferon paketën.

Organizatori i paketës së udhëtimit

Kontrata e paketës së udhëtimit është marrëveshja e lidhur ndërmjet konsumatorit
me organizuesin dhe/ose shitësin. Kjo palë përbëhet nga subjekte profesionale që
veprojnë në këtë sektor, tregtojnë dhe ofrojnë produktin turistik. Ky subjekt
përkufizohet nga Vendimi i Këshillit të Ministrave, sipas së cilit organizator është
tregtari, i cili organizon paketat e udhëtimit dhe i shet ose i ofron ato për shitje,
drejtëpërdrejtë a nëpërmjet një shitësi me pakicë.Pra, organizatori është personi, i
cili në raport me konsumatorin merr përsipër të realizojë kombinimin e shërbimeve
turistike që përbëjnë paketë e udhëtimit. Ligjin “Për turizmin” nuk përdor termin
organizator por termin agjent udhëtimi. Në kuptim të këtij ligji, agjent udhëtimi është
personi që zakonisht ose rregullisht, merr përsipër t’u sigurojë personave të tjerë,
kundrejt një çmimi, ose disa shërbimeve të veçanta, që mundësojnë një udhëtim
turistik ose qëndrim të përkohshëm.Këto shërbime përfshijnë, por që nuk kufizohen
në:
a) Shitjen e paketave të udhëtimit në emër të operatorëve të udhëtimit vendas
ose ndërkombëtarë;
b) Përgatitjen e dokumentave të udhëtimit, në përputhje me rreguloren në fuqi.
c) Përgatitjen për transportin dhe/ose akomodimin e udhëtarëve.
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Gjithashtu ky ligj parashikon dhe sqarimin për konceptin agjent terreni, duke ju
referuar personit, i cili përgatit shërbime turistike për klientët e një operatori turistik
ose të organizatorëve të tjerë, vendi i ushtrimit të biznesit të të cilëve është jashtë
Republikës së Shqipërisë. Ky term vlen, gjithashtu, edhe për operatorë turistikë
hyrës. Një tjetër term që mund të konfondohet me termin organizator është termi
operator ekonomik. Ky i fundit është një person që zakonisht ose rregullisht, kundrejt
një çmimi, në mënyre të drejtëpërdrejtë ose me ndërmjetës, organizon udhëtime ose
paketa udhëtimesh për publikun, të cilat përfshijnë dy ose më shumë nga shërbimet
e mëposhtme:
a) Udhëtime me shoqërues;
b) Akomodim;
c) Argëtim;
d) Transport;
Në ndryshim nga direktivat e tjera që mbrojnë konsumatorin, Direktiva 90/314/
CEE devijon nga koncepti i tregtarit, duke iu referuar organizatorit me një person
që nuk vepron në mënyre rastësore.Gjykata e Luksemburgut ka përfshirë në
konceptin e “organizatorit” dhe personat që veprojnë për qëllime të ndryshme nga
ato tregtare.

Shitës i paketës turistike

Shitës i pakicë shumë shpesh qëndrojnë përballë konsumatorit, si palë në kontratën
e paketave turistike. Sipas Vendimit të Keshillit të Ministrave, për kontratat e paketave
të udhëtimit, shitës me pakicë është tregtari, i cili shet ose ofron për shitje paketa
udhëtimesh, të përgatiura nga organizatori. Sipas Ligjit “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”, “tregtar” është çdo person fizik ose juridik, i cili vepron për qëllime
që lidhen me veprimtarinë e tij ekonomike, tregtinë, biznesin, zanatin ose
profesionin, si dhe cilido, që vepron në emer ose në interes të tregtarit.Këto dy figura,
organizatori dhe shitësi hyjnë në marrëdhënie juridike midis tyre, gjatë fazës së lidhjes
së kontratës dhe gjatë shitjes së paketës turistike. Megjithatë ndryshimet kryesore
ndërmjet organizatorit të udhëtimeve dhe shitësit të udhëtimit konsistojnë në:
1. Organizatori në ndryshim nga shitësi merr përsipër në emër të tij, për llogari
të klientit të sigurojë shërbimin e transportit dhe shërbimeve të tjera, pavarësisht se
praktikisht ato do të kryhen nga subjekte të tjera;
2. Merr përsipër të ofrojë një paktë shërbimesh, pra një tërësi shërbimesh të
konbinuara në funksion të rezultatit final;
3. Organizatori i kryen të gjitha këto në këmbin të një çmimi gjithëpërfshirës
(unik), në të cilën nuk mund të individualizosh çmimin për çdo shërbim të veçantë.
Në përkufizimin e dhënë dhe nga ligji shqipëtar, një tjetër ndryshim që konstatojme
është organizatori, ndërsa ky i fundit, paketat mund t’i ofrojë vetë drejtëpërsëdrejti
ose nëpërmjet shitësit.

Fazat e lidhjes së kontratave

Analiza e kontratës së lidhur midis konsumatorit dhe organizatorit ose shitësit
duhet të shihet që në momentin kur një reklamë apo promocion i një shërbimi
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transmetohet tek konsumatori dhe deri në momentin kur ekzekutohet kontrata:
blihet dhe shrytëzohet shërbimi i blerë nga konsumatori. Kontakti i parë midis dy
palëve në kontratën e paketave të udhëtimit inicion hapin e parë të ngarkimit me
detyrime. Faza e reklamës është vetëm hapi fillestar i krijimit të një marrëdhënie që
do të passjellë të drejta dhe detyrime për palët.

Broshura e paketave të udhëtimit

Përpara se të përcaktojmë ku dhe si të kalojë pushimet, konsumatori normalisht ka
nevojë për një informacion, për të eksploruar mundësitë e tij dhe për të bërë një
zgjjedhje.Kontakti me këtë informacion, konsumatori i vjen nëpërmjet formave të
shumta të publicitetit apo reklamave. Për sa i përket formave të reklamimit të paketave
të udhëtimit, broshura kanë një rregullim specifik me ligj dhe me vendim të Këshillit
të Ministrave. Të dyja aktet lënë në diskrecion të organizatorit ose shitësit ekzistencën
së një broshure të tillë, ndërsa në akte të tjera është detyrim dhënia e informacioneve
të tilla. Pra, nuk shohim parashikimin e një detyrimi për paraqitjen të një broshure
me çdo kusht konsumatorit.Megjithatë, është i pamohueshëm fakti që “prania” e
një broshure do të individualizonte, stimulonte dhe ndihmonte njohjen e shërbimit
të ofruar. Kur vendoset t’u vihet në dispozicion konsumatorëve, duhet të përmbajë
në mënyrë të lexueshme, të kuptueshme dhe të saktë të gjithë paketën informative
të parashikuar në nenin 47 të ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.Ky nen
parashikon se: në rastet kur konsumatorit i vihet në dispozicion nga tregtari apo
organizatori i paketës së udhëtimit një broshurë, në të duhet të shënohen në mënyrë
të lexueshme, të hollësishme dhe të saktë të gjitha të dhënat për:
a) Çmimin e paketës, shumën ose përqindjen e çmimit, që duhet paguar në
formën paradhënies dhe kalendarin për pagesën e shumës së mbetur;
b) Destinacionin dhe itinerarin;
c) Mjetet dhe kategoritë e transportit që do të përdoren;
ç)   Tipin e strehimit, vendodhjen dhe kategorinë;
d)   planin e vakteve të ngrënies;
dh) kërkesat për pasaportat dhe vizave. 0662082915

Përmbatja dhe forma e kontratës së paketave të udhëtimit

Nëpërmjet kontratës, realizohet përputhja midis vullneteve të propozuesit dhe të
pranuesit. Në kontratën e organizimit dhe kontratën  e shitjes së paketave të
udhëtimit, kemi shfaqjen e vullnetit nga konsumatori në një model kontrate standart
duke qënë se shitësi e ka dhënë pëlqimin e tij me propozimin e paketës së
udhëtimit.Kontrata e paketave të udhëtimitështë një kontratë konsensuale.Si
rrjedhojë, kontrata, quhet e lidhur në momentin e përputhjes së propozimit me
pranimin.Forma merr karakteristika e një instrumenti komunikimi të një përmbajtje
të përcaktuar, e detyrueshme për palët që disponojnë mbi paketën. Ligji “ Për
mbrojtjen e konsumatorëve” nuk parashikon shumë informacion në lidhje me
kushtet që duhet të përmbajë kontrata e paketave turistike.Elementi i vetëm i
përmëndur është çmimi duke i dhënë rëndësinë e një elementi thelbësor. Vendim i
Këshillit të Ministrave “Për kontratat e paketave të udhëtimit” liston elementët qe
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duhet të përmbajë kjo kontratë, të cilat janë:
a) Data dhe vendi i lidhjes së kontratës;
b) Emri dhe adresa e organizatorit dhe/ose të shitësit;
c) Mënyra, karakteristikat dhe kategoritë ë transportit;
ç) Vendodhjen e akomodimit, kur paketa e udhëtimit e përfshin, kategorinë turistike
ose shkallën e komoditetit, veçoritë kryesore dhe përpuethshmërinë e tij me rregullat
e vendit pritës e planin e vakteve të ngrënies;
d) llojin dhe nivelin e furnizimit me ushqim (catering)  e vendet e argëtimit, numrin
dhe tipin e vakteve të ngrënies, të përfshira në paketën e udhëtimit;
dh) afain e fundit për informimin e konsumatorit, në rast anullimitë paketës së udhëtimit,
nëse për zhvillimin e kësaj pakete kërkohet një numër minimal pjesëmarrësish;
e) itinerarin e paketës së udhëtimit;
ë) vizitat, eskursionet ose shërbimet e tjera, të cilat janë të përfshiranë çmimin
përgjithshëm, e për të cilat është rënë dakort për t’u përfshirë në paketën e udhëtimit;
f) kërkesat specifike, të cilat konsumatori ia ka bërë të njohura organizatorit ose
shitësit, kur ka bërë rezervimin përfundimtar , dhe për të cilat kanë rënë dakort;
g) çmimin e plotë/ përfundimtar të paketës së udhëtimit, në lekë, për të gjitha
shërbimet e përfshira ne kontratë;
gj) kalendarin dhe menyrën e pagesës;
h) të dhënat për mundësinë e rishikimit të çmimit, procedurën dhe mënyrën e
rillogaritjes së tij, në rastet e parashikuara në pikën 16 të këtij vendimi, si dhe të
dhënat për çdo taksë të pritshme ose me pagesë, që mund të ngarkohen për shërbime
të caktuara (tarifat në porte për hipje dhe zbritje në anije, tarifat në aeroportet,
taksat turistike), kur kosto të tilla nuk janë përfshirë në paketën e udhëtimit;
i) afatin e fundit, për të cilin konsumatori I është dhënë e drejta e heqjes dorë nga
kontrata, pa qënë përgjegjës për shpenzime dhe kompsim;
j) Nivelin e dëmshpërblimit , që konsumatori detyrohet t’I paguajë organizatorit
dhe/ose shitësit, në rast  të heqjes dorë të konsumatorit nga kontrata, pas mbarimit
të afatit, sipas shkronjës “I” të kësaj pike;
k) afatin, kur konsumatori njofton organizuesin dhe/ose shitësin, përpara nisjes,
për qëllimin e tij, për të transferuar rezervimin përfundimtar te një person I tretë , si dhe
udhëtimit ose shitësin për faktin se ai ka transferuar paketën e vet te një palë e tretë;
l) numrin minimal të pjesëmarrësve, të kërkuar për të zhvilluar paketën e udhëtimit,
si dhe afatin e fundit për njoftimin e konsumatorëve, në rast se ky numër nuk
arrihet dhe paketa e udhëtimit mund të anulohet;
m) detyrimin për të njoftuar konsumatorin për të drejtat  e tij, të parashikuara në
pikat 19 dhe 22 të këtij vendimi;
n) afatet, brënda të cilave konsumatori mund të bëjë  ankesë për mospërmbushjen
ose përmbushjen e papërshtatshme të kontratës së paketës së udhëtimit;
nj) emrin dhe adresën e siguruesit, me të cilin organizatori ka lidhur një kontratë
sigurimi, në bazë të pikës 40 të këtij vendimi.
Parashikimi i kaq shumë elemenëve, të cilët duhet të jenë pjesë të kontratës , ndoshta
ka të bëjë me mundësinë që I jepet konsumatorit turist që të ketë një informacion sa
më të plotë për të gjitha kushtet dhe të drejtat që ai ka, veçanarisht me mjetet mbrojtëse
që ai mund të përdorë në rast mospërmbushje ose cënimi të këtyre kushteve
kontraktore nga pala tjetër.
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Informacioni pas lidhjes së kontratës dhe përpara  nisjes së udhëtimit

Për vetë rëndësinë që kanë në zhvillimin e turizmit, kontratave të pakeave të turistike
I është kushtuar vëmendje çdo aspekti dhe çdo faze të lidhjes apo ekzekutimit të
këtyre kontratave, me qëllim ofrimin e një mbrojtje sa më  të madhe për konsumatorin
turist. Në këtë mënyrë ligji synon të përcaktojë  dhe të  drejtat e detyrimeve e palëve
në fazën pas lidhjes së kontratës, por përpara nisjes së udhëtimit, pra përpara
ekzekutimit të kontratës. Kështu ligjvënësi ka parashikuar se organizatori ose shitësi
I sigurojnë konsumatorit, në një kohë të arsyeshme, përpara fillimit të udhëtimit,
por jo më vonë se 7 ditë pune përpara fillimit të udhëtimit, informacionin e nevojshëm
për zhvillimin me sukses së udhëtimit të blerë. Informacioni referohet:
1. Të dhënave të agjensive të vendit që do të vizitojë konsumatori e që do t’I
ofrojnë asistencë teknike në rastin e vështirësive dhe në mungesë të tyre të dhëna që
I mundësojnë kontakt të drejtëpërdrejtë me organizuesin ose shitësin e udhëtimit;
2. Të dhëna në lidhje me specifikat e udhëtimit;
3. Informacione në lidhje me kontratën e sigurimit të lidhur nga orhanizatori
ose shitësi, në përmbushje të detyrimeve kontraktore dhe diskrecion për lidhjen ose
jo të një police sigurimi e cila  mbulon të papriturat përpara dhe gjatë udhëtimit;
4.  Të dhëna në lidhje me të miturin që udhëton jashtë Shqipërisë.
Do të jetë objekt vlerësimi dhe interpretimi nga gjykatat termi “kohë e arsyeshme”
përpara fillimit të udhëtimit. Pavarësisht kësaj, interpretimi do të fillojë nga kufizimi
I vendosur në aktin nënligjor që është jo më vonë se 7 ditë pune, në rast të kundërt
do ti referohemi rregullimit ligjor të sqaruar në paragrafin e mësipërm.

Institutet që krijojnë ndryshime në kontratat e paketave turistike

Kur kontrata tashmë është lidhur konsumatori nuk mund të dryshojë drejtëpërdrejt
përmbajtjen e saj, megjithëse ka pushtet për të ndryshuar në mënyrë të
njëanshmeanën subjective. Ai nuk mund të ndryshojë përmbajtjen e shërbimit që I
ofrohet, por mund të mos e marrë atë , nëpërmjet ushtrimit të dy institutive të
veçanta: zëvëndësimi I tij në kotratë(cedimi) dhe heqja dorë. Zëvëndësimi I tij në
kontratë(cedimi) mund  të ushtrohet pa qënë e nevojshme ekzistenca e një shkaku
të drejtë dhe përpara se kontrata të ekzekutohet. Ndërsa heqja dorë ushtrohet në
afate më të mëdha kohore se institute I parë dhe përpara se të jenë përmbushur
detyrimet kontraktore.Gjithashtu organizatorët mund të bëjnë disa
ndryshime.Sigurisht që nuk mund të ndryshojnë subjktet, por mund të ndryshojnë
element të caktuar të shëbimit të ofruar në faza të ndryshme të kontratës përpara
nisjes së udhëtimitose gjate përmbushjeve të dtyrimeve kontraktore.

Zëvëndësimi I konsumatorit (cedimi I kontratës)

Siç e pohuam edhe më sipër kontrata e paketave turistike është një kontratë tipike,
standarte, e cila ndjek disa rregullimeve të përgjithshme të parashikuara në Kodin
Civil. Ky rregullim jep mundësinë e ndryshimit të kësaj marrëdhënie, sin ë planin
subjektiv dhe në atë objektiv.këto ndryshime realizohen nëpërmjet parashikimit të
një sërë të drejtash, ushtrimi I të cilave kufizohet nga rrethana dhe kushte që mund
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të plotësohen vetëm në situate të caktuara.Konsmuatorit I njihet ligjërisht mundësia
që të drejtat e tij t’ia transferoje një personi tjeter. Vendimi I Këshillit të Ministrave
parashikon në pikën 25 dhe 26 të tij, të drejtën e konsumatorit për t’I transferuar të
gjitha të drejtat dhe detyrimet e tij  një palë të tretë e       v cila plotëson të gjitha
kushtet e kontratës. Në një rast të tillë, konsumatori njofton organizatorin ose
shitësin, përpara nisjes, për qëllimet e trasnferimit të rezervimit të tij te një palë e
tretë, brënda afatit të përcaktuar në kontratë.Konsumatori, I cili transferon të drejtat
dhe detyrimet një pale të tretë e cila plotëson të gjitha kushtet e konratës. Ne një
rast të tillë, konsumatori njofton organizatorin ose shitësin, përpara nisjes, për
qëllimet e transferimit të rezervimit të tij te një palë e tretë, brënda afatit të përcaktuar
në kontratë. Konsumatori, I cili transferon të drejtat  dhe detyrimet dhe detyrimet e
tij sipas kontratës së paketës së ushëtimit dhe personi, te I cili transferohet paketa e
udhëtimit, janë përgjegjës, solidarë dhe veçmas tek organizatoriose shitësi I kontratës
për pagesën e një shume të caktuar nga çmimi I përgjithshëm dhe për çdo kosto
shtesë, që rrjedh nga ky trasnferim. Në mënyrë specifike, legjislatori I është referuar
pagesës së një shume të caktuar nga çmimi I përgjithshëm ose të çdo kostoje shtesë.
Në lidhje me mbrojtjen e interesave të konsumatorit në kontratën  e paketës turistike,
legjilatori ka parashikuar si element përbërës të kontratës afatin, kur konsumatori
njofton organizuesin dhe/ose shitësin, përpara nisjes, për qëllimin e tij, për të
transferuar rezervimin përfundimtar te një person I tretë, si dhe afatin e fundit, për
të cilin konsumatori duhet të njoftojë organizatorin e paketës së udhëtimit ose
shitësin për faktin se ai e ka transferuar paketën   e vet te një palë e tretë.

Anullimi i paketës së udhëtimit nga ana e organizatorit ose shitësit

Ligji “Për mbrojtjen e konsumatori” dhe të gjitha aktet e tjera ligjore ose nënligjore
janë hartuar dhe miratuar me synimin për të mbrojtur konsumatorin, sip ala me
vullnet më ë dobët dhe e ndodhur ekonomikisht nën pushtetitin e tregtarit.
Pavarësisht këtij qëllimi, legjislacioni actual afirmon dhe trumbeton fuqishëm të
drejtat e konsumatorëve. Institutet e parashikuara mbështetin politika sociale në
funksion të qëllimit të mësipërm. Kontrata e paketave  të udhëtimit parashikon
institutin e anullimit të kontratës për të dyja palët, si për konsumatorin dhe për
organizatorin ose shitësin.Vendimi I Këshillit të Ministrave mundësinë e anullimit
të udhëtimit në këto raste:
1. Si rezultat I orcës madhore.
2. Kur kërkohet një minimum I aktuar pjesëmarrësish: anullimi bëhet për shkak
të numrit të personave të regjistruar për paketën e udhëtimit, që është më I vogel se
numri minimal I kërkuar dhe për këtë, konsumatori ka qënë I informuar siç duhet
nga organizatori dhe/ose shitësi për anullim brenda afatit të përcaktuar në kontratën
e paketës së udhëtimit.

LLoje të kontratave të paketave të udhëtimit

Kontratat e paketave të udhëtimit mund të lidhen jo vetëm në vendin e punës së
organizatorit ose shitësit të paketës , por gjithashtu mund të lidhen jashtë atyre që
quhen qëndra tregtimi. Për pasojë këto kontrata do të rregullohen jo vetëm nga
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aktet e cituara në këtë punim por në kuadër të legjislacionit shqiptar do të disiplinohen
dhe nga Kodi Civil, Vendimi I Këshillit të Ministrave “ Për kontratat e lidhura jashtë
qëndrave të tregtimit” , si dhe Vendimi I Këshillit të Ministrave “Për kontratat në
largësi, ndërsa në kuadër të legjislacionit komunitar do të rregullohen nga Direktiva
“ Për kontratat e lidhura jashtë qëndrave të tregtimit”. Karakeristikë e këtyre lloj
kontratash , të cilat në vetvete mbartin element nga dy kontrata  të ndryshme,
është që ofrimi i shërbimit nga ana e organizatori të paketës turistike bëhet jashtë
qëndrave të tregtimit dhe konsumatori nuk e di se çfarë mund ta presi dhe kjo
mund të ndikojë në uljen e aftësisë së tij gjykuese në lidhje më një përzgjedhje objective
dhe të saktë të shërbimit që dëshiron dhe kërkon.Kontratat e paketave të udhëtimit
të lidhura jashtë qëndrave të tregtimit janë ato që realizohen në vendin e punës ose
të banimit të konsumatorit, mbi bazën e një vizite të tregtarit ose agjentit , I cili ia
jep informacionin drejtpërdrejt, ose nëpërmjet boshurave, televizionit apo dhe
nëpëmjet internetit.Shembuj, të këtyre kontratave mund të sjell raste kur agjentë të
një ndërmarrje(tipike për Call Center) dërgojnë një person në banesën e konsumatorit
ose në vendin e tij të punës ose në një vend të ndryshëm nga këto dy të parat për ti
bërë një propozim dhe me synimin për të konkluduar një kontratë mes
palëve.Zakonisht ofertat që ofrohen nëpëmjet telefonit ose videofonit janë oferta të
cilët parashikojnë një ekzekutim të menjëhershëm të kontratës. Në këto raste është
ë pamundur të rregullosh marrëdhënit ndërmjet palëve dhe të drejtën e konsumatorit
për të ushtruar heqjen dorë, brënda 14 ditëve kalendarike nga lidhja e kontratës,
apo brënda 7 ditëve siç parashikon Kodi Civil.

Konkluzione

Mbrojtja e konsumatorit përbën tashmë një fushë të re, ku zhvillimet legjislative,
organizative dhe masat administrative synojnë të rregullojnë pabarazinë që ekziston
ndërmjet konsumatorit dhe tregtarit, nëpëmjet  përcaktimit të një sërë të drejtash
për konusmatorin dhe detyrimet e tregtarit për të përmbushur të gjitha  kërkesat
ligjore që lindin që prej momentit të krijimit të një marredhënie midis palëve të
sipërpërmëndura. Informimi i konsumatorëve nuk është aty që duhet të jetë. Shkaku
mund të cilësohet si vetë konsumatorit, ashtu edhe organizatorit, duke qënë se
është ky i fundit që i siguron publicitetin inicial, fletëpalosje, broshura dhe më pas
shkohet drejt një finalizimi të marrëdhënies kontraktore.Ligji aktual “Për mbrojtjen
e konsumatorëve” përpiqet të mbrojë interest e konsumatorëve ndaj praktikave
tregtare të padrejta, duke u përpjekur të ndëgjegjësojë konsumatorët në lidhje për të
drejtat që ato gëzojnë, duke ngarkuar me përgjegjësi dhe detyrim për informim
palën tjetër të marrëdhënies juridike konsumatore.Aktualisht në shqipëri veprojnë
disa institucione që mbrojnë konsumatorët.Këto janë Komisioni i Mbrojjes së
Konsumatorëve, Organizatat e ndryshme jofitimprurëse, Avokati i Popullit, etj.

Rekomandime

Ligji “Për mbrojtjen e Konsumatorëve” dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave “ Për
kontratat e paketave të udhëtimit” ka shpeshherë mangësi ligjore në lidhje me
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pamundësinë e përmbushjes së detyrimit nga ana e konsumatorit. Politikat qeveritare
duhet të përpiqen  t’i ofrojnë konsumatorëve mundësinë për të marrë pëfitimin
optimal nga burimet e tyre ekonomike.Ato gjithashtu duhet të përpiqen të arrijnë
objektivat e standarteve të kënaqshme të përformancës, metoda të përshtatshme
shpërndarje, praktika të drejta biznesi, marketing informues dhe mbrojtje efikase
nga praktikat, të cilat mund të dëmtojnë interest ekonomike të konsumatorëve dhe
ushtrimin e mundësisë  së zgjedhjes në treg.Qeveritë duhet të intensifikojnë përpjekjet
e tyre për të parandaluar praktikat, të cilat janë të dëmshme për interest ekonomikë
të konsumatorëve duke siguruar se prodhuesit, distributorët dhe të tjerë të përfshirë
në ofrimin e mallrave dhe shërbimeve i qëndrojnë besnik ligjeve të vendosura dhe
standarteve të detyrueshme. Qeveritë duhet të zhvillojnë, forcojnë ose ruajnë, sipas
rastit, masat në lidhje me kontrollin e praktikave të tjera  abuzuese të biznesit, të
cilat mund të jenë të dëmshme për konsumatorët, duke përfshirë mjetet për zbatimin
e masave të tilla.
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Përvojat e të dënuarve në Shërbimin e Provës Tiranë

PhD (C.) Jeta Shkurti (Toçila)
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

Abstrakt

Ky studim synon të eksplorojë përvojat e të dënuarve në Shërbimin e Provës Tiranë.
Shërbimi I Provës është institucion i ri në Shqipëri. Ai është krijuar në vitin 2009, me
mbështetjen e OSCE.
Gjatë këtyre viteve Shërbimi i Provës është konsultuar me përvojat e shërbimeve të
provës në Europë duke u përpjekur të marrë modelet më të mira. Por deri më sot nuk
është bërë ndonjë studim për të parë ndikimin e këtij shërbimi tek të dënuarit.  Ky
studim synon të identifikojë parimet bazë të praktikave efektive të shërbimit të provës
dhe të zbulojë mënyrat se si punonjësit e shërbimit të provës kanë ndihmuar të dënuarit.
Gjithashtu të zbulojë se si mbikëqyrja ka ndikuar në motivimin e të dënuarve për
ndryshim dhe në qëndrimet ndaj krimit. Ky studim përdor metoda kualitative të
mbledhjes së të dhënave dhe të analizimit. Janë intervistuar 10 të dënuar, të gjithë në
mënyrë individuale. Ka rezultuar se në përgjithësi mbikëqyrja është parë si përvojë
pozitive nga të dënuarit. Është gjetur se kur punonjësi i shërbimit të provës ka praktikuar
mbikëqyrje në terren, të dënuarit janë shprehur se kanë patur mbështetjen e nevojshme
për tu larguar nga krimi. Megjithatë për ata që nuk janë të motivuar të desistojnë nga
krimi, mbikëqyrja ofron një rutinë dhe plan që redukton riskun për recedivizëm.
Megjithëse ky studim është I përmasave të vogla dhe gjetjet nuk mund të përgjithësohen,
për gjithë të dënuarit në Shqipëri,  demonstron vlerën e feedbackut me qëllim zhvillimin
me efektivitet të praktikave të shërbimit të provës.
Fjalët kyçe : shërbimi I provës, mbikëqyrje, recedivizëm, i dënuar.

Hyrje

Shërbimi i Provës në Shqipëri ka si qëllim dhe mision të tij, mbikëqyrjen dhe
mbështetjen e zbatimit të dënimeve alternative me qëllim mbrojtjen e interesave
publike, parandalimin e kryerjes së veprave penale, asistimin e personit të dënuar
për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga dënimi alternativ, asistimin e personit
të dënuar për kapërcimin e vështirësive për riintegrimin e tij shoqëror dhe të sjellë
ndryshime pozitive në sjelljen e të dënuarve.
Shërbimi i Provës, bashkëpunon dhe paraqet informacion dhe raporte para
prokurorisë dhe gjykatës sipas parashikimeve ligjore, përcakton metodat e zbatimit
të dënimit  alternativ në përputhje me parashikimet ligjore. Kur është e nevojshme
bashkëpunon me institucione shtetërore, qendrore apo lokale, me komunitetin lokal,
si dhe me institucione të tjera dhe organizata jofitimprurëse për zbatimin e dënimeve
alternative.
Tashmë janë më se të qarta dhe të prekshme vlerat humane që mbart ky institucion
ndaj trajtimit të shkelësve të ligjit, në gjetjen e një sistemi efikas ndëshkimi, dhe
ndryshimin e ndëshkimit nga izolimi në burgje, në drejtësinë restauruese dhe
risocializimin e tyre në shoqëri.
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Shërbimi i Provës ndikon në shmangien e pasojave të dëmshme e të pariparueshme
jo vetëm për të dënuarin por, edhe për komunitetin ku ai jeton, çlirimin e të dënuarit
nga vuajtja e dënimit nëse vërtetohen rrethana të caktuara, shumica e të cilave janë
të parashikuara nga ligji, edukimin dhe rehabilitimin e të dënuarit, parandalimin e
humbjes së cilësive edukuese dhe parandaluese të dënimit, edukimin e shoqërisë, si
dhe parandalimin e kriminalitetit.
Pa asnjë dyshim, tashmë është evident fakti se dënimet alternative kanë përparësi
ndaj dënimeve me burgim, ndaj edhe institucioni i Shërbimit të Provës konsiderohet
si një aktor i rëndësishëm në drejtësinë penale, lidhur me ekzekutimin e dënimeve
alternative, si kundërshtim themelor ndaj përdorimit të “panevojshëm” të burgimit.
Burgimi duhet të rezervohet për vepra penale më të rënda, me rrezikshmëri më të
lartë, më të dhunshme dhe për krimet seksuale Gjithashtu është vërtetuar tashmë
se burgimi ndalon kryerjen e veprave penale për një kohë, por shpesh i përkeqëson
shkaqet dhe problemet. Në këtë kontekst duhet të përmendim edhe efektet negative
që mund të sjellë burgu, sidomos tek të miturit dhe të rinjtë, si një shkollë krimi.
Ndërkohë që është i njohur fakti i mbipopullimit të burgjeve, të cilët ndeshen me
higjienë dhe ajrosje jo të mirë, mungesë ushqimi dhe medikamentesh. Burgjet janë
të kushtueshme dhe kostoja mujore e mbajtjes së një të burgosuri kap afërsisht
shifrën 59.000 lekë, ndaj Shërbimi i Provës dhe aplikimi i dënimeve alternative në
vend të dënimeve me burgim konsiderohet një lehtësim i madh për buxhetin e shtetit.

Qëllimi I studimit dhe pyetja kërkimore

Sic është theksuar më sipër, ka një rritje të studimeve që kërkojnë të inkorporojnë
perceptimet e shkelësve të ligjit në debatin se cfarë kanë gjetur të dobishme në lidhje
me desistimin nga aktiviteti criminal ose reduktimin e sjelljeve shkelëse.
Ky studim synon të mbledhë informacion nga shkelësit e ligjit lidhur me perceptimet
e tyre, përvojat e tyre dhe të kuptuarit e tyre në lidhje me shërbimin e provës tiranë.
Një nga objektivat e studimit është të përcaktojë se cfarë është më efektive kur punohet
me të dënuarit në shërbim prove. Sapo të gjendet kjo, qëllimi tjetër është të
përcaktohet nga perspektiva e të dënuarve se cfarë ka qenë më e dobishme për ta dhe
të qënurit në shërbim prove cfarë ndryshimesh positive ka sjelle në jetën e tyre.
Studimi synon tu përgjigjet pyetjeve të mëposhtme:
Cfarë e redukton sjelljen e shkelësve të ligjit?
Cfarë mendojnë shkelësit se i ndihmon më shumë gjatë mbikëqyrjes dhe a përputhet kjo me atë
që thotë literatura?
A ndikon mbikëqyrja në motivimin dhe qëndrimin ndaj krimit?

Rishikimi i literaturës

Do të prezantojmë se cfarë njihet tashmë si forma më efektive gjatë punës me të
dënuarit.  Cfarë është më efektive për reduktimin e sjelljeve shkelëse. Cfarë rezulton
më e suksesshme  nga praktika  në ndikimin ndaj shkelësve për të ndihmuar ata  të
reduktojnë ose të desistojnë nga sjelljet kriminale.
Të gjitha studimet që janë shqyrtuar janë realizuar jashtë Republikës së Shqipërisë.
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Duke I prezantuar parimet dhe qasjet e tyre në këtë punim, punonjësit e shërbimit
të provës do të njihen dhe do ti adoptojnë ato.

Metodologjia

Ky kërkim përdor paradigmën interpretuese, e cila merret me mikrokoncepte si për
shembull perspektivat individuale, konstruktet, përkufizimet. Nga kjo pikëpamje,
realiteti varet nga përvojat e njerëzve dhe nga mënyra e interpretimit të jetës. Fokusi
I këtij studimi është nga përspektiva e shkelësve të ligjit dhe si e tillë interesi ka qenë
për përvojat e tyre në raport me shërbimin e ofruar nga punonjësit e shërbimit të
provës dhe në cfarë mase ka patur impakt tek ata. Meqënëse studimi është eksplorues,
ai nuk është përfaqësues për popullatën e shkelësve të ligjit. Një kampion prej 10 të
dënuarish, të cilët kanë plotësuar intervistat, u përzgjodhën të gjithë nga Zyra
Vendore Tiranë. Ata janë dënuar për veprën penale të vjedhjes së energjisë eletrike
dhe drejtimit të automjetit pa patentë. Të gjithë paraqisnin të njëjtin nivel
rrezikshmëri sipas Sistemit të Vlerësimit të Riskut (SVR).  Të dënuarit morën pjesë
me dëshirë në studim. Ata ishin nën mbikëqyrjen e specialistëve të ndryshëm. Ata
ishin të moshave nga 40 në 60 vjec. Nuk ishte qëllim të përjashtoheshin femrat, por
në studim të gjithë janë meshkuj. U zhvilluan intervista individuale me secilin. Ata
u pyetën se cilat ishin pritshmëritë e tyre mbi mbikëqyrjen, cfarë i ndihmoi më
tepër, cfarë nuk i ndihmoi fare, a i ndryshuan qëndrimet ndaj veprave penale, cfarë
do ti pengonte ata në të ardhmen në mënyrë që të mos kryejnë krime dhe si do ti
përshkruanin marrëdhëniet me punonjësit e shërbimit të provës.

Analiza e të dhënave

Kërkimi cilësor prodhon shumë të dhëna jonumerike të cilat duhen analizuar. Të
dhënat e mbledhura nga intervistat gjysëm të strukturuara u rregjistruan dhe
transkriptuan. Më pas u koduan për cdo temë dhe koncept. Të dhënat u grupuan
sipas kategorive.

Vështrim gjeneral mbi mbikëqyrjen

Përgjithësisht shërbimi I provës shihet si një eksperiencë positive nga të dënuarit.
Ata e shohin si opsionin më të mirë në raport me burgun. Për ta është një mundësi
e dytë. Por ka patur të tjerë që nuk kanë shprehur dakordësi për këtë dënim kur e
kanë kuptuar pas marrjes së vendimit formë të prerë. Ata janë zhgënjyer që avokati
I tyre ka zgjedhur masën alternative për ta në krahasim me 20 ditë dënim me burgim.
Kjo për shkak se ata kishin pengesë në lëvizjet jashtë vendit, në rastet kur jetesa e
tyre varej nga emigracioni. Marrëdhëniet me punonjësit e shërbimit të provës, të
dënuarit I kanë klasifikuar si positive dhe ndihmuese. Ata janë shprehur se specialistet
e mbikëqyrjes I kanë ndihmuar dhe mbështetur në cdo kohë sin ë përcaktimin e
frekuencave ashtu edhe në realizimin e objektivave të programit individual të
ndërhyrjes.
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Roli i punonjësit të Shërbimit të Provës

Sipas këtij pounimi, të dënuarit e shohin shërbimin e provës si një përvojë positive
duke marrë parasysh që sipas tyre ky ishte dënimi më I mirë krahasuar me burgimin.
Marrëdhëniet me punonjësit e shërbimit të provës janë vlerësuar positive në të
shumtën e herëve, me disa përjashtime kur bëhej fjalë për rastet kur parashtronin
kërkesën e tyre për tu larguar jashtë vendit ose për ndryshim frekuence. Refuzimin
e punonjësit për ti lejuar largimet jashtë vendit , të dënuarit e kanë konsideruar si
masë të fortë e shtrënguese. Në këtë pikë ata kanë deklaruar se më mirë do të kishte
qenë dënimi me burgim. Lidhur me rastet kur u janë propozuar metoda ndërhyrjeje
për trajtimin e ndonjë problem të identifikuar, ata nuk kanë treguar vullnet. Vetëm
në rastet kur ka qenë me vendim gjykate I kanë pranuar referimet në ndonjë OJF.
Dënimin me punë në interes public, të dënuarit e kanë konsideruar më të mirin dhe
efikasin, pasi koha prej 6 muajsh është më idealja për rehabilitim. Nuk ka patur
raste refuzimi të punës së detyruar. Të dënuarit nuk kanë preferuar punonjësin me
model kontrollues dhe ndëshkues, por punonjës që shfaq korrektësi shoqëruar me
dashamirësi. Ata kanë theksuar para punonjësive imazhin pozitiv për veten si njerëz
me risk të ulët shoqëror, por që rastësi I solli të ndëshkohen, e sit ë tillë nuk meritojnë
sjellje të ashpër apo “rol polici” nga ana e punonjësit të shërbimit të provës, por rol
këshilluesi dhe mbështetësi.
Ata janë shprehur me rezerva lidhur me mundësitë e pakta të shërbimit të provës
për tu ofruar ndihmë konkrete në fushat e tyre më emergjente si strehimi dhe
punësimi.
Nuk janë shprehur me pozitivitet lidhur me OJF ku janë referuar, duke nxjerrë në
pah mungesën e profesionalizmit dhe seriozitetit. Adresimin e rasteve të tyre në OJF
e kanë kryer si detyrim dhe jo si nevojë.
Kanë sygjeruar rritjen e rolit të shërbimit të provës në komunitet. Ata janë shprehur
se u është dashur tu shpjegojnë familjarëve, lagjes dhe farefisit se cfarë dënimi kanë
marrë dhe se cfarë ndryshimi ka masa alternative nga burgimi.
Kanë shprehur rezerva për takimet me punonjësit e shërbimit të provës në vendin e
tyre të punës dhe banimit, pasi ai lloj takimi ka qenë formal dhe pa motiv të
qenësishëm.

Rëndësia e marrëdhënies specialist- i dënuar

Mbikëqyrja është para positive kur marrëdhëniet  dhe komunikimi me specialistin e
shërbimit të provës ka qenë positive dhe e kundërta, kur marrëdhënia me specialistin
ka qenë e tensionuar, e kanë konsideruar negative.
Kanë shprehur rezerva për intervistimin e tyre në ambientet e papërshtatshme të
Shërbimit të Provës, pasi aty kanë qenë edhe punonësit e tjerë, të cilët e kanë patur
të pamundur për shkak të kushteve të mos dëgjojnë.

Konkluzionet

Motivi për nisjen e këtij studimi ka ardhur prej faktit se shërbimi I provës është
institucion I ri në vendin tonë. Pas ndryshimeve në Kodin Penal duke shtuar masa
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alternative të dënimit me burgim, ka lindur interesi për të kuptuar efektivitetin e
këtij shërbimi parë nga këndvështrimi I të dënuarve. Nuk janë kryer më parë studime
në fushën e shërbimit të provës. Ky rezulton të jetë I vetmi deri tani. Përmes gjetjeve
ne synojmë të ndikojmë ose të përgatisim terrenin për përmirësimin e shërbimit që
ofrohet në institucionin e provës.  Qëllimi kryesor ishte ekzaminimi I përvojave të
të dënuarve në Shërbimin e Provës, për të parë efektivitetin e mbikëqyrjes, masën e
rehabilitimit dhe ndryshimin e sjelljeve të tyre të përcaktuara në objektivat e PIT.
Ky studim për tia arritur këtyre  ngriti pyetjet e kërkimit:
Cfarë është efektive në reduktimin e sjelljeve antiligjore?
Cfarë iu duk më ndihmuese të dënuerve gjatë periudhës së mbikëqyrjes?
A ndikoi mbikëqyrja në motivimin e tyre dhe qëndrimet ndaj krimit?
Përfundimisht, përvoja positive në mbikqyrjen e Shërbimit të Provës të të dënuerve
ka treguar që sjell arritjen e objektivave të përcaktuara në Programin individual të
trajtimit, që kanë qenë ndryshimi I sjelljes dhe qëndrimeve ndaj krimit dhe rritjen e
motivimit për një jetë të re dhe positive.
Pjesa që theksohet si më ndihmuese gjatë kohës së mbikëqyrjes ka qenë “kontrolli I
butë” nga specialisti, vëmëndja e shtuar nga ana e specialistëve ndaj nevojave të
tyre, interesimin maksimal për të ndjekur kurse kualifikimi, për tu rregjistruar te
Zyra e Punës, për të kryer punën në interes public, për ti kujtuar atyre ditën e
takimit..etj.
Në praktikën e punës 6-vjecare të Shërbimit të Provës, gjatë mbikëqyrjes së të
dënuarve, ka patur edhe disa vështirësi në zbatimin e procedurave si: mosnjoftimi
në kohë i të dënuarve për shkak të afatit të shkurtër dhe mungesës së një adresari të
saktë. Shumica e tyre kanë patur vështirësi ekonomike në familjet e tyre, dhe si
rrjedhojë nuk kanë patur lehtësi në arritjen në kohë të takimeve me specialistin.
Ka patur raste që vihet re një pamundësi ose edhe neglizhencë nga ana e të dënuarve
për tu paraqitur e të vendosur kontaktet, si pasojë e mungesës së informacionit mbi
rëndësinë e dënimit por edhe vështirësisë për largimin nga vendi i tyre i punës, por
edhe se përbën një kosto të dyfishtë financiare për ta.
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Zhvillimi i rolit gjinor tek femijet bazuar në disa teori

Erjona Molla
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Arsyeja e përzgjedhjes së kësaj teme është për shkak të ngjarjeve të jetës së përditshme si
dhe eksperiencave personale. Familjet në mënyrë aktive luajnë një rol te rendesishem në
socializimin e roleve gjinore me mënyrat se si ato organizojnë mjedisin për fëmijën.
Si çdo prind, mësues dhe psikolog zhvillimor di qe fëmijët meshkuj dhe femra bëhen
“mashkullor” dhe “femëror”, përkatësisht në një moshë shumë të hershme. Deri në
moshën katër ose pesë vjeçare, për shembull, vajzat dhe djemtë preferojnë në mënyrë
tipike bashkëmoshatarët e të njëjtës gjini. Përvetësimi i preferencave të përshtatshme
seksuale, aftësive, atributeve të personalitetit, sjelljeve dhe vetë-koncepteve referohet në
mënyrë tipike brenda psikologjisë si tipizimi i seksit. Ndikimi më i fuqishëm në zhvillimin
e roleve gjinore duket se ndodh brenda familjes, me prindër që transmetojnë, haptazi
dhe fshehurazi besimet dhe qendrimet e tyre në lidhje me gjininë.
Revolucioni gjinor ofron një mundësi për çdo prind që tu mësojë fëmijëve tanë që spektri
i maskilitetit dhe feminitetit nuk është vetëm atje jashtë në botë, por gjithashtu brenda
secilit prej nesh. Së paku, duke mësuar fëmijët tanë në lidhje me shtrirjen gjinore do t’i
ndihmojmë ata të përqafojnë të gjitha pjesët e tyre; më së shumti do të parandalojmë
izolimin depresiv që çon në norma të larta të vetëvrasjeve në mesin e të rinjve transgjinor.
Ky artikull është projektuar për të prezantuar pesë teori të rëndësishme rreth të kuptuarit
të zhvillimit të rolit gjinor. Këto teori janë: Teoria Psikoanalitike e Frojdit, Teoria e të
Mësuarit Social, Teoria Biosociale, Teoria e Kohlberg e Zhvillimit Kognitiv dhe Teoria e
Skemës Gjinore.
Fjalë kyçe: roli gjinor, socializimi, mashkullor, femëror.

Hyrje

Për të kuptuar zhvillimin e rolit gjinor është e rëndësishme të dimë dallimin ndërmjet
disa termave. Kështu, seksi i referohet statusit biologjik të të qenit mashkull dhe
femër, gjinia i referohet kuptimeve që shoqëritë dhe individët i japin të qenit mashkull
apo femër, roli gjinor i referohet pritshmërive shoqërore për sjelljen e përshtatshme
femërore dhe mashkullore, identiteti gjinor i referohet se si një person e percepton
veten psikologjikisht si mashkull ose femër. Në moshën 3 vjeçare, fëmijët e dinë nëse
ata janë mashkull apo femër. Zhvillimi i rolit gjinor fillon në lindje. Fëmijët janë të
ekspozuar ndaj shumë faktorëve të cilët ndikojnë në qëndrimet e tyre dhe sjelljen në
lidhje me rolet gjinore. Këto qëndrime dhe sjellje mësohen zakonisht në shtëpi dhe
më pas përforcohen nga bashkëmoshatarët e fëmijës, përvoja shkollore dhe mediat.
Ndikimi më i fuqishëm në zhvillimin e roleve gjinore duket se ndodh brenda familjes,
me prindërit që transmetojnë, haptazi dhe fshehurazi, besimet e tyre rreth gjinisë.
Ekspozimi i hershëm i fëmijës se çfarë do të thotë të jetë mashkull apo femër vjen
nga prindërit. Fëmijët përvetësojnë mesazhet e prindërve të tyre në lidhje me gjininë
në një moshë të vogël, me ndërgjegjësimin e dallimeve të rolit të seksit të të rriturit
te fëmijët e moshës 2 vjeçare (Witt, 1997).
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Prindërit i trajtojnë djemtë dhe vajzat ndryshe. Para se fëmijët të mund të shprehin
preferencat e tyre, prindërit fillojnë të krijojnë mjedise të ndryshme për djemtë dhe
vajzat. Dhomat e gjumit janë të zbukuruara me ngjyra dhe tema dhe foshnjat vishen
me ngjyra specifike gjinore, rozë për vajzat dhe blu për djemtë.
Prindërit nxisin djemtë dhe vajzat e tyre të marrin pjesë në aktivitete në varësi të
seksit të tyre. Vajzat nxiten për të luajtur me kukulla dhe djemtë nxiten për të luajtur
me makina dhe futboll. (Berk 2000).
Në fillim të zhvillimit, prindërit ofrojnë përvoja që nxisin këmbënguljen, eksplorimin
dhe kontrollin emocional te djemtë. Nga ana tjetër ata nxisin imitimin, varësinë
dhe ndjeshmërinë emocionale te vajzat.
Të gjithë fëmijët kanë nevojë për mundësinë për të eksploruar role të ndryshme
gjinore dhe stile të ndryshme të lojës. Duhet te sigurohemi që mjedisi i fëmijës
reflekton diversitet në rolet gjinore dhe nxit mundësitë për të gjithë.

Teoria Psikoanalitike e Frojdit

Sipas Frojdit zhvillimi i roleve gjinore ndodh gjatë stadit fallike ku fëmijët
identifikohen me prindin e tyre të të njëjtit seks (Shaffer, 2002).
Kompleksi i Edipit ndodh te djemtë e moshës 3-6 vjeçare. Djemtë posedojnë ndjesi
seksuale për nënat e tyre dhe si rezultat nuk durojnë baballarët e tyre që shihen si
rivali i tyre. Djali ka frikë se babai i tij do ta gjejë dhe do ta kastrojë atë. Ai pastaj
shtyp ndjenjat e tij për të ëmën dhe identifikohet me babain e tij si një model i rolit
të maskilitetit. Duke u identifikuar me babain e tij djali mëson se si të veprojë si një
burrë (Kaplan, 2000).
Kjo është një mënyrë unike për të interpretuar zhvillimin e rolit gjinor te djemtë.
Është e rëndësishme të theksohet se kjo teori bazohet në një dramë nga Sofokliu.
Mbretit Laius iu tha nga orakulli që fëmija i tij do ta vriste atë dhe do të martohej
me gruan e tij kështu që kur Edipi lindi, mbreti urdhëroi një bari për ta vrarë atë.
Bariu nuk mundi ta bënte këtë dhe në vend të kësaj e vendosi atë në kujdesin e një
tjetër mbreti dhe mbretëreshe ku Edipi u rrit si një princ. Ai vizitoi orakullin i cili i
tregoi për fatin e tij dhe për ta shmangur këtë ai u largua. Në udhëtimin e tij ai
takohet me mbretin Laius, ata grinden dhe Edipi e vret atë. Ai pastaj takohet me
Sfinksin, një krijesë që u tregon udhëtarëve një gjëzë dhe në qoftë se ata nuk mund
të përgjigjen saktë ajo i vret ato. Edipi e zgjidhi atë dhe sfinksi vrau veten. Nga
mirënjohja qyteti i dha Edipit Jokastën (nënën e tij të vërtetë) për tu martuar. Ata
patën dy djem dhe dy vajza. Përfundimisht Edipi zbulon se çfarë ka bërë dhe nxjerr
sytë jashtë. Ky akt është interpretuar nga Frojdi si ekuivalent me kastrimin.
Eksperienca personale e Frojdit e lidhur me këtë dramë dhe si pasojë ai e bazoi
teorinë e tij në të. Shumë njerëz besojnë që kjo nuk mund të përgjithësohet për çdo
djalë (Berstein, 2001).
Vajzat vuajnë nga kompleksi i Elektrës. Vajzat janë fillimisht të lidhura seksualisht
me nënat e tyre. Megjithatë kur vajzat kuptojnë që nuk kanë një penis ato fajësojnë
nënat e tyre dhe e zhvendosin afeksionin e tyre drejt baballarëve të tyre. Për të
tërhequr baballarët e tyre vajzat shohin nënat e tyre si modele dhe zhvillojnë atributet
femërore (Kaplan, 2000).
Në moshën 3 deri në 5 vjeçare, fëmijët ndihen seksualisht të tërhequr nga prindi i
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tyre i të njëjtit seks. Në moshën 5 deri në 6 vjeçare, fëmijët ndihen fajtor dhe në
ankth mbi tërheqjen e tyre. Lidhja me prindin e të njëjtit seks është vendimtare për
shëndetin mendor afat-gjatë dhe seksualitetin.
Kjo teori është kritikuar gjerësisht pasi nuk ka shumë prova për ta mbështetur atë.
Një argument është që fëmijët 4-6 vjeç nuk e njohin dallimin ndërmjet organeve
gjenitale mashkullore dhe femërore. Studimi tregon që djemtë formojnë lidhje më të
forta me baballarët që përshkruhen si të ngrohtë në vend të baballarëve që ishin
kërcënues. Kjo vë në pyetje nëse djemtë identifikohen me baballarët e tyre nga frika
e kastrimit. (Shaffer, 2002).

Teoria e të Mësuarit Social

Në teorinë e të mësuarit social Albert Bandura (1977) thekson që sjellja mësohet nga
mjedisi përmes procesit të të mësuarit vëzhgimor.
Albert Bandura thekson që zhvillimi i rolit gjinor fitohet në dy mënyra. Së pari
fëmijët shpërblehen dhe si pasojë nxiten të sillen në një mënyrë të përshtatshme
gjinore dhe ndëshkohen për sjelljet devijante. Së dyti fëmijët vëzhgojnë dhe imitojnë
qëndrimet dhe sjelljet e modeleve të të njëjtit seks. Fëmijët vëzhgojnë sjelljet dhe
pasojat e modeleve të rolit (si prindërit, motrat dhe vëllezërit, mësuesit dhe njerëzit
e famshëm) që rezultojnë në të mësuarit nga fëmijët të normave dhe pritshmërive
sociale duke përfshirë sjelljen e përshtatshme gjinore. Në moshën 5-7 vjeçare fëmijët
kuptojnë që gjinia e tyre është një pjesë e përhershme e personaliteteve të tyre dhe
bëhen më të kujdesshëm ndaj modeleve të rolit veçanërisht modele që janë të të
njëjtit seks me to.
Ndryshe nga Skinner, Bandura (1977) beson që njerëzit janë përpunues aktiv të
informacioneve dhe mendojnë rreth marrëdhënies ndërmjet sjelljes së tyre dhe
pasojave të saj. Të mësuarit vëzhgimor nuk mund të ndodhë përveç nëse proceset
kognitive kanë qënë në punë.
Individët që vëzhgohen quhen modele. Në shoqëri, fëmijët rrethohen nga shumë
modele me ndikim, si prindërit brenda familjes, karakteret në TV e fëmijëve, miqtë
brenda grupit të bashkëmoshatarëve të tyre dhe mësuesit në shkollë. Këto modele
ofrojnë shembuj të sjelljeve për tu vëzhguar dhe imituar, p.sh. mashkullore dhe
femërore, pro dhe anti-sociale etj. Fëmijët i kushtojnë vëmendje disa prej këtyre
njerëzve (modeleve) dhe deshifrojnë sjelljen e tyre. Më vonë ata mund të imitojnë
(d.m.th kopjojnë) sjelljen që ata kanë vëzhguar.  Ata mund ta bëjnë këtë pavarësisht
nëse sjellja është ‘e përshtatshme për gjininë’ ose jo, por ka një sërë procesesh që e
bëjnë më të mundshme që një fëmijë të riprodhojë sjelljen që shoqëria e tij e mendon
të përshtatshme për seksin e tij.
Së pari, fëmija ka më shumë mundësi të ndjekë dhe imitojë ato njerëz që i perception
si të ngjashëm me veten. Si pasojë, ka më shumë mundësi të imitojë sjelljen e modeluar
nga njerëz të të njëjtit seks.
Së dyti, njerëzit rreth fëmijës do t’i përgjigjen sjelljes që ai imiton me përforcim ose
ndëshkim. Nëse një fëmijë imiton një sjellje të modelit dhe pasojat janë shpërblyese,
fëmija ka mundësi të vazhdojë të shfaqë sjelljen. Nëse prindi sheh një vajzë të vogël
që ngushëllon kukullen e saj dhe i thotë “sa vajzë e mirë je”, kjo është shpërblyese
për fëmijën dhe krijon më shumë mundësi që ajo të përsërisë sjelljen. Sjellja e saj
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është përforcuar.
Përforcimi mund të jetë i jashtëm ose i brendshëm dhe mund të jetë pozitiv ose
negativ. Nëse një fëmijë dëshiron miratim nga prindërit ose bashkëmoshatarët, ky
miratim është një përforcim i jashtëm, por të ndjerit i lumtur për miratimin është
një përforcim i brendshëm. Një fëmijë do të sillet në një mënyrë që beson se do të
fitojë miratimin për shkak se e dëshiron miratimin.  
Përforcimi pozitiv (ose negativ) do të ketë pak impakt nëse përforcimi i ofruar së
jashtmi nuk përkon me nevojat e individit. Përforcimi mund të jetë pozitiv ose
negativ, por faktor i rëndësishëm është që ai do të çojë zakonisht në një ndryshim
në sjelljen e personit.  
Së treti, fëmija do të marrë gjithashtu parasysh çfarë ndodh me njerëzit e tjerë kur
vendos nëse të kopjojë veprimet e dikujt apo jo. Ky njihet si përforcimi i deleguar.
Kjo ka të bëjë me atashimin me modelet specifike që posedojnë cilësi që shihen si
shpërblyese. Fëmijët do të kenë një sërë modelesh me të cilat ata identifikohen. Këto
mund të jenë njerëzit në botën e tyre të menjëhershme, si prindërit ose motrat dhe
vëllezërit më të mëdhenj ose mund të jenë karaktere të trilluara ose njerëz në media.
Motivimi për tu identifikuar me një model të veçantë është që ata kanë një cilësi që
individi dëshiron të zotërojë.
Identifikimi ndodh me një person tjetër (modeli) dhe përfshin marrjen (ose
përvetësimin) e sjelljeve të vëzhguara, vlerave, besimeve dhe qëndrimeve të personit
me të cilin ju identifikoheni.
Termi identifikim siç përdoret nga Teoria e të Mësuarit Social është i ngjashëm me
termin frojdian të lidhur me kompleksin e Edipit. Për shembull, ato përfshijnë
internalizimin ose përvetësimin e sjelljes së personit tjetër. Megjithatë, gjatë
kompleksit të Edipit fëmija mund të identifikohet vetëm me prindin e të njëjtit seks,
ndërsa me Teorinë e të Mësuarit Social personi (fëmija ose i rrituri) mund të
identifikohet në mënyrë potenciale me çdo person tjetër.
Identifikimi është i ndryshëm me imitimin meqë ai mund të përfshijë një sërë sjelljesh
që përvetësohen, ndërsa imitimi zakonisht përfshin kopjimin e një sjelljeje të vetme.

Teoria Biosociale

Nuk ka asnjë qasje biologjike reale në lidhje me zhvillimin e rolit gjinor por ka tre
faktorë që janë të rëndësishëm. 1- Meshkujt çlirojnë një hormon testosteron dhe
femrat çlirojnë estrogjen. 2- Femrat kanë një sistem nervor qëndror dhe formim
kockash më të avancuar. 3- Kromozomi Y te meshkujt përmban më pak gene se sa
kromozomi X. Këto faktorë influencojnë zhvillimin e gjinisë së fëmijëve (Kaplan,
2000).
Teoricienët e sjelljes pretendojnë që diferencat ndërmjet meshkujve dhe femrave janë
për shkak të sjelljeve të mësuara. Që në lindje vajzat dhe djemtë trajtohen në mënyrë
të ndryshme. Për shembull ngjyrat e ndryshme lidhen me gjinitë e ndryshme. Në
mënyrë interesante ka patur një ndërrim vendesh që kur bluja shihej si delikate dhe
me shije të hollë dhe si pasojë lidhej me vajzat dhe roza është parë si një ngjyrë e
fortë dhe më shumë mashkullore (Chiu et al, 2006).
Djemtë përgjithësisht inkurajohen të marrin pjesë në aktivitete motorike dhe i jepet
më shumë liri. Vajzat marrin më shumë afeksion dhe ndihmë kur kërkohet. Zhvillimi
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i fëmijëve udhëhiqet duke vëzhguar modelet dhe duke i imituar ato (Kaplan, 2000).
Shkencëtarët social përdorin reklamat për të studiuar stereotipizimin gjinor në media
dhe fatkeqësisht rolet femërore janë përkufizuar ngushtësisht. (Milner & Collins,
2000).
Teoritë biologjike dhe sociale duken të paplota prandaj është më e dobishme të shihni
një kombinim të të dyjave. Një teori biosociale është më e saktë në përshkrimin e
zhvillimit të identitetit të rolit gjinor.
Sipas Money dhe Ebrhardts ka disa episode ose ngjarje kritike që do të ndikojnë në
preferencat e një individi për një rol të gjinisë mashkullore ose femërore. I pari është
gjatë konceptimit kur femrat marrin dy kromozome X dhe meshkujt marrin një
kromozom X dhe një kromozom Y. Testet e testosteronit të embrionit mashkullor
dhe substancës ndaluese milleriane që ndalon organet femërore nga zhvillimi. Tre
deri në katër muaj pas konceptimit testosteroni te meshkujt çon në zhvillimin e
penisit dhe skrotumit. Te femrat mungesa e testosteronit çon në zhvillimin e labias
dhe klitorit. Ndryshimet ndodhin gjithashtu në tru dhe sistem nervor për shembull
te meshkujt truri do të udhëzohet të mos sekretojë hormone në një model ciklik për
të shmangur ciklet menstruale në pubertet. Sapo fëmija lind faktorët social
influencojnë zhvillimin e identitetit të rolit gjinor. Në pubertet ka një sasi të madhe
hormonesh të çliruara që stimulojnë rritjen e sistemit riprodhues, çojnë në shfaqjen
e karakteristikave seksuale sekondare dhe zhvillimin e nxitjeve seksuale. Kjo
kombinohet me një vetë koncept të individit si mashkull ose femër për të zhvilluar
një identitet të rolit gjinor dhe preferencat e rolit gjinor (Shaffer, 2002).
Meshkujt janë më agresiv krahasuar me femrat që mund t’i atribuohet hormonit
testosteron. Kjo është një provë për pikëpamjen biologjike meqë ka predispozita të
caktuara për sekse të ndryshme që veprojnë në mënyra të ndryshme. Megjithatë
shoqëria gjithashtu luan një rol meqë ndryshimet seksuale që ndodhin para 18
muajsh çojnë në më pak probleme rregullimi për shkak të më pak tipizimi gjinie të
seksit origjinal (Shaffer, 2002).

Teoria e Zhvillimit Kognitiv e Kohlberg

Kjo teori trajton problemin e teorisë së të mësuarit social duke përcaktuar se fëmijët
socializohen në mënyrë aktive duke kërkuar për modele të të njëjtit seks për të marrë
informacionet e përshtatshme për gjininë. Kohlberg (1966) parashtron një teori faze
të zhvillimit gjinor. Teoria e tij propozon që të kuptuarit e fëmijës të gjinisë ec përpara
në faza. Në secilën fazë të mëvonshme, fëmija mendon në mënyra karakteristike
rreth gjinisë. Kur fëmija lëviz përmes fazave të kuptuarit e tij rreth gjinisë bëhet më
kompleks. Faza e parë është identiteti gjinor, që zakonisht arrihet në moshën 2
vjeçare. Në këtë fazë fëmija është i aftë të emërtojë saktë seksin e tij.  Faza e dytë është
qëndrueshmëria gjinore, që zakonisht arrihet në moshën 4 vjeçare. Në këtë fazë
fëmija kupton që gjinia mbetet e njëjtë gjatë gjithë kohës. Megjithatë, të kuptuarit e
tij influencohet shumë nga tiparet e jashtme si flokët dhe veshja. Një djalë në këtë
fazë mund të thotë që nëse ai do të vishte një fustan ai do të ishte  një vajzë. Në
moshën tre vjeçare, qëndrueshmëria gjinore, fëmija fillon të kuptojë që gjinia është
e pavarur nga tiparet e jashtme. Kjo fazë arrihet zakonisht në moshën 7 vjeçare.
Teoria e Kohlberg sugjeron që zhvillimi gjinor drejtohet kryesisht nga pjekuria. Që
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do të thotë, faza në të cilën fëmija është vendos se si ai përpunon informacionet
rreth gjinisë derisa ata arrijnë qëndrueshmërinë gjinore. Një pikëpamje alternative,
teoria e skemës gjinore sugjeron që fëmijët luajnë një rol më aktiv në zhvillimin e
gjinisë së tyre në një moshë të hershme. Në psikologjinë kognitive, një skemë është
një strukturë kognitive që përdoret për të organizuar informacionet rreth një lloji
të veçantë të objektit, personit ose situatës. Njerëzit kuptojnë informacionet e reja
duke i koordinuar ato me skemat që kanë prodhuar nga eksperienca e kaluar. Teoria
e skemës gjinore sugjeron që zhvillimi gjinor i fëmijës reflekton kompleksitetin në
rritje të skemave që zhvillon rreth maskulitetit dhe feminitetit. Nga mosha dy vjeçare
fëmija është i aftë të emërtojë veten dhe të tjerët si femra ose meshkuj. Kjo reflekton
zhvillimin e një skeme gjinore bazë. Fëmija fillon pastaj të kërkojë informacione nga
mjedisi i tij me qëllim për të rritur të kuptuarit e tij të maskulitetit dhe feminitetit
dhe si pasojë të drejtojë sjelljen e tij. Fëmija identifikon aktivitetet dhe objektet e
lidhura me gjininë e tij dhe fillon të injorojë ose refuzojë ato që nuk përshtaten me
këtë. Në këtë fazë të hershme të kuptuarit e gjinisë së tyre është i thjeshtë dhe mjaft
i ngurtë dhe kjo reflektohet në sjelljen e tyre (p.sh. një vajzë tre vjeçare mund të
refuzojë çdo objekt që nuk është rozë). Meqë skemat e tyre rriten në kompleksitet,
megjithatë, fëmija bëhet më i mirë në ballafaqimin me dykuptimsitë dhe idetë e tyre
rreth çfarë është e pranueshme ose e përshtatshme fillojnë të pushojnë disi.

Teoria e Skemës Gjinore

Carol Martin dhe Charise Halverson i shohin fëmijët si shumë të motivuar për të
marrë interesat, vlerat dhe sjelljet që janë në pajtim me vetë imazhin e tyre si një
djalë ose vajzë që fillon në moshën 3 vjeçare. Ky informacion përfshihet në një skemë
gjinore. Skemat mund të përmbajnë thjesht objekte, sjellje dhe role specifike gjinore.
Fëmijët ndërtojnë gjithashtu skemën e seksit të tyre që përmban informacione që
ndihmojnë të kryejnë sjellje në përputhje me gjininë. Këto skema ndihmojnë të
përpunohen informacionet sociale. Në moshën 7 vjeçare fëmijët zhvillojnë njohuri
dhe preferenca të forta të stereotipit. (Shaffer, 2002).
Teoria e skemës gjinore sugjeron që fëmijët e vegjël ndikohen nga idetë e shoqërisë
se çfarë do të thotë të jesh një mashkull ose një femër në kulturën e tyre. Mësoni
rreth teorisë së skemës gjinore, skemave gjinore dhe se si ato ndikojnë zhvillimin e
fëmijërisë në këtë leksion.
Teoria e skemës gjinore është zhvilluar së pari nga Sandra Bem në 1981 dhe më
vonë është zgjeruar nga Carol Martin dhe Charles Halverson në 1983. Sipas teorisë
së skemës gjinore, sapo fëmijët formojnë një identitet gjinor bazë ata fillojnë të
zhvillojnë skemat gjinore. Skemat gjinore bazohen në ndërveprimet e fëmijëve dhe
vëzhgimet e të tjerëve, mjedisin e tyre dhe kulturën. Këto skema gjinore përdoren
për të organizuar dhe drejtuar sjelljen e fëmijës bazuar në normat dhe pritshmëritë
gjinore të shoqërisë së tij ose saj të lidhura me gjininë e fëmijës.

Çfarë janë Skemat Gjinore?

Një skemë gjinore mund të mendohet si një set i organizuar i besimeve të lidhura
me gjininë që ndikojnë sjelljen. Skemat gjinore formohen si rezultat i vëzhgimit të
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fëmijëve se si shoqëria e përcakton çfarë do të thotë të jesh mashkull dhe femër në
kulturën e tij ose saj. Skemat gjinore ndihmojnë të përcaktohet se çfarë fëmija ndjek,
se si fëmija interpreton botën dhe çfarë fëmija kujton rreth eksperiencave të tij ose
saj. Me fjalë të tjera, skemat gjinore organizojnë eksperiencat e fëmijës duke siguruar
një mjet për fëmijën për t’i dhënë kuptim informacioneve të reja sociale. Për shembull,
një djalë gjashtë vjeçar mund të ketë një skemë që përmban informacione rreth cilat
lloje veshjesh janë për vajzat dhe cilat lloje veshjesh janë për djemtë. Meqë fustanet
janë për vajza, djali do të refuzojë ta veshë atë nëse i paraqitet mundësia.
Sipas teorisë së skemës gjinore, fëmijët fillojnë duke zhvilluar një koncept të thjeshtë
të çfarë dallon një mashkull nga një femër. Fëmijët mësojnë së pari gjininë e tyre në
moshën dy dhe tre vjeçare. Më pas, ata mësojnë çfarë do të thotë të jesh një mashkull
ose një femër në shoqërinë e tyre. Sapo fëmija kupton se çfarë do të thotë të jesh një
mashkull ose një femër, ai ose ajo kërkon në mënyrë aktive informacione në lidhje
me rolet dhe tiparet gjinore të përshtatshme. Më pas, fëmija përpiqet të shfaqë sjelljen
e përshtatshme gjinore. Fëmijët marrin çdo gjë që ata vëzhgojnë te meshkujt dhe
femrat dhe i organizojnë ato rreth skemës së tyre gjinore.

Konkluzione

· Disa teori mbi zhvillimin e identitetit të rolit gjinor nuk kanë mbështetje, të
tjerat kanë një farë mbështetjeje. Rolet gjinore ndryshojnë nga shteti në shtet
por një shoqëri më pak gjinore duket se është më e shëndetshme.

· Rolet gjinore kanë qënë presioni i shoqërisë që prej ekzistencës së njeriut. Rolet
kanë ndryshuar pak, pasi pjesa më e madhe e shoqërisë i lidh ende me pritshmëritë
e kaluara të gjinisë.

· Rolet gjinore varen nga kultura dhe shoqëria e një kohe specifike. Shpesh herë
në letërsi, rolet gjinore janë shembur nga stereotipet dhe pritshmëritë sociale.

· Në shoqërinë moderne, secili prind ka zgjedhjen e rolit. Pjesa më e madhe e
prindërve harrojnë që roli i tyre nuk është mashkull, roli i tyre nuk është
femër, kjo është gjinia e tyre dhe roli i tyre duhet të jetë ai i prindit.

· Fëmijët socializohen në mënyrë aktive duke kërkuar për modele të të njëjtit
seks për të marrë informacione të përshtatshme gjinore.

· Prindërit e shumë fëmijëve fillojnë të krijojnë rolet gjinore kur fëmijët sapo
lindin. Prindërit krijojnë rolet gjinore duke përdorur dekorimet në dhomat e
fëmijëve të tyre.

· Nënat dhe baballarët kontribuojnë në stereotipizimin gjinor të fëmijëve të tyre,
baballarët është konstatuar se përforcojnë stereotipet gjinore më shpesh se sa
nënat.

· Dy faktorë të rëndësishëm që luajnë një rol në identitetin gjinor janë biologjik
dhe psikologjik.

· Rolet gjinore nuk preken vetëm nga edukimi.
· Një shembull i fuqishëm i roleve gjinore të zbatuara nga shoqëria janë fëmijët

dhe ndërgjegjësimi i identifikimit të tyre gjinor. Që nga lindja e fëmijës, mjedisi
i tyre influencohet vazhdimisht nga stereotipet gjinore në kulturë. Për shkak
të këtyre standarteve të dhëna nga rolet gjinore, ai përpiqet vazhdimisht të
përmirësojë veten dhe të shmangë humbjen në çdo kompeticion në jetë.
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· Rolet gjinore janë stereotipet që i caktohen një gjinie specifike nga kultura e
përgjithshme; këto role ndihmojnë njerëzit të dallojnë diferencat e tyre gjinore
por në të njëjtën kohë të krijojnë pabarazi ndërmjet dy sekseve.

· Rolet gjinore dhe pritshmëritë kanë një vend në praktikat moderne terapeutike
dhe këshilluese si një temë për diskutim, për shkak se si burrat dhe gratë
socializohen në sjelljet dhe interesat gjinore stereotipike.

· Rolet gjinore ndikojnë në masë të madhe mënyrën se si ne mendojmë dhe sillemi.
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Abstract

Recently we have seen a problematic increase in migration from WB countries, especially
from Albania, Kosovo and FYROM. Illegal migration is considered one of the main
concerns of a number of EU institutions. A new asylum policy should be based on deep
understanding of migration. This paper tries to contribute for it. The goal is to explore
the impact of European integration process on migration fluxes and identify policy
measures that could contribute to its management. In this paper the hypothesis is:
Slowdown of the European integration processes is followed by acceleration of migratory
fluxes. It will explore how the EU integration process is related to trends of emigration
and will analyze the framework of regional and European migration. Social and economic
factors will be analyzed also. Part of this paper will be evaluation of the impact of
emigration on demographic indicators of each country.  These objectives will be achieved
by: Studying how integration processes through economic and social development of
these countries impact migratory fluxes; studying how political crises of studied countries
have impacted the slowdown of integration processes; in which periods migratory fluxes
slowdown. Comparing special indicators like unemployment, organized crime, illegal
trafficking and level of democracy among countries of the region; what are the indicators
that get priority regarding migratory processes? Finding: How fatigue from integration
process and skepticism has impacted migration? This paper will be based on many
information resources; statistical publication of Western Balkan countries, reports of
international institutions like EU, World Bank, IMF, OSCE etc.

Keywords: Immigration, Western Balkans, Albania, Kosovo, FYROM.

Introduction

Still after 25 years, Western Balkans has not arrived to the finish line, which remains
clearly the EU integration. Despite insufficient efforts, countries like Albania, Kosovo
and FYROM are still far from meeting the required criteria.
Romano Prodi in Strasbourg, 2001, underlined: “What we need to do is in effect to
“export” stability, and lay the groundwork for balanced development in all areas
bordering on the Union, drawing on the strengths of European integration. This
will make integration of our closest neighbours in the Western Balkans easier when
the time is right.”
The long transition, fatigue and skepticism about the future have considerably
increased the emigration, especially in late 2014 and during 2015, in these countries.
Several factors may be temporary, but the main push factor to migration, is the
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delusion, followed by unemployment and poverty.
Angela Merkel in her interview to the TV chain ZDF on 16 August 2015, stated that
a joint European asylum policy would be ‘the next major European project, in
which we show whether we are really able to take joint action’.
Some studies show that there is a connection between the development of BP and
migration processes.  Armando Aliu defines that: Balkans has had significant effects
on four core factors (i.e. Schengen visa regulations, remittances, asylum and
migration as an aggregate process) (Aliu, 2013:7).
The paper explores how migration factors are influenced by economical and political
factors. Economic transition had to move in parallel with efforts to restore peace
and political-social stability.  The only thing that will reduce the outflow from the
Balkans is a better life back home (Ibid).

2. Migration during the transition of the Western Balkans

2.1. Albania
Various sources provide different estimates about the number of Albanian emigrants
over the years. There have been three periods of outflow when uncontrollable exodus
took place: 1991–92, immediately after the fall of communism; 1997, when anelaborate
and corrupt system of pyramid savings schemes collapsed, bankrupting a large
share of Albanian households; and 1999, when the country was destabilized by the
Kosovo crisis and an influx of half a million refugees. According to Barjaba (2000:
57-64) a total of 800,000 Albanian residents abroad in 1999, and this were raised to
more than 1 million by the government of Albania in 2005.
In 25 years, the majority of Albanian migrants have settled in Greece (approximately
600,000) and Italy (500,000). The estimated 150,000 have settled largely in Canada,
France, Germany, Switzerland, the United Kingdom, and the United States (Kosta
Barjaba and Joniada Barjaba, 2015). Compared with the total number of population,
Albania currently has the highest emigration rate in Europe, but not only. It is
noted that based on the data obtained from Eurostat, asylum applications in the
countries of the EU have increased: 3.190 Albanians in 2011; 7,336 in 2012 and
11,047 in 2013.
According to International Organizations, Albanian emmigrants on 1 January 2013
were estimated to be 1,252,066 people.  The countries, that Albanian people seeks
for asylum are mainly France (in 2013 5,065 requests), UK (1,620), Germany (1,295),
Sweden (1165), Greece (585) and Belgium (487).
Meanwhile, the 2014-2015 period, has a significant increase of immigration from
Albania mainly toward Germany. Very impressive is the fact that in 2015, 200,000
Albanian people applied for the US Lottery (Tema, 2015).

2.2. Kosovo
During the early and mid 1990’s, Human Rights Watch, reported for 350,000 Kosovar-
Albanians that have emigrated (Haxhikadrija 2009). Many of these migrants were
received by the established Kosovan diaspora in Switzerland and Germany, others
of the educated elite moved to new destinations, notably the United Kingdom (POL,
2015).
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The most dramatic and massive migration was triggered by the 1998–99 war in
Kosovo. Between March and June 1999, an estimated 850,000 refugees fled to
neighboring Albania, Macedonia, and Montenegro, and a further 200,000 were
displaced within Kosovo. Substantial numbers of refugees moved on from the
neighboring countries to other countries around the world (King, Piracha,
Vullnetari, 2010:5).
After 1999, Kosovo experienced a rapid return of its displaced population—192,000
returned during 1999–2007 according to the International Organization for
Migration’s mission in Kosovo (Ibid). Considered as a “safe country,” emigration
from Kosovo continues not in the same way, not for the same reasons. Nowdays
the emigrant have only two options: the irregular route or asylum. According to
Haxhikadrija (2009) more than one in three Albanian from Kosovo households
have children abroad and the diaspora population equals about one-third of the
total Kosovan population living in Kosovo (estimated at 2.1 million).
From 2008 to 2014, about 120,000 people have left Kosovo, about 90,000 of them are
displaced in the member states of the EU, while the rest have migrated to the US
and Canada. According to the last estimates there are about 50.0000-100.000 citizens
of Kosovo that have left illegally from the country only in the period 2014-2015.

2.3. FYROM
FYROM stands at a crossroads on its journey to “Europe”, even though for this
country the integration history has began too early.  Nowdays according to Vanco
Uzunov, most Macedonian emigrants leave as young adults at working age. It is
difficult to know the size of the Macedonian diaspora, excaxtly. The State Statistical
Office shows that in the period 1998 to 2005 Macedonia had 3,318 emigrants and
11,980 immigrants (Van Selm, 2007)  According to Joanne van Selm, Macedonian
officials dealing with diaspora relations, although hesitant to offer statistics, suggest
doubling the total from some 350,000 to 700,000 (Joanne van Selm 2007).
In a report on migration, the EUROSTAT said that from 1998 to 2011, some 230,000
people left Macedonia to live abroad legally, so more than ten percent of the country’s
population of 2.1 million (Marusic 2013). But EUROSTAT said that the data do not
include those Macedonians who have left the country and are living abroad without
official permission.
According to World Bank data, in 2005 Macedonia had 370,826 emigrants and the
number of Macedonians who live abroad as of 2006, was about 20 to 25 percent of
the entire Macedonian population living in the country, which makes a figure of
around 400,000 to 500,000 people (Uzunov, 2010:5-7). But Usunov referring to the
data from the voter’s list comes out with the estimation that the number of
Macedonian emigrants in 2006 was around 60,000 people.
Macedonian emigrants are scattered in 35 countries around the world.  The four
most desirable destinations (Italy, USA, Switzerland and Germany), each of which
accounts for over 8 percent of the emigrants, host 51 percent of the entire emigration.
Italy and the USA – account for over one third of the current Macedonian emigration
(Uzunov, 2010:8).
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3.  Migration today
 According to the European Stability Initiative, a think-tank, the number of asylum
bids received in the EU from these five countries soared in 2014) to 70,000, compared
with an average of 10,000 before visas ended (The Economist, 2015).  Western Balkan
asylum seekers are about 30 percent of the total asylum seekers of Germany this is
a very high figure, given that the region has no military conflicts. In just the first
six months of 2014 compared to the same period of 2013 it has doubled the number
of emigrants from Kosovo, and it is more than doubled the number of asylum
seekers from FYROM.

Figure 1  Western Balkans Asylum 2014
So throughout the year are presented about 8000 applications. According to German
sources, for the period January - July 2015 the Albanians from Kosovo appears to
be a larger number of asylum seekers with 29,997 people. For the same period, from
FYROM, 5514 citizens have sought asylum in Germany. In the first six months of
2015, 22,209 Albanians applied for asylum in Germany, compared to 3,913
applications during the same period in 2014. As a result, Syria with 162,510 (34%)
asylum seekers staying on the top is followed by the countries of the Western
Balkans, Kosovo, Albania and Macedonia. Statistics of Germany argue that the
choice to migrate to this country explain that most of them emigrate for a better
economic future.

4. EU-Western Balkans, a stagnant report

Referring the actual situationin Western Balkans, The Economist confirms that any
people in Europe’s south-east see more hope in leaving than staying. “With EU
help, poor Balkan lands would improve their governance and streamline their
economies; in due course they would be rewarded with EU entry. Thanks to all
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that, people in poor places would have less reason to move to Europe’s rich north;
in various ways, the EU was coming to them”, says the Economist in 2015, trying
to define the presume raport that must be between EU and WB. But the integration
process is getting slowly. And there is no optimistic view to consider any entry of
these countries in EU so far. In these conditions according to the Economist, people
from the Balkans are once again heading north, legally or otherwise, because they
have given up waiting for the situation in their own countries to improve.  There
are enough reasons for the Balkan people to leave the region, such as unemployment,
corruption and crime.  Viewing the region’s country, The Economist underline that
Kosovo is the only place between Portugal and Ukraine where a visa is still needed
for travel into the Schengen zone, the hard core of the EU.  It argue that in 2009-10,
people from five countries—Albania, Serbia, Bosnia, Macedonia and Montenegro—
won the right to enter the EU without a visa, but for the Economist that doesn’t
mean they are entitled to settle, work or claim benefits. So the only solution for
these desperate people is asylum.

5. Economic exodus

5.1 Albania
In the first period of transition Albania was faced with serious economic problems,
the need for social changes and substantial instability in every aspect (O’Brennan,
2014: 8).
Albania currently has one of the world’s highest emigration rates, relative to its
population, at -3.3 migrants per 1,000 people, and a total emigrant population of
more than 1.25 million in 2014, according to UN Department of Economic and
Social Affairs data. One-third of the population has left the country in the last 25
years leaving a resident population of 2.89 million. The number of emigrants is
now higher than the resident Albanian labor force, which in 2014 was around 1.07
million. Poverty in Albania declined from 25.4 percent in 2002 to 12.4 percent in
2008, according to the Living Standards Measurement Survey (LSMS) conducted
by the World Bank and Albania’s Institute of Statistics (INSTAT). This is a
consequence of economic growth which was no less than 7.1% in the 2005-2008
period, and totalled 6% in 2009.

Fig. 2: Poverty rate in Albania,2002-2008
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Source: Data were calculated using information from official National Bureaus
of Statistics
But with the 2008 financial crisis, the poverty level has since started to increase,
reaching 17.9 percent in 2014. Accroding to Kosta Barjaba and Joniada Barjaba,
Albania is one of the poorest in Europe, with a rising poverty rate of 17.9 percent
and a youth unemployment rate of nearly 32.5 percent in 2014 ( Kosta Barjaba,
Joniada Barjaba, 2015). Approximately two-thirds of the population lives below
the poverty line. Remittances have been among the most significant economic
resources, reaching a peak of nearly 952 million euros in 2007 constituting 15 percent
of GDP, according to data from the Bank of Albania. Barjaba in 2004, identified
unemployment and poverty as major driving factors that influence migration
decisions and experience of Albanian migrants.
5.2 Kosovo
In Kosovo, a country with an unemployment rate around 40%, there is a high
potential for migration. About (49.8%) of 20-35 year old people tend to migrate
(EWR # 18). The main reason of migration is the economic situation in their families
(Porumbescu, Alexandra, 2015)
Unemployment in Kosovo in 2014 has increased by about 18 percent compared to
2013. The number of unemployed has increased with 31914 persons (World Bank
2015). With this high unemployment rate especially among young people it is 55.3%,
it is growing more and more the desire to seek for a better life abroad. In addition,
as the World Bank estimates show the poverty rate remains high: 34% of Kosovo’s
population is considered to live below the poverty level, or with 1.4 euros per day.
5.3 FYROM
According to the government’s 2005 Report on the Millennium Development Goals,
in 2004, 27.7 percent of the Macedonian population lived in a household in which
no member was employed. Also in 2004, 29.6 percent of Macedonians were estimated
to be living below the poverty line. Broken down along ethnic lines, unemployment
among Macedonians in 2002 stood at 32 percent, ethnic Albanians at 61.2 percent,
and Roma at 78.5 percent. 21.0 percent of the population sees their own or their
children’s future lying in working abroad according to the United Nations
Development Program’s (UNDP) December 2006 Early Warning Report (EWR). Most
agree that the main driving forces behind the trend are poverty, in a country with
average monthly salary of some 300 euro, and high unemployment, at almost 30
per cent. Macedonia’s social and economic transition since gaining independence, it
is a weak economy. According to the International Monetary Fund, 2006, remittances
formed up to 18 percent of GDP in 2005, the amount having doubled since 2002.
The report also found that 18.5 percent of the population depends on remittances
as their main source of income. According to IMF estimates, total remittances could
have been some 840 million euros in 2005.
5.4 Western Balkans
Saul Estrin and Milica Uvalic pointed out that the transition to a market economy
in the Western Balkan countries was delayed by a series of unfortunate events which
started with the disintegration of SFR Yugoslavia in mid-1991 followed by a decade
of military conflicts - in Slovenia (1991), Croatia (1991-95), Bosnia and Herzegovina
(1992-95), Kosovo (1998-99) and Macedonia (2001) (Estrin and Uvalic, 2015, p: 6).
Uvalic argue that these political events that affected most Balkan countries for more
than a decade have had very profound and long-lasting economic consequences
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(Uvalic, 2010) concluding that as a result of political instability, delayed
democratization and slow economic transition, the Balkan countries have also been
slower in integrating with the European Union (EU) than the Central East European
countries (Estrin and Uvalic, 2015:6).
In a 2000’s EU offered to the region a new strategy that would had permitted all the
countries through association agreements and financial assistance programmes, to
see the EU like oncoming near future. which greatly facilitated their faster political
and economic integration with the EU. All countries except Kosovo have concluded
a Stabilization and Association Agreement with the EU, although only Croatia has
become an EU member (on 1st July 2013).
Several macroeconomic indicators had showed favorable trends in the region.
Between 2004 and 2008, GDP growth was rapid compared to the previous periods
and it oscillated between 4-7% annually(Novak, 2014:3).
Economic reform has stagnated across most of the transition region since the mid-
2000s, with the marked exception of the Western Balkans (where reform has been
supported by the EU approximation process). In less advanced transition economies
improvements in economic institutions have been stunted by weak political
institutions (EBRD, 2013 p: 20).
Novak underlined that in 2009 when the economic crisis hit the region, growth in
the Western Balkans slowed down significantly except for Albania and Kosovo.
After the stabilization in 2010-2011, 2012 brought about a slowdown in line with
economic trends of the Eurozone (Novak, 2014:3).
Table 1:  GDP growth in the Western Balkans (% change)

Source: IMF statistical data base  Poverty rate in West Balkan countries-differences
in area, 2009

Countries like Serbia, Bosnia, Montenegro and Kosovo are still far from the living
standards they had enjoyed 25 years ago. For Novak, the crisis in the Eurozone
and the deep problems in Greece in particular had created a vicious cycle in which
slowing GDP growth worsened the conditions of economic adjustment which
further increased unemployment levels and undermined the domestic purchasing
power (Novak, 2014:3).
Unemployment rates are amongst the highest in Europe, particularly in Bosnia
and Herzegovina   (28 percent), Kosovo (45 percent), Macedonia (31 percent) and
Serbia (23 percent) (Bartlett and Uvalic, 2013). The employment rate is generally
low while informal (non-taxed) employment is high mostly in Albania, Kosovo
and FYROM, and lower in Bosnia-Herzegovina, Montenegro and Serbia.
During the last twenty-five years, therefore, the Western Balkan countries have
not done too well in terms of economic development and catching up with the
more developed parts of Europe.
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 The people of Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro,
Serbia and the former Yugoslav Republic of Macedonia rank corruption as the most
important problem facing their countries/areas after unemployment and poverty.
Some 50 per cent of the population believe that corrupt practices occur often or
very often in a number of important public institutions, including central and local
government, parliament, hospitals, judiciary and the police ((UNODC, 2011:9).
Yet the European Commission also finds that corruption is still prevalent in the
western Balkans and continues to be of serious concern in many areas in both the
public and private sector (UNODC, 2011:14).
The corruption perception index is a clear indication of the unfavorable position of
the Western Balkan countries in international comparison. Probably Serbia and
the FYROM can be considered as countries that have shown a continuous
improvement while the most negative trends have been observed in Albania and
Kosovo. In a European context the region is one of the most corrupt as seen by
businesses and households (Novak, 2014:10).

Table of results 2: Corruption Perceptions Index 2015

Source: https://www.transparency.org/cpi2015#results-table

The key challenge facing the region going forward is to complete the structural
transformation process that began two decades ago. The process of accession to EU
membership—arguably the main catalyst of reforms in the New Member States—remained
a distant prospect for most of the Western Balkans (International Monetary Fund, 2015).

Figure 3: Top 5 Reform Priorities for Each of the WB States. Gini Coefficient, 2010
Sources: Povcal; and World Bank, World Development Indicators.
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Inefficient government spending appears to be an important constraint in Serbia,
Albania, Croatia, and Bosnia and Herzegovina. Kosovo has undergone a significant
economic transformation since 1999. Despite clear progress, the structural reform
agenda is far from complete.  Finally, Kosovo will need to complement its de jure
improvements in business regulations and the rule of law with de facto progress.
Perceptions of weak governance remain widespread and continue to hamper private
sector development.
According to World Bank 2015 growth accelerated to Albania in 2015 and is expected
to continue the positive trajectory during the next three years.The unemployment
rate among the younger age group, increased from 33.5% to 34.2%. The flow of
remittances decreased from 11.7% of GDP in 2008 to 8.4% in 2014 due to economic
conditions in the Eurozone. Weak market limits the potential work of the Albanian
economy. According to the latest economic regular Report of the World Bank 2015,
while the recovery has driven job opening, and while the level of employment across
the region is growing slowly, Serbia and former Rep. South. Macedonia, have
achieved higher levels of employment since the middle of 2009. However,
unemployment continues to remain a key structural challenge, especially for young
people. Youth unemployment in the region is still very high at about 45 percent,
which has not only high economic cost, but also social consequences.
Macroeconomic stability necessary for the sustainable growth is not enough. They
will need to address issues such as labor market, competitiveness, public finances in
order to accelerate growth and to continue their process of integration into the EU,
which has stalled since the 2008 global financial crisis.

6. Is the EU requires a revitalization of the platform to BP?

Most of the Western Balkans may still outside the EU - but not for the migrants.
For this reason they have returned to political initiatives and new strategies which
aim accelerating economic development in this region and the revitalization of the
integration process.
The “Berlin process” launched by Angela Merkel last August, with Austria, Germany,
France, Italy, and all of the countries in the region has  the aim is to get properly
into focus the conditions for the economic growth and modernization of the area
as a whole, a crucial prerequisite for joining the EU.  The Berlin process is
psychologically important for EU candidate countries because it gives them
something concrete to cling to pending actual membership, especially after indications
of a slowdown from Brussels (Asia News Monitor, 2015).
The Summit of Vienna was built to see the progress made since the Berlin Summit
in August 2014, and to seek to further develop the co-operation between the 6
Western Balkans countries. In the same line with Mogherini, Commissioner Hahn
said: “We have now identified concrete priority investment projects in the region,
which could receive support from the Instrument of Pre-Accession.” So, it seems
that finally Europeans are decided to give a new hope to the region. But the
Europeans are decided in front of the duty that all the countrie’s region has: to
fulfill the criteria requaried from EU. According to the Economist, the statement in
July 2014 made by Jean-Claude Juncker, the new European Commission president,
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was heartening. Negotiations would continue, he said, but “no further enlargement
will take place over the next five years” (The Economist, 2014). The statement was
“controversial and populistic,” says Stefan Fule, the outgoing enlargement
commissioner, because no Balkan country would have been ready to join in the
next five years. “It was a wrong message to the western Balkans at a wrong
time”(Ibid).
However, for The Economist the deeper problems lie not within the EU but in the
region itself. Macedonia remains blocked by a dispute with Greece about its name.
Kosovo is so far behind that it remains the only country whose citizens cannot
travel to the EU’s Schengen zone without a visa. Albania is so far a fulfilling of the
demanded criterias.
In this context the European Commission providided a 122.7 million euro ($138
million) to Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia for past
and planned migration-related activities (SeeNews, 2015).
Table 3: Pre-accession support for migration-related activities in the Western
Balkans

Debates on how to reduce illegal immigration from the Balkans to the EU, and
moves toward new policies for asylum seekers are separating the leaders of the
main countries and institutions of the EU into two groups. A group emphasizes
accelerating the integration of the Western Balkan countries and another group
that seeks restoration of the visa wall. In this context the request of MEP Eduard
Kukan, to accelerate the visa facilitation for Kosovo and Bosnia - Herzegovina,
represents a rational concept that finds the solution to the facilitation of free
movement as the best strategy for the reduction of permanent migration (Asia
News Monitor, 2015).

Conclusions

The paper indicates that migratory trends in the Western Balkans are conected with
economical and political developments in the region. While in the first period of
post-communist transition and uncontrolled migration was related to the change
of systems, in the first decade, it happened for economic reasons in Albania and as
a result of the disintegration of Former Yugoslavia. Second decade, which is
characterized by a lack of conflicts in the region, marks a low mmigration, which is
also related to the SAP offered by the EU the countries of the region. Economic
crisis in 2008, which brought the stagnation in the region, was accompanied by
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the delusion of people waiting for the the real integration. This is the third decade
which has begun with this greater desire of people to leave their countries towards
a better life.
As Ferruccio Pastore underlines the summer of 2015 may well be remembered as a
turning point in the history of both migration to Europe and European integration
(Pastore, 2015).
No study has determined the process of enlargement of the EU as simply a cost for
EU-15 and simply as a benefit for the new Member States or candidate. Studies have
argued that the EU-15 countries are also beneficiaries of this process. EU, by
extending it is the biggest economic bloc nowdays.
Migration may undermine economic recovery and growth in regions like SEE.  Given
that 24.7 million people live in the Western Balkans, the 21% of people in the region
aged 15 years or older willing to leave their countries would mean a maximum of
4.34 million migrants.
The decrease of migration toward the countries of the EU will be possible only
through more effective policies in cooperation with the Balkan countries. It will be
possible by increasing equality of opportunity for the Balkan countries, and by
concrete policies in the fight against poverty and high unemployment.
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Abstrakt

Gjatë këtij hulumtimi në fushën e së drejtës evropiane do ti analizojmë në mënyrë të
detajizuar themelet dhe zanafillën e themelimit të Unionit Evropian. Qëllimi  i këtij
hulumtimi është të paraqesim objektivat  dhe parametrat  se si është krijuar Unioni
Evropian. Ndërsa objektivë  kryesore e  këtij hulumtimi  është  të tregojmë se cilat janë
disa nga institucionet kryesore të BE-së,  ku në rastin tonë konkret kemi trajtuar disa nga
fraksionet kryesore politike që janë pjesë e Parlamentit Evropian. Ky hulumtim  është i
ndarë në kapituj dhe seksione të veqanta, në menyrë që të jetë me cilësorë dhe efektiv.
Pjesa e parë e këtij hulumtimi paraqet në pika të shkurtëra hyrjen se si është themeluar
BE-ja, dhe cilat kanë qenë disa nga kompetencat dhe karakteristikat më të rëndëishme që
i ka poseduar . Ndërsa në pjesën e dytë të këtij hulumtimi kam bërë një rishikim të
literaturës, ku kemi shqyrtuar literaturë të gjerë nga autorë të shumtë të cilët kanë trajtuar
këtë fushë të intergrimeve evropiane, si dhe kemi përdorur  literaturën sekondare duke
u bazuar nga burimet e besueshme që ndodhën në faqët e internetit. Në pjesën e tretë
kemi bërë një rast studimi në lidhje me disa nga fraksionet poltike që janë në parlamentin
evropian, duke potencuar rolin e tyre si dhe objektivat që i kanë mbrenda Parlamentit
Evropian. Metodologjia e përdorur në këtë hulumtim është krahasuese dhe përshkruese,
ndërsa të dhënat janë janë marrë nga institucionet prestigjioze evropiane si parlamenti
evropian, komsioni evropian etjera. Nëpërmjet këtij hulumtimi do të mundohemi sadopak
që të kontribojmë në mënyrë emiprike që të plotësojmë këtë munges duke  paraqitur
rolin dhe funksionin e disa nga fraksioneve kyqe në parlamentin evropian. Si çdo punim
tjetër , edhe ky posedon limitet  sepse nuk janë inkuadruar edhe shumë variabla tjera të
rëndëshishme që kanë impakt tek fraksionet politike në PE-BE-së.

Hyrje

Ideja e Bashkimi Evropian është një temë e përsëritur në historinë e gjatë dhe shpesh
të dhunshme të kontinentit të vjetër. Perandorët Roman , Napoleoni, Hitleri, dhe të
tjerët kërkuan, në mënyra të tmerrshme ndonjëherë, për të arritur një unitet
kontinental bazuar në mënyra të ndryshme në aleancat mbretërore, kohezionit etnik,
ideologjisë, apo fuqisë të papërpunuara. Që nga shfaqja e shtetit modern, në mesin
e shekullit të XVII, filozofët dhe mendimtarët politikë kishin imagjinuar  një Evropë
të bashkuar duke ngadhnjyer mbi interesat e ngushta kombëtare dhe besnike (R.
N. Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa , 1923).  Sot  Bashkimi Evropian (BE) është
zhvilluar në mesin e këtyre vizioneve konkurruese. Politikanët evropianë donin
mbi të gjitha për t’i dhënë fund grindjeve ndërkombëtare, nxitjes  sociale, dhe për të
nxitur mirëqenien ekonomike. Ata kërkuan për të ndërtuar një botë më të mirë, të
lirë nga urrejtja dhe rivaliteteve që kishin shkatërruar vendet e tyre në vitet e fundit.
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Për brezin e tyre, integrimi evropian u bë sinonim me paqe dhe prosperitet megjithatë
nuk kishte asgjë të pashmangshme në lidhje me shfaqjen e integrimit evropian, në
formën me të cilën ne tani e shohim. Politikanët europianë ishin (dhe akoma janë)
instinktivisht që të urrejnë për ndarjen e sovranitetit kombëtar, pavarësisht që
lulëzon retorika për të kundërtën (J.Maynard, The Economic Consequences of the
peace, New York, 1920 ). Në thelbin e BE-së janë shtetet anëtare  28 vendet që i
përkasin Unionit dhe qytetarët e tyre. Karakteristika unike e BE-së është se krahas
sovranitetit dhe pavarësisë të të gjitha këtyre vendeve, ato kanë bashkuar një pjesë
të ‘sovranitetit’ të tyre, në mënyrë që të fitojnë fuqinë dhe përfitimet e madhësisë.
Bashkimi i sovranitetit, në praksë do të thotë se shtetet anëtare delegojnë një pjesë
të kompetencave të tyre vendim-marrëse në institucionet e tyre të përbashkëta që
ata kanë krijuar, në mënyrë që vendimet për çështje specifike me interes të përbashkët,
mund të bëhen në mënyrë demokratike në nivel evropian. Kështu BE-ja qëndron
diku mes sistemit të plotë federal si ai i Shteteve të Bashkuara dhe sistemit të lirshëm
të bashkëpunimit ndërqeveritar si ai i Kombeve të Bashkuara. BE-ja ka arritur shumë
që nga krijimi i vet në vitin 1950. Ka krijuar tregun e vetëm të mallërave dhe
shërbimeve që përfshin 28 vende me rreth 500 milionë qytetarë, të cilët janë të lirë të
lëvizin dhe të vendosen aty ku dëshirojnë. Krijoi valutën e përbashkët euron tani
një nga valutat kryesore në botë, e cila e bën tregun e vetëm më efikas.
BE-ja është gjithashtu furnizuesi më i madh botëror i programeve për zhvillim dhe
ndihmë humanitare. Këto janë vetëm disa nga arritjet e deritanishme. Për të ardhmen,
BE-ja është duke punuar për ta nxjerrë Evropën nga kriza e tanishme ekonomike.
BE-ja kryeson luftën kundër ndryshimit të klimës dhe pasojat e këtyre ndryshimeve;
meqë ka në plan të rritet, ju ndihmon vendeve fqinje të përgatiten për anëtarësim në
BE; është duke ndërtuar një politikë të përbashkët të jashtme, e cila do të ndihmojë
në shtrirjen e vlerave evropiane në mbarë botën. Suksesi i këtyre ambicieve varet
nga aftësia për të marrë vendime efikase dhe në kohë, si dhe aftësia për t´i
implementuar ato mirë. Bashkimi Evropian është i bazuar në sundimin e ligjit. Kjo
do të thotë se çdo veprim i ndërmarrë nga BE-ja bazohet në traktatet e miratuara
vullnetarisht dhe demokratikisht nga të gjitha vendet e BE-së. Traktatet negociohen
dhe miratohen nga të gjitha shtetet anëtare të BE-së dhe pastaj ratifikohen nga
parlamentet e tyre ose me referendum. Traktatet përcaktojnë synimet e Bashkimit
Evropian, rregullat e institucioneve të BE-së, si merren vendimet dhe marrëdhëniet
midis BE-së dhe shteteve anëtare.1

Këto ndryshohen gjithnjë kur bashkohen shtete të reja anëtare. Herë pas here, ato
janë ndryshuar edhe për të reformuar institucionet e Bashkimit Evropian dhe për
t’i dhënë atij fusha të reja të përgjegjësisë.2

Traktati i fundit i ndryshuar — Traktati i Lisbonës — u nënshkrua në Lisbonë më
13 dhjetor 2007, dhe hyri në fuqi më 1 dhjetor 2009.

1Si funksionon Bashkimi Evropian  Evropa 2020: Strategjia e rritjes së Evropës, faqe(3,4),http://
eeas.europa.eu.
2http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/documents/more_info/
publications/20130429_eu_how_the_eu_works_sq.pdf.
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1. Rishikimi i literaturës

Hulumtime serioze historike në fushën e  integrimeve evropiane filluan në vitin
1980. Para kësaj interpretimi i integrimit evropian nuk ishte punë e historianëve,
ose për të qenë më të saktë nuk ishte punë historike, duke pasur parasysh se gama
e plotë  lëndëve të para filloi të jetë në dispozicion vetëm në fund të viteve 1970 me
deklasifikimin e dokumenteve të qeverise  që mbuluan vitet e para të pasluftës .
Vetëm pasi hulumtimet pasuese arkivore me bazë u shpërndan në konferenca dhe
në publikime e bëri historiografinë e integrimeve evropiane të fillojë vërtetë. Deri në
atë kohë, interpretimi federalist i integrimit evropian ishte i bazuar më shumë në
ideologji se sa në vlerësimin rigoroz akademik (See Desmond Dinan, “The
Historiography of European , Oxford: Oxford University Press, 2014, faqe  345–375
). Interpretimi federalist është produkut nga një grup i përkushtuar i shkrimtarëve
që kanë studiuar zhdukjen e shtetit-kombit, dhe shfaqjen e Bashkimit Evropian .
Për këta autorë  Kongresi i Evropës më 1948 ishte një pikë e lartë referuese,  pasi që
lufta për Bashkimin Evropian u bë më e vështirë edhe pse rezultati nuk ishte shumë
i sigurt . Sipas mendimit të tyre, faji ishte nga autoritete kokëforta,  që ishin të ndikuara
nga Mbretëria e Bashkuar dhe të personifikuara nga ish kryeministri Winston
Churchill. Pavarësisht që ky i fundit kishte bërë një fjalim të famshëm në Zyrih, në
vitin 1946, ai bëri thirrje për një Evropë të Bashkuar.  Kryeministri Winston Churchill
në Kongresin e Evropës,  sigurohet që Këshilli i Evropës i cili doli nga ai u organizua
përgjatë linjave tradicionale ndërqeveritare, të frustruar nga shumë federalistë.
Federalistët e patrembur,  besonin se bashkimi Evropian në fund të fundit do të
mbizotërojë,  jo më pak por  për shkak që historia ishte në anën e tyre. Në të vërtetë
federalizmi europian ishte ndërtuar në “avull” për dekada të tëra, madje edhe shekuj.
Origjina e saj vë në “një etje të vazhdueshme për një lloj të bashkimit evropian”,
sidomos që nga ditët e lavdishme të Charlemagne, i cili u bë Perandori i Shenjtë
Romak në vitet 800 (Richard Mayne, The Community of Europe, New York: Norton,
1962, faqe 35). Më 9 maj të vitit 1950 Jean Monnet në deklaratën e tij të e parashtroi
idenë për bashkimin e industrive evropiane të qymyrit dhe çelikut. Jean Monnet ishte
një person me një karakter mjaft të  vështirë për shumë federalistë të evropës. Edhe
pse ishte një  përkrahës i Bashkimit të Evropian, Monnet mori një qasje ndryshe,
duke preferuar për të lëvizur pak nga pak drejtë Bashkimit Evropian përmes integrimit
funksional ekonomik. Ai nuk ishte  fetar, e lëre më një demokrat i krishterë.
Ai nuk ishte një politikan karriere para dhe pas kësaj, ishte një person që posedonte
vlera të larta kombëtare dhe ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Robert Schuman emri
i të cilit u bë sinonim me planin për ECSC, u hodh në mënyrë ideale për interpretimin
e federalisteve të integrimit evropian. Ministri i Jashtëm Francez, Robert Schuman
vendosi gurët e themelit për krijimin e Bashkimit Evropian vjen nga provinca e
kontestuar e Lorraine, dhe është rritur në territorin e pushtuar nga gjermanët.
Schuman kishte kërkuar mbi të gjitha për të nxitur pajtimin midis Francës dhe
Gjermanisë. Ai nuk ishte vetëm një i krishterë demokrat, por ishte edhe një i
devotshëm katolik-beqar (Peter Lang, Brussels 2008). Historia e BE-së  për shkak se
i mungon heroizmi konvencional, shpesh duket i shurdhër dhe e thatë. Kriza gjatë
mesit të viteve 1960, kur përfaqësuesit francezë refuzuan për të zënë vendet e tyre në
Këshillin e Ministrave, është konflikti më emocionuese politik në historinë e BE-së.
Megjithatë ky hulumtim tregon që duke e bërë  BE, kjo e  kombinon idealizmin dhe
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betejat ideologjike, iniciativën dhe sipërmarrjen politike të individëve të fortë,
interesave kombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare  të projektimit  institucional.
Historia e integrimit evropian është me vlerë mjaft të lartë ,  jo vetëm për shkak të
interesit të saj të brendshëm, por edhe për shkak të rëndësisë së saj që ajo posedon.
Duke filluar nga një numër i madh i  projekteve konkurruese evropiane
nderkombëtare. Si rezultat i kësaj, BE-ja e sotme është hyrje në një organizatë rajonale
të integrimit ndryshe nga ndonjë tjetër intergrim i cili mund të karakterziohet me
pushtet të frikshëm ekonomik dhe pushtet politik. Kuptimi i BE-së është thelbësor
për të kuptuar Europën dhe për ta  kuptuar historinë e BE-së është thelbësore për të
kuptuar  BE.

2. Rast Studimi ( Funksioni i partive politike në Parlamentin Evropian)
2.1. Numri i vendeve në Parlamentin Evropian

Parlamenti Evropian është një forum publik i shprehjes së mendimit dhe një organ
bashkëvendosës i Komunitetit. Një interes i rëndësishëm mbifraksional është
përforcimi i strukturave demokratike të Bashkimit Evropian dhe të procesit të
bashkimit. Në fakt Parlamenti Evropian ka mundur t’i zgjerojë funksionet e tij në
disa etapa, por nuk zotëron ende funksione të krahasueshme me ato të parlamenteve
kombëtare. Duke qenë se Parlamenti Evropian zgjidhet nga qytetare dhe qytetarë të
shteteve anëtare, ai konceptohet si një model demokratik i Unionit dhe si përfaqësi
e interesave të qytetarëve të vet. Vetë Parlamenti nuk ka të drejtën të marrë iniciativa,
pra nuk lejohet të bëjë propozime për zgjerimin e BE-së. Pra edhe këtu qëndron një
ndryshim shumë i dukshëm mes Parlamentit Evropian dhe atyre kombëtare.
Vendimtare për vendimmarrjen në Parlamentin Evropian nuk janë interesat
kombëtare, por linjat politike që ndjekin fraksionet përkatëse, të cilat janë formuar
dhe ekzistojnë në nivel evropian.Që prej zgjedhjeve të para të drejtpërdrejta
parlamentare të vitit 1979 Parlamenti Evropian është institucioni i parë i Bashkimit
Evropian i zgjedhur direkt nga qytetarët. Zgjedhjet për në Parlamentin Evropian
zhvillohen çdo pesë vjet. Që prej zgjerimit të BE-së me Rumaninë dhe Bullgarinë më
1 janar 2007 Parlamenti Evropian përbëhet nga 785 deputetë, që vinë këtu jo sipas
vendeve të tyre të origjinës, 27 shteteve anëtare të BE, por organizohen në grupime
të ndryshme politike, si p.sh. në „Fraksionin e Partive Popullore Evropiane (PPE)”
ose në „Fraksionin e të Gjelbërve” (shih më poshtë).
Tabela.1.Fraksionet e partive politike në Parlamentin Evropian

Burimi:http://www.europarl.eu.int
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3.1.2.Shpërndarja e vendeve sipas shteteve (Legjislatura 2009–2014)
Tabela.2.Shpërndarja e vendeve sipas shteteve
Burimi:http://www.europarl.eu.int

2.2. Fraksioni “ Partia Popullore Evropiane – Demokratët Evropianë “ në
Parlamentin Evropian (PPE-DE)

Partia Popullore Evropiane është një bashkim partish, që kanë në bazë të tyre vlerat
dhe traditat kristian-demokrate. Ajo kërkon të realizojë vlera bazë, që mbështeten
në dinjitetin e patjetërsueshëm dhe të paprekshëm të njeriut: liria, barazia e shanseve,
drejtësia sociale dhe solidariteti aktiv.Liria e njeriut argumenton të drejtën dhe
detyrimin e gjithësecilit, për të mbajtur përgjegjësinë e veprimeve dhe vendimeve
tona si dhe bashkëpërgjegjësinë përkundrejt bashkëqytetarëve tanë dhe botës. Në
këtë sens PPE e konsideron veten si një parti politike të vlerave. Bashkimi Evropian
duhet të zhvillohet më tej nga qytëtarët dhe qytetaret e vet/a.BE duhet të mbetet e
hapur për shtete të tjera evropiane, të cilat kërkojnë të ndertohen dhe zhvillohen
më tej në shtëpinë e përbashkët evropiane, pasi vetëm zgjerimi nuk lejon një ndarje
të re të Evropës. Kusht për këtë është që vendet kandidate të marrin përsipër të
respektojnë sistemin e vlerave të BE-së dhe ta praktikojnë atë në kuadër të një
demokracie parlamentare dhe pluraliste.Të gjitha shteteve të Ballkanit u duhet ofruar
mundësia e pranimit në BE(http://www.europarl.eu.int ).
Angazhimi i konsiderueshëm i BE-së deri më tani në Ballkan duhet vijuar në mënyrë
konsekuente dhe të mirëorientuar me hapat e përafrimit të këtyre vendeve me BE-
në. Nga perspektiva e fraksionit kjo ka qenë dhe është, pas ngjarjeve të tmerrshme
në ish-Jugosllavinë,një motorr i rëndësishëm për ndryshime të nevojshme.Pranimi
i Turqisë është i diskutueshem edhe nga ky fraksion për shkak të çështjeve të të
drejtave të njeriut. E megjithatë ka edhe zëra, që thonë se Turqia, duke qenë se është
një vend mysliman, për shkaqe fetare dhe kulturore, nuk ka vend në civilizimin
evropian.

2.2.1. Detyrat e PPE-DE, si anëtare e fraksionit
Si forcë politike e qendrës, për balancën dhe ekonominë e tregut me karakter social
PPE-DE ka qenë gjithnjë një ndër fraksionet më të mëdha në Parlamentin Evropian.
Që prej zgjedhjeve të fundit madje ajo është forca më e madhe në Parlamentin
Evropian Në këtë mënyrë Ju do të keni një ndikim të konsiderueshëm në të gjitha
diskutimet në plenum. Por gjithsesi nuk e kanë  shumicën, andaj edhe nuk janë në
gjendje të reagojnë vetëm ndaj të gjitha iniciativave të Komisionit. Për këtë arsye
bashkimi brenda për brenda fraksionit do të ishte i rëndësishëm.Në çdo fraksion ka
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ekspertë për sektorë të veçantë të politikës, PPE-DE  bënë pjesë në Komisionin për
Punët e Jashtme dhe përpunon kryesisht çështje të formësimit të ardhshëm të një
Bashkimi Evropian në proces shndërrimi dhe zgjerimi. Është në dorën e PPE-DE të
vini nën një dritë kritike shanset dhe risqet e zgjerimit të BE-së me shtete të Evropës
Juglindore, dhe detyra Juaj është të merreni vesh me anëtarë të tjerë të PPE-DE në
lidhje me pozicionimin e përbashkët përsa i përket çështjes së zgjerimit .

2.2.2. Deputetët/et e PPE-DE nga Gjermania në Komisionin për Punët e
Jashtme të Parlamentit Evropian

Bashkimi Kristian-Demokrat përfaqësuar me 49 deputetë përbën delegacionin më të
madh brenda fraksionit të PPE në Parlamentin Evropian dhe disponon në këtë
mënyrë ndikimin më të madh të mundshëm në politikën parlamentare. CDU ka
qenë dhe është tradicionalisht një ndër mbështetësit dhe përkrahësit më të fuqishëm
të integrimit evropian.

2.3. Fraksioni i  “ Partisë Social-Demokrate të Evropës “ në  Parlamentin
Evropian (PSE)

Fraksioni i Partisë Social-Demokrate të Evropës është krijuar në vitin 1992 nga
Lidhja e Partive Socialiste dhe Socialdemokrate të Komunitetit Evropian. Me pothuaj
një të tretën e deputetëve ky fraksion është i dyti për nga madhësia në Parlamentin
Evropian dhe përfaqëson parlamentarët socialistë dhe social-demokratë nga të gjitha
vendet evropiane.PSE është për zgjerimin e BE-së, që do të sillte përforcimin e
demokracisë por në të njëjtën kohë do të ruante larminë kulturore të popujve. Për
këtë fraksion BE është një instrument për t’iu përgjigjur sfidave, që shtete të veçanta
kombëtare nuk mund t‘i përballojnë më vete. Këtu bëjnë pjesë globalizimi i ekonomisë
por edhe terrorizmi dhe varfëria. Një objektiv aktual i rëndësishëm brenda PSE
është krijimi i vendeve të punës dhe zhvillimi i një modeli social evropian. Ky fraksion
kërkon një strategji të koordinuar të rritjes ekonomike, dhe krahas kësaj duhet të
ketë një diskutim më intensiv të çështjeve sociale në tregun e brendshëm.PSE
angazhohet për Politika të Përbashkëta në Punët e Jashtme dhe Cëshjet e Sigurisë,
si dhe për një Politikë të Përbashkët në Çështje të Mbrojtjes.Përsa i përket Turqisë
PSE thekson se është parimisht e hapur dhe evidenton mundësinë parimore të
anëtarësimit, të parashikuar që me Marrëveshjen e Asociimit të vitit 1963 .Fraksioni
konsideron të nevojshme reforma rrënjësiore ekonomike dhe politike në vendet e
Ballkanit Perëndimor.Vendet e Balklkanit Perëndimor duhet të vazhdojnë të punojnë
për përmbushjen e Kritereve të Kopenhagenit, ku presupozohet ekzistenca e një
ekonomie tregu funksionale, stabiliteti ekonomik, respektimi i të drejtave të njeriut
dhe bashkëpunimi me vendet fqinje.

2.3.1. Detyra e PSE  si anëtarë i fraksionit
Partia Popullore Evropiane dhe Fraksioni i Partive Socialdemokrate të Evropës
luajnë role të rëndësishme në Parlamentin Evropian dhe që në raste të caktuara
mund të bllokojnë iniciativat Tuaja, nëse gjen Partnerë më të „vegjël” koalicioni.
Në një hap të parë fraksioni i PSE do të kërkonte heqjen e vizave për qytetarët e
vendeve të Ballkanit (http://www.europarl.eu.int ).

2.4. Fraksioni aleancës së Liberalëve dhe Demokratëve për Evropën (alde)
Fraksioni Liberal i ka rrënjët e tij në traditën liberale të iluminizmit dhe e konsideron
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veten si forcë ekonomike të liberalizmit ekonomik në Parlamentin Evropian.Aleanca
e Liberalëve dhe Demokratëve për Evropën. (ALDE) – është për momentin, me 104
deputetët e vet, fraksioni i tretë më i fortë në Parlamentin Evropian. Ajo ka qenë
gjithmonë partia, që është shfaqur  me idetë e ekonomisë së tregut dhe të mirëqenies.
Zgjerimi i Bashkimit Evropian mbështetet nga Liberalët si një detyrim moral dhe
domosdoshmëri politike, por shihet njëkohësisht edhe si nevojë ekonomike. Po
kështu si kusht paraprak për anëtarësimin në Bashkimin Evropian ALDE konsideron
edhe reformën institucionale në BE si dhe zhvillimin e sektorit të bujqësisë orientuar
për nga tregu dhe konkurrenca.  Fraksioni mbështet  Politikën e Përbashkët në
Punët e Jashtme, Çështje të Mbrojtjes dhe të Sigurisë, me anë të së cilës mund të
reagohet me masa paqeruajtëse kudo, ku konstatohen shkelje të të drejtave të njeriut.
Për ato vende të Ballkanit, që nuk mund të konsiderohen ende si vende kandidate,
Liberalët kërkojnë anëtarësimin në BE, në mënyrë që të pengojnë rënen e këtyre
vendeve në kaos dhe dhunë. Në këtë kontekst fraksioni kërkon një strategji të
përbashkët të BE-së për mbështetjen e bashkëpunimit rajonal të vendeve të Evropës
Juglindore, për të shtrirë më tej stabilitetin në këto vende  si dhe për të përforcuar
zhvillimet demokratike e të orientuara për nga tregu si dhe për të hapur perspektivën
e anëtarësimit në terma afatgjatë. Në këtë kontekst ALDE i kushton rëndësi të veçantë
ndër të tjera edhe një asistence më efikase financiare dhe krijimit të mediave
pluraliste.Procesi demokratik i reformave në Turqi duhet mbështetur, duke e siguruar
vendin për perspektivën e anëtarësimit.Në mënyrë të veçantë fraksioni përshëndet
nënshkrimin e Marrëveshjeve të StabilizimAsociimit të BE-së me Bosnje-
Hercegovinën, Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Këto marrëveshje
konsiderohen si një hap tjetër i rëndësishëm i  këtyre shteteve në drejtim të
anëtarësimit në Bashkimin Evropian.Si detyra të këtij fraksioni mbrenda Parlamentit
Evropianështë  realizimi i interesave,mirëpo nevojitet mbështetja e grupimeve të
tjera politike, dhe për fraksionin është tejet e rëndësishme të bëheni të vetëdijshëm
që veçanërisht Partia Popullore Evropiane dhe Fraksioni i Partive Socialdemokrate
të Evropës të luajnë role të rëndësishme në Parlamentin Evropian (http://
www.europarl.eu.int ).

2.5. Fraksioni i bashkimit për një Evropë të Kombeve
Fraksioni i Bashkimit për një Evropë të Kombeve e konsideron veten një parti
popullore, demokratike dhe liberale të qendrës. Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare
në vitin 2004 kjo parti, me 44 deputetët e vet, formoi një prej fraksioneve të vogla
por me ndikim në Parlamentin Evropian. 20 prej tyre vinë nga Polonia.Fraksioni
shihet si mbrojtës i një Evrope, që mbështet më fort rajonet e veçanta dhe angazhohet
fuqishëm për solidaritetin me zonat rurale e të varfra në lëndë të parë të
periferisë.Politika e Përbashët Agrare dhe Fondet e Strukturave dhe të Kohezionit
konsiderohen prej kësaj partie si arritjet më të rëndësishme të BE-së.Nën moton
„Jo! Shteteve të Bashkuara të Evropës: Po! Evropës së shteteve të bashkuara” ata
kërkojnë të ruajnë pozicionin e shteteve kombëtare brenda Bashkimit Evropian dhe
në të njëjtën kohë edhe sovraniteti dhe të qenët i ndryshëm mes tyre.Fraksioni do të
dëshironte një Evropë që t’u përgjigjet kryesisht çështjeve me karakter ekonomik
dhe teknik duke konsideruar sfidat e mëdha të globalizimit.Gjithashtu maxhoranca
në Parlamentin Evropian refuzon në mënyrë të qartë kërkesën e këtij fraksioni për
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një politikë më restriktive kundrejt homosksualëve.  Përsa u përket krizave të
herëpashershme në Ballkan fraksioni kërkon një Politikë të Përbashkët të fuqishme
në Punët e Jashtme dhe Cështjet e Sigurisë të të gjitha shteteve anëtare të BE-së,
politikë e cila zotëron mjetet e nevojshme për të zgjidhur krizat dhe për ta shndërruar
Evropën në nivel botëror në një aktor, që duhet marrë seriozisht (http://
www.europarl.eu.int).

2.6. Fraksioni “ Të Gjelbërit “ në Parlamentin Evropian
Fraksioni i të Gjelbërve e konsideron veten si forca ekologjike e Parlamentit
Evropian.Kjo parti është shumë e re, edhe për shkak të moshës së re të elektoratit të
vet, dhe ka formuar gjithmonë një minoritet të vogël në Parlament.Të Gjelbërit
morën pjesë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian 2004 si e vetmja familje partish
evropiane me një program zgjedhor të njësuar, që vlente për të gjitha shtetet
anëtare.Mes Partive të Gjelbra të Evropës ekzistojnë pikëpamje dhe koncepte të
ndryshme rreth integrimit evropian.Dallimet kryesore qëndrojnë në masën e kalimit
të sovranitetit kombëtar mbi Komunitetin.Të Gjelbërit janë të mendimit, që Bashkimi
Evropian e vendos qendrën e veprimtarisë së vet në mënyrë të njëanëshme në
interesat ekonomikë.Në të njëjtën kohë atyre u mungon një përcaktim i mjaftueshëm
demokratik i institucioneve dhe politikave të Bashkimit Evropian.

2.7. Fraksioni i  “ Të Majtës “ së bashkuar evropiane
E Majta e Bashkuar Evropiane / Të gjelbrit e Veriut janë nje grupim socialisto-
komunist brenda Parlamentit Evropian. Ajo është themeluar në vitin 1989 nga
partitë komuniste franceze, greke, spanjolle dhe portugeze. Për çdo anëtarësim të ri
të Bashkimit Evropian parti të vendeve të reja anëtare aderonin në këtë grupim të
lidhur çlirët, i cili e sheh veten si forum të pikëpamjeve shpesh shumë të
ndryshueshme të partive kombëtare, që e formojnë atë.  Partitë e të majtës së spektrit
politik të shteteve të ndryshme anëtare u lidhën me partitë komuniste të jugut duke
krijuar fraksionin e pestë më të madh të Parlamentit Evropian.Partitë më të mëdha
të këtij grupimi janë partia gjermane DIE LINKE dhe komunistët italianë.Shumica
e këtij grupimi partiak kërkon demokratizimin e mëtejshëm institucioneve të
Bashkimit Evropian si dhe progresin e integrimit. Por ata i kundërvihen politikës
neoliberale për ekonominë dhe financat  e BE-së. Në prioritetet e këtij fraksioni
bëjnë pjesë lufta kundër papunësisë, veçanërisht në vendet e reja anëtare, dhe mbrojtja
e mjedisit.Një politikë e përmirësuar për zhvillimin dhe dhënien e asistencës si dhe
mbrojtja e refugjatëve politikë dhe ekonomikë janë tema të rëndësishme për të gjitha
partitë anëtare të GUE/NGL. Në vlerësimin e këtyre partive BE duhet të krijojë dhe
të kultivojë një klimë sociale, që të garantoje të drejta dhe mundësi të barabarta për
të gjithë qytetarët. Megjithatë në tërësi fraksioni mbështet anëtarësimet e reja në
Bashkimin Evropian. Veç Turqisë dhe Kroacisë fraksioni mbështet me forcë të veçantë
edhe anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë në BE. Debati mes Greqisë dhe
Republikës së Maqedonisë për emrin e vendit, në gjykimin e këtij fraksioni, është
një çështje që duhet zgjidhur shpejt.Në këtë proces zgjidhjeje duhet të marrë pjesë
edhe Parlamenti Evropian. Vënia e Vetos nga ana e Greqisë në lidhje me anëtarësimin
e Republikës së Maqedonisë në BE do të kishte pasoja të gjera për të gjithë Unionin
– dhe jo vetëm për të dy shtetet e prekura (http://www.europarl.eu.int ).
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Konkluzione

Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi qe kemi  bërë është që të analizojë disa nga fraksionet
kryesore politike mbrenda institucioneve me të larta siq janë Parlamenti Evropian
dhe Komisioni Evropian. Gjatë trajtimit të këtij hulumtimi analizuam se që nga
zgjedhjet e para të drejtpërdrejta parlamentare të vitit 1979 Parlamenti Evropian
është institucioni i parë i Bashkimit Evropian i zgjedhur direkt nga qytetarët.
Zgjedhjet për në Parlamentin Evropian zhvillohen çdo pesë vjet. Që prej zgjerimit
të BE-së me Rumaninë dhe Bullgarinë më 1 janar 2007 Parlamenti Evropian përbëhet
nga 785 deputetë, që vinë këtu jo sipas vendeve të tyre të origjinës, 27 shteteve
anëtare të BE, por organizohen në grupime të ndryshme politike, si p.sh. në
„Fraksionin e Partive Popullore Evropiane (PPE)” ose në „Fraksionin e të Gjelbërve”
(shih më poshtë). Pothuaj të gjitha fraksionet kanë lidhur ndërkohë marrëdhënie
me partitë e orientimeve të tyre politike në vendet kandidate duke i përfshirë në
strukturat e tyre në nivel evropian. Procesi i vendimmarrjes në Bashkimin Evropian
është i ndarë në mënyrë ekzakte mes institucioneve të Komunitetit (Parlamenti
Evropian dhe Komisioni Evropian) dhe qeverive të shteteve anëtare.Këshilli i Bashkimit
Evropian përbëhet nga ministrat e shteteve anëtare dhe vepron si organ legjislativ
(pushtet ligjvënës) dhe si organ ekzekutiv (pushtet zbatues). Qendra e veprimtarisë
së tij është gjithsesi ligjvënia, pasi vec disa rasteve të pakta përjashtimesh Këshilli ia
kalon Komisionit të drejtën për të vënë në zbatim ligjet e miratuara. Pas kësaj Komisioni
Evropian zakonisht përcakton dispozitat ligjore të nevojshme për zbatimin e akteve
ligjore të miratuara.Në varësi të procedurave të aplikuara për vendimmarrje Parlamenti
Evropian ka pak a shumë të drejtë bashkëvendosjeje në ligjvënien evropiane.Në rastin
e një zgjerimi të Bashkimit Evropian në mbyllje të procedurave është i nevojshëm
miratimi i Parlamentit Evropian.Për këtë arsye Këshilli i Bashkimit Evropian nuk
mund ta anashkalojë Parlamentin Evropian në një rast vendimmarrjeje, por duhet që
gjithmonë të mbajë në konsideratë pozicionin e tij. Një interes i rëndësishëm
mbifraksional është përforcimi i strukturave demokratike të Bashkimit Evropian dhe
të procesit të bashkimit.Në fakt Parlamenti Evropian ka mundur t’i zgjerojë funksionet
e tij në disa etapa, por nuk zotëron ende funksione të krahasueshme me ato të
parlamenteve kombëtare. Duke qenë se Parlamenti Evropian zgjidhet nga qytetare
dhe qytetarë të shteteve anëtare, ai konceptohet si një model demokratik i Unionit
dhe si përfaqësi e interesave të qytetarëve.
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Migrimi dhe integrimi

Doktorante Altina Veshi
Gjeografia e Popullsisë

Abstrakt

Shoqëritë kanë treguar se janë të afta të përthithin pas mbarimit të konflikteve një numër
të madh personash të zhvendosur, përfshi refugjatët dhe të zhvendosurit e brendshëm.
Përmirësimi i sigurisë fizike dhe kushteve ekonomike kanë qenë faktorët kryesorë tërheqës
për të kthyerit.
Evropa sot gjendet përballë fluksit më të madh të refugjatëve në kohët moderne, por edhe
sfidave për menaxhimin e saj. Për reduktimin, madje edhe për ndalimin e valëve
migratore vendimmarrja e vendeve evropiane gjithnjë e më shumë po orientohet drejt
gjetjes së zgjidhjeve në vendet e origjinës krahas marrjes së masave përkatëse në shtëpitë
e tyre. Fillimisht vendosja e armëpushimit, e shoqëruar kjo me marrëveshje për paqe, e
më pas me programe të ndryshme zhvillimi, trajnimi, punësimi do të përbënin hapat e
radhës për kthimin dhe integrimin e qëndrueshëm të refugjatëve.
Duke krahasuar procesin e kthimit të refugjatëve, të zhvendosurve të brendshëm dhe
integrimin e tyre në Bosnje-Hercegovinë dhe Kosovë me atë ç’ka po ndodh me refugjatët
nga Siria dhe vende të tjera në konflikte dhe kriza në këtë punim do të theksohen disa
faktorë që mund të nxisin ose pengojnë kthimin e tyre në vendet e origjinës apo që ndikojnë
në ritmet e integrimit në jetën e tyre të mëparshme, por tashmë në kushte tërësisht të
ndryshme.
Punimi është përgatitur duke përdorur metodën krahasuese, grumbullim të dhënash
statistikore, si dhe analizë e interpretim të këtyre të dhënave. Të dhënat janë marrë nga
burime zyrtare vendore dhe ndërkombëtare.
Fjalë kyçe: migrimi, integrimi, vende në konflikt, faktorë shtytës, faktorë tërheqës.

Hyrje

Shoqëritë kanë treguar se janë të afta të përthithin pas mbarimit të konflikteve një
numër të madh personash të zhvendosur, përfshi refugjatët dhe të zhvendosurit e
brendshëm. Përmirësimi i sigurisë fizike dhe kushteve ekonomike kanë qenë faktorët
kryesorë tërheqës për të kthyerit. Një situatë të tillë po kalojnë aktualisht disa vende
e rajone, si Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut e më konkretisht Siria, Iraku, Libia
etj. Gjatë tre tremujorëve të parë të 2015 nëpërmjet rrugëve të ndryshme detare dhe
tokësore kanë kaluar në mënyrë ilegale kufijtë e BE-së 849.952 (FRONTEX, 2016),
ndërsa sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migrimin përgjatë gjithë vitit 2015
janë 1.011.712 refugjatë të ardhur në Evropë (IOM, 2016).
Evropa sot gjendet përballë fluksit më të madh të refugjatëve në kohët moderne,
posaçërisht dy dekadave të fundit, por edhe sfidave për menaxhimin e saj. Për
reduktimin, madje edhe për ndalimin e valëve migratore vendimmarrja e vendeve
evropiane gjithnjë e më shumë po orientohet drejt gjetjes së zgjidhjeve në vendet e
origjinës krahas marrjes së masave përkatëse në shtëpitë e tyre. Fillimisht vendosja
e armëpushimit, e shoqëruar kjo me marrëveshje për paqe, e më pas me programe të
ndryshme zhvillimi, trajnimi, punësimi do të përbënin hapat e radhës për kthimin
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dhe integrimin e qëndrueshëm të refugjatëve.
Në një intervistë, Ministri gjerman i Financave Wolfgang Schäuble (Der Spiegel,
2015) është shprehur se:
Në Bashkimin Evropian, ne biem dakord që presioni që shkakton migrimin duhet të reduktohen.
... Kjo është pse ne evropianët duhet të investojmë miliarda në Turqi, Libi, Jordani dhe vende të
tjera në rajon sa më shpejt e mundur – secili sa më shumë që mundet.
E parë në këndvështrimin aktual të zhvillimeve dhe duke e krahasuar me situata të
ngjashme në Bosnje-Hercegovinë dhe Kosovë mund të nxirren disa përvoja, të cilat
ndihmojnë drejt një riintegrimi sa më të shpejtë të refugjatëve në vendet e tyre të
origjinës. Rreth 11 milionë njerëz – pothuajse gjysma e popullsisë së Sirisë para
konfliktit prej 22 milionësh – janë zhvendosur brenda ose jashtë vendit që nga
fillimi i konfliktit në 2011 (Mercy Corps, 2016) dhe natyra e zgjatur e konfliktit do të
vështirësojë çështjen e pronave, aftësinë e tyre për të gjetur punë, si dhe kapacitetet
e vendeve pritëse për t’i akomoduar ata.

“Pushimi i armiqësive” dhe përmirësimi i sigurisë fizike

Kushti bazë për të filluar procesi i kthimit është pushimi i armiqësive dhe përmirësimi
i sigurisë fizike dhe ekonomike. Mbarimi i një konflikti është përpjekje e përbashkët e
shumë aktorëve dhe ka raste kur rruga drejt paqes është e mundimshme. Por është
pikërisht ky moment që shërben si faza e parë fillestare drejt riintegrimit të refugjatëve.
Siguria e përmirësuar fizike në zonat nga ku njerëzit janë larguar është faktori më i
rëndësishëm tërheqës për kthimin vullnetar të njerëzve të zhvendosur, gjë e cila ndodh
me shumë gjasa pas përfundimit të konfliktit. Konfliktet në përgjithësi mbarojnë me
nënshkrimin e një armëpushimi ose marrëveshjeje, që publikisht shenjon mbarimin e
luftimeve dhe i lejon të zhvendosurit të kthehen në shtëpitë e tyre.
Zhvendosje në shkallë të gjerë ka gjasa të vazhdojë me vite, ndonjëherë madje me
dekada, kur ato nxiten nga konflikte në vazhdimësi ose nga mungesa e faktorëve
shtytës apo tëheqës. Këto kushte i lënë refugjatët dhe të zhvendosurit e brendshëm
në varësi të asistencës ndërkombëtare, në mungesë të zgjidhjes së konfliktit. Aq i
rëndësishëm është ky fakt, por për më shumë respektimi i tij nga palët ndërluftuese
sa mund të sjellim në vëmendje një rast shumë të freskët. Në një takim në Mynih,
më 12 shkurt 2016, shtete relevante në çështjen e Sirisë ranë dakord për një “pushim
të armiqësisë” për një periudhë kohore prej një jave. Por zhvillimet treguan se
bombardimet vijuan e si rrjedhojë kjo marrëveshje nuk pati rezultatet që priteshin.
Madje në ndërkohë ka pasur ofensiva në Alepo, që kanë çuar drejt një zhvendosjeje
të më shumë se 50 000 civilëve nga ky qytet, pjesa më e madhe e të cilëve u grumbullua
në kampet në kufirin turk (Aljazeera, 2016).
Përgjatë historisë ka marrëveshje paqe të panumërta, por në asnjë prej tyre nuk
parashihej kthimi dhe integrimi i refugjatëve dhe të zhvendosurve të brendshëm.
Futja e një pike të tillë në marrëveshje ofron garanci nga palët e përfshira dhe e bën
më të sigurtë kthimin e tyre në vendet e origjinës. Një pikë e tillë është aplikuar për
herë të parë në marrëveshjen e Paqes së Dejtonit 1995, kapitulli i shtatë e më pas
edhe në Planin e Ahtisarit, 2007, pas mbarimit të konfliktit në Kosovë më 1999
(Plani i Ahtisarit, neni 4, 2007).
Një tjetër moment me rëndësi është edhe vendosja e trupave ndërkombëtare për
ruajtjen e paqes, i cili në vetvete përbën një faktor të rëndësishëm sigurie për të
kthyerit. Një zhvillim i tillë ka qenë përcaktues për periudhën e pas luftës si në
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Bosnje-Hercegovina ashtu edhe në Kosovë. Prania e trupave ndërkombëtare përbën
një faktor paqeje dhe stabiliteti, duke përmirësuar klimën e sigurisë në vend.
Kthimi në zona mikse etnike është akoma më i vështirë për shkak të nivelit të lartë
të mosbesimit ndërmjet grupeve ndaj njëra-tjetrës. Kjo dëshmohet qartë edhe në
zonën e Kroit të Vitakut-Bërgjan në Mitrovicën e veriut, Kosovë ku vazhdojnë
përplasjet mes serbëve dhe shqiptarëve për ndërtimin e shtëpive të reja, me qëllim
rikthimin e tyre. Kjo bëhet akoma më e vështirë në rast se konstatohet se ka edhe
diskriminim nga vetë autoritetet pritëse. Një faktor i tillë shtesë pengues shton
vështirësitë jo vetëm për kthimin në shtëpitë e tyre, por edhe për gjetje punësimi,
marrje shërbimesh të ndryshme sociale, mbrojtje nga policia etj.

Mundësi për të siguruar aftësinë e refugjatëve për kthim

Agjencitë e ndryshme ndërkombëtare humanitare jo vetëm që u ofrojnë ndihma
refugjatëve në kampe, por mund të sigurojnë mundësi ekonomike me programe të
tilla si ku refugjatët punësohen në kampe për t’i mirëmbajtur ose shpërndarë vetë
ndihma. Gjithashtu, programet që sigurojnë trajnim profesional ose teknik mund
t’i ndihmojnë refugjatët mos të humbasin aftësitë e tyre (për shkak të profesioneve
dhe zanateve që kanë pasur para luftës) dhe të diversifikojnë mundësitë për jetesë,
duke rritur kështu gjasat që refugjatët të kthehen në shtëpi (kur të jetë e sigurtë për
ta bërë këtë) dhe t’i lejojë ata të kontribuojnë në rindërtimin e vendit.
Në terma të menjëhershëm, mbështetja ndaj programeve të agjencive të tilla që
sigurojnë trajnime profesionale dhe mundësi ekonomike, për të cilat nevojitet që
vendet fqinje t’i lejojnë refugjatët të qëndrojnë derisa të fillojë kthimi vullnetar, do
t’i lejonte refugjatët të fitonin dhe formësonin aftësi të vlefshme që inkurajojnë
stabilitetin dhe zhvillimin pas kthimit të tyre.
OJQ-të që u japin asistencë edhe refugjatëve edhe vendeve pritëse mund të
përmirësojnë shërbimet lokale, ndërkohë duke ndihmuar në një integrim të
përkohshëm të refugjatëve sirianë.

Situata e përmirësuar dhe mundësitë për punësim dhe shërbime
si faktorë tërheqës për popullsinë

Prania e faktorëve tërheqës në zonat e origjinës në kontrast me faktorët shtytës në
zonat ku njerëzit janë zhvendosur inkurajon kthimet vullnetare. Ky kthim, pra ai
vullnetar, ka më shumë gjasa të jetë i qëndrueshëm dhe të promovojë stabilitet në
zonat e origjinës. Gjithsesi duhet theksuar se të rinjtë, si forca kryesore për punë, e
kanë më të vështirë të kthehen në rast se kanë ndërtuar tashmë një jetë në vendin
pritës. Ndër faktorët tërheqës që përbëjnë kushte thelbësore për kthim, riintegrim dhe
njëkohësisht zhvillim të qëndrueshëm, janë disponueshmëria e shërbimeve bazë, si
kujdesi shëndetësor dhe arsimi, çështja e pronave, sistemi shkollor, si më poshtë vijon:
· Oportunitetet për jetesë, akses në tokë dhe pasuri, disponueshmëria e
shërbimeve bazë, si kujdesi shëndetësor dhe arsimi, në nivele të krahasueshme me
ato të para konfliktit janë faktorë tërheqës kyç për riintegrim. Progresi në këto zona
redukton varësinë nga ndihmat për të kthyerit dhe inkurajon integrimin.
· Çështja e regjistrave zyrtarë të pronave dhe pasurive – të kthyerit nuk kanë
se ku dhe me çfarë të kërkojnë të drejtën e tyre pronësore që shërben si baza e fortë
për integrimin në jetën ekonomike të vendit të tyre. Qytete të tëra në Siri janë
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shkatërruar nga bombardimet  e palëve ndërluftuese ose kanë rënë në duart e
organizatës terroriste Shteti Islamik. Pra, këta regjistra mund të jenë të
parikuperueshëm dhe të dhënat që mungojnë do të jenë një faktor pengues në
zhvillimin e vendit, si dhe mund të çojnë drejt konfliktimve të reja.
· Sistemi shkollor është faktor ndonjëherë pengues për arsye etnike, pasi ka
kurrikula në lëndët e historisë, gjuhës, edukimit fetar që janë të papranueshme për
minoritetet. Edukimi me frymën e paqes dhe të bashkëjetesës në lëndët shoqërore në
shkollë do të përbënte një faktor pozitiv për brezin e ri, por kjo jo gjithnjë është e
mundshme. P.sh. në Bosnje-Hercegovinë, ku ka bashkësi mjaftueshmërisht të përziera
të boshnjakëve dhe kroatëve në Federatë që e bën të vështirë imponimin e një kurrikule
të vetme, kjo ka çuar në mbi 50 raste të “dy shkollave nën një çati” (Perry, 2015, 26).
· Në fund të luftës në Bosnje-Hercegovinë në 1995, bashkësia ndërkombëtare
e njohu kthimin e të drejtës së pronave, e cila mund të motivonte mijëra të
zhvendosur të ktheheshin në shtëpi. Në një aneks të Marrëveshjes së Dejtonit, u ngrit
një komision që do të procesonte kërkesat për pronat që do të mundësonte dhjetëra
mijëra të reklamonin shtëpitë e tyre. Deri në 2002, më shumë se një milion njerëz u
kthyen në Bosnje-Hercegovinë kryesisht për shkak të punës së kryer nga komisioni.

Faktorët shtytës përgjithësisht rezultojnë me kthime më pak të qëndrueshme

Popullata të zhvendosura që përballen me diskriminim akut në komunitetet pritëse,
armiqësi të hapur nga autoritetet dhe publikun pritës, mbyllje e parakohshme e
kampeve, mungesë e mundësive ekonomike dhe dhunë që i detyrojnë të largohen
nga komunitetet pritëse ka më shumë gjasa që të arrijnë në zona që nuk janë të
përgatitura për të pritur të zhvendosurit. Të kthyerit që kthehen në zona ku nuk
ka shtëpi dhe punë janë më të predispozuar për të lëvizur sërish, duke shtuar kështu
numrin e të zhvendosurve të brendshëm.

Kthimet në shkallë të vogël e lehtësojnë qëndrueshmërinë

Referuar zhvendosjeve aktuale të refugjatëve nga Siria dhe vende të tjera, shihet se
ata përgjithësisht preferojnë të shkojnë drejt Gjermanisë dhe vendeve në veri të
Evropës  për shkak faktorësh ekonomikë, socialë, sigurie. Por këto vende nuk do të
mund të përballojnë një numër të pandalshëm refugjatësh, kështu që presioni nga
vendet që mbajnë refugjatët për t’u kthyer në vendet e tyre të origjinës do të vijë
duke u rritur. Kthimet vullnetare në shkallë të ulët por të qëndrueshme janë më të
shëndetshme se riatdhesimet e shpejta në shkallë të gjerë. Nëse popullsitë e
zhvendosura nga zonat rurale kthehen në shtëpi dhe kanë akses në mundësi
ekonomike, si dhe shërbimet bazike, atëherë ka më pak gjasa për të vërshuar në
zonat urbane, të cilat janë të papërgatitura për këto lloj rritjesh të popullsisë. Një
rritje urbane e paplanifikuar i lë komunitete të tëra të cenueshme kundrejt varfërisë
ekstreme dhe rrit riskun e varësisë nga ndihmat.

Përfundime

Për të larguarit nga Siria pushimi i armiqësive dhe siguria e përmirësuar fizike dhe
ekonomike në vendbanimet e tyre do të ishin kushtet kryesore për të konsideruar
kohën e kthimit. Ngritja e shpejtë e infrastrukturës, arsimit dhe mundësitë për
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punësim për popullatat rurale dhe urbane dhe vëmendja e vazhdueshme nga agjenci
të ndryshme humanitare dhe financime afatgjatë nga bashkësia ndërkombëtare e
donatorëve do të jenë vitale për riintegrim të qëndrueshëm. Një periudhë intensive
e përfshirjes së ndërkombëtarëve në Bosnje 1996-2000 solli fonde për infrastrukturë,
kthimin e refugjatëve, reforma ekonomike dhe strukturore, dhe operacione
paqeruajtëse. Donatorë, paqeruajtës dhe agjenci ndërkombëtare kanë qëndruar në
Bosnje dy dekada pas konfliktit.
Dëmtimi i infrastrukturës kap të gjithë sektorët ekonomikë në Siri dhe ka reduktuar
ndjeshëm shërbimet bazë dhe ka ndërprerë jetën. Për më shumë, vendi përballet me
kosto pastrimi mjedisi si pasojë e derdhjeve të naftës, fakt i cili mund të ngadalësojë
kthimin e sirianëve të zhvendosur.
Siria ka gjasa të përjetojë një fryrje në popullsinë urbane të paskonfliktit dhe do t’i
nevojitet të trajnojë njerëz në profesione të tilla si mjekë, inxhinierë, mësues, ose të
krijojë mekanizma të tilla që të pranojë licenca profesionale të dhëna jashtë vendit
për të përthithur të kthyerit dhe për të siguruar resurset e nevojshme njerëzore për
të rindërtuar vendin.
Autoritetet duhet të punojnë që të krijojnë kushte të qëndrueshme për të kthyerit. Në
Bosnje-Hercegovinë u ndërtuan shtëpi të reja dhe njerëzit filluan të ktheheshin madje
edhe në zona ku ata ishin në minoritet dhe kishin qenë viktima të pastrimit etnik.
Gjithsesi, shqyrtimi dhe krahasimi i ngjarjeve të pas konflikteve në Bosnje-
Hercegovinë dhe Kosovë me ato që priten të ndodhin në Siri për sa më sipër është
bërë kryesisht në optikën e gjeografisë së popullsisë. Por qasja më e duhur në këtë
analizë është ajo e përfshirjes edhe e shumë faktorëve të tjerë për të patur një ide të
përgjithshme se si do të jetë ecuria e procesit të kthimit dhe integrimit të sirianëve
në vendbanimet e tyre. Pa dyshim ka faktorë të tjerë politik, gjeostrategjik, social,
psikologjik që e bëjnë akoma më komplekse këtë proces. Duke parë përvojën
boshnjake dhe ngjarjet e tmerrshme që të gjithë i kemi parë në ekrane dhe i kemi
përcjellë në rrjete sociale, mund të themi se çështje thelbësore do të jetë edhe dhënia
e drejtësisë ndaj atyre që kanë bërë krime kundër njerëzimit (OKB, 2012) që prej
fillimit të protestave atje dhe më pas kalimit në konflikt të armatosur.
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Mësimdhënia dhe teknologjitë e komunikimit

PhD (C.) Bukurie Kallanxhi

Abstrakt

Në procesin e mësimit është e rëndësishme që mësuesi, krahas përvetësimit shkencor të
njohurive të dhëna, në fushën e tij të diplomimit e krahas njohjes së metodave e të
teknikave të mësimdhënies, është e nevojshme që ai duhet të ketë njohuri dhe më pas t’ i
zbatojë ato rreth komunikimit, llojeve dhe të veçantave që ai paraqet.
Çdo njohuri, çdo modul apo temë është e lidhur me komunikimin, me mënyrën se si ato
shpjegohen, komentohen, zbërthehen, me strukturën e tij, me organizimin e mendimit
nga ana gramatikore, kuptimore, si  edhe nga intonacioni i kurbës së zërit.
Metodat, teknikat e mësimdhënies e të mësimnxënies, të përvetësimit logjik dhe krijues
të njohurive duhet të shoqërohen nga njohuritë për shkencat e komunikimit e në mënyrë
të veçantë me komunikimin e gjallë e human.
Në botën e sotme janë, veprojnë shumë tipe të ndryshme të komunikimit, që e kuptojnë
ndryshimin e komunikimit si një informacion të ndryshuar.
Komunikimi i  informacionit, i mesazheve, i opinioneve, i ligjërimeve, jepet në forma të
ndryshme të komunikimit modern në media, në e-maile, në telefon mobile etj.
Në këtë artikull, (kumtesë) do të japim një pasqyrë sintetike se si realizohen gjatë procesit
të mësimit metoda dhe teknologji të ndryshme moderne për një mësimdhënie cilësore,
produktive dhe që ndikon edhe për një mësimnxënie të shpejtë e racionale të njohurive të
ndryshme në shkollën tonë e sipas klasave të ndryshme.
Gjithashtu, do të parashtrojmë disa koncepte rreth komunikimit, pra, çfarë kuptojmë
me komunikim, si vepron ai dhe cilat janë disa nga veçoritë e tij gjatë procesit të
mësimdhënies?

Fjalët kyçe: mësimdhënie, mësimnxënie, komunikim, transmetim i mesazheve,
organizimi i të folurit, teknologjitë etj.

Hyrje

Në procesin e mësimit është e rëndësishme që mësuesi, krahas përvetësimit shkencor
të njohurive të dhëna, në fushën e tij të diplomimit e krahas njohjes së metodave e
të teknikave të mësimdhënies, ai duhet të ketë njohuri dhe më pas t’i zbatojë ato
rreth komunikimit, llojeve dhe të veçantave që ai paraqet.
Çdo njohuri, çdo modul apo temë është e lidhur me komunikimin, me mënyrën se
si ato shpjegohen, komentohen, zbërthehen, me strukturën e tij, me organizimin e
mendimit nga ana gramatikore, kuptimore, si  edhe nga intonacioni i kurbës së
zërit.
Metodat, teknikat e mësimdhënies e të mësimnxënies, të përvetësimit logjik dhe
krijues të njohurive duhet të shoqërohen nga njohuritë për shkencat e komunikimit
e në mënyrë të veçantë me komunikimin e gjallë dhe human. Pra, çfarë kuptojmë
me komunikim, si vepron ai ?
Komunikimi human është ndryshimi i informacionit në formën e mesazheve, të
simboleve, të shenjave dhe të opinioneve që kanë njerëzit njëri me tjetrin.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

136

Në botën e sotme janë, veprojnë shumë tipe të ndryshme të komunikimit që e
kuptojnë ndryshimin e komunikimit si një informacion të ndryshuar. Komunikimi
i informacionit, i mesazheve, i opinioneve, i ligjërimeve, jepet në forma të ndryshme
të komunikimit modern në media, në e-maile, në telefon mobile etj.

Organizmi i të folurit, shkolla dhe mjedisi i klasës

“Të folurit komunikativ  e dallon njeriun nga kafshët. Gjithçka që bëhet nga ne,
qëniet njerëzore është e lidhur me të folurin. Të folurit është “investimi më i mdh i
njeriut” dhe kjo lidhet edhe me gjendjen emocionale dhe shëndetin e njeriut…”
(Caron, 1997, 4)
Kjo qasje aksiomatike sugjeron një varg çështjesh që lidhen me studimin rreth të
folurit, të shprehurit, parashtrimit të një mendimi, të një diskutimi. Studiues të
ndryshëm kanë qenë të interesuar për  të kuptuar më mirë se ç’përfaqëson i foluri
njerëzor.
Në këtë vështrim ata i janë drejtuar studimit të marrëdhënieve të njeriut me kafshën,
ose mbi planin ontogjenetik duke vëzhguar, studiuar zhvillimin e të folurit tek
fëmijët.
Kjo veçori që përbën komunikimin, të folurin është veçanësi njerëzore që nuk mund
të shpresosh për të mundur të rigjesh  dhe të vëzhgosh  zhvillimin progresiv të
kësaj veçanësie të njëjtë. Krahasimet filogjenetike mundet vetëm të sugjerojnë
pikëpamje dhe drejtime për studimin e aktit njerëzor të fjalës.
Studiues të ndryshëm kanë treguar që përcaktimi i veçanësive biologjike shpiegon
ekzistencën e të folurit tek njeriu dhe tek ai vetëm, përbërsi verbal është shumë i
fortë dhe i lidhur me të gjithë. Shfaqja dhe zhvillimi i të folurit tek fëmija përbëjnë
një proces shumë të rregullt dhe andikapët e shurdhmemecët nuk përcaktojnë
shfaqjen e tij.
Asnjë lloj jo njerëzor nuk mund të fitojë të folurin, komunikimin me kuptimin që i
japim këtij termi, çka gjendet vetëm brenda gjuhëve natyrale, janë parime universale.
Për Lenneberg, fakulteti, shkolla të mëson të përdorësh një gjuhë, e cila nuk varet
nga inteligjencia e organizmit, as nga volumi i trurit të tij. Organizmi në këtë çështje
duhet të jetë një organizëm njerëzor.(Peshkëpia, 2005, 57)
Perspektiva biologjike ose gjenetike mundet me të vërtetë të jetë përdorur nga një
pikëpamje tjetër. Ai që e trajtoi që në fillimet e veta aktin e fjalës është Humboldi,
filozof e filolog gjerman që shtjelloi problematikën e natyrës të së folurit, të
komunikimit human.
Partner i rëndësishëm është teoria e informacionit. Nocioni i informacionit përcakton
si selektohet, si dallohet një eveniment, një ngjarje midis një ansambli të përcaktuar
evenimentesh të mundshme.
Teoria e informacionit furnizon një rrafsh teorik të përshtatur mirë me analiza të
filologëve në bashkëpunim me teoritë psikologjike të të mësuarit.
Komunikimi human përcaktohet si “studim i proceseve të kodazhit dhe të dekodazhit,
duke vënë në lidhje  gjendjet e mesazheve me gjendjet e interlokutorëve
(bashkëbiseduesve)”. (Peshkëpia, 2002, 242). Duhet mbajtur parasysh realiteti mbi
dy tema, mbi dy çështje kryesore :
Nga njëra anë mësuesi duhet të marrë në konsideratë realitetin psikologjik të njësive
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të degazhuara, të zbërthyera prej tij (perceptimi i fonemave);
Nga ana tjetër, sidomos efektet e strukturës  probabiliste të kodit komunikativ
(frekuenca e njësive, varësia etj)., të cilat nuk duhet të anashkalohen nga mësuesi i
përgatitur dhe me objektiva të qarta.
Kufijtë e kësaj afërsie shfaqen nganjëherë mjaft realë, por ajo është e pamjaftueshme.
Ajo që shpie në kalimin e asaj nuk është, nuk krijon vështirësi të brendshme me
fenomenet e studiuara dhe me zhvillimin e modeleve të reja teorike që mund të
shfaqen në komunikimin human.
Disa nga rrafshet bazike të komunikimit janë :
a. të folurit;
b. të dëgjuarit;
c. shenjat gjuhësore.

Këto forma bazike të komunikimit janë transferimi nga një formë në tjetrën.
Dallohen kryesisht katër tipe të komunikimit human, të cilat duhet të kthehen në
praktikë nga mësuesi në funksion të procesit mësimor, të realizimit cilësisht të temave
të veçanta apo tematikës në përgjithësi :
1. Komunikimi verbal;
2. Komunikimi joverbal;
3. Komunikimi shkrimor;
4. Komunikimi dëgjimor.

Komunikimi dhe shëndeti i përgjithshëm e klinik

Për të realizuar cilësisht procesin kompleks e cilësor  të mësimit është e nevojshme të
kesh njohuri jo vetëm rreth shkencave të komunikimit, të dish se si mund të
realizosh praktikisht tema mësimore, të cilat të jenë produktive dhe të asimilueshme
të nxënësit.
Kjo është e lidhur edhe me fiziologjinë dhe në përgjithësi me shëndetin e nxënësve,
me të ushqyerit e tyre për të përballuar ngarkesën mësimore që rritet nga njeri cikël
mësimor në ciklin tjetër mësimor.
Komunikimi dhe shëndeti janë studimi me saktësi i gjuhës në procesin e përdorimit
të saj. Ai studion se si fjala, fjalia apo diskutimi i menduar është paraqitur dhe
pasqyruar në mendjen e njeriut.
Studimet komplekse të fjalës dhe të fjalisë janë kompozuar në ligjërim dhe bëjnë
pjesë në procesin e dëgjimit dhe të leximit. “Komunikimi human synon të kuptojë
se si është përdorur gjuha dhe cilat janë veçoritë e saj në procesin e realizimit praktik
të komunikimit human”, (Sons and Co, 1983, 93).
Komunikimin me të gjithë prerjet e tij teorike dhe praktike mund ta përcaktojmë si
një shkencë eksperimentale të proceseve psikologjike, nga e cila një çështje humane
fiton dhe vendos në praktikën konkrete të ligjërimit  sistemin e një gjuhe natyrale.

Ky përcaktim, i thjeshtë në dukje, paraqet një ansambël problemesh

1. Nga njëra anë, ai synon të përcaktojë se ç’paraqet një gjuhë si mjet i
komunikimit human të shëndetshëm  dhe të formulojë  një përshkrim objektiv;
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2. Nga ana tjetër, duhet të saktësojë atë që thuhet, dëgjohet nga
“proceset psikologjike” dhe cili është mjeti që duhet për studimin e tyre.
Përgjigjja për këtë problem është dhe lidhet me një zhvillim të gjatë, me të cilën
komunikimi human, si një variant i shpjegimit të njohurive nga njera anë dhe
filologjia nga ana tjetër kanë fituar në mënyrë të pavarur  njera nga tjetra, statusin
e tyre shkencor çka kërkon njohje shkencore rreth tyre, për të pasur një produkt të
kënaqshëm gjatë të gjithë procesit të mësimit në niveleve të ndryshme të shkollimit.
Nga sa parashtruam më sipër, arrijmë në këto përfundime :
Veprimtaria e të folurit, raportet e tij me mendimin human,‘ka tërhequr padyshim
vëmendjen e shkencave të komunikimit dhe para tyre të filozofëve që kërkonin  të
llogaritnin, të përcaktonin me veprimin e ligjeve, të parashikuara, të vërtetuara
universalisht, shpirtin njerëzor dhe aftësinë e tij perceptuese e interpretuese.
Në kundërshtim me lidhjen, për të treguar kundërshtimet dhe shtrëmbërimet që
gjuha, të folurit, të shprehurit e një mendimi, e një teme të caktuar mësimore, shkallën
e përvetësimit logjik të mësimit etj., i imponohet mendimit e kjo ka qenë një periudhë
e gjatë e refleksioneve dhe e analizave të shumta.
Ajo ka dhënë lidhje të sigurta me punime që mundin edhe sot akoma të sugjerojnë
rrugë të nevojshme kërkimi.
Pra, nuk mund të realizohet me sukses mësimi nga ana e mësuesit, pa e kuptuar
qartë se brendia shkencore që të përvetësohet, që të transmetohet kuptueshëm ka
nevojë për të krijuar një harmoni midis dijenive të vendosura në memorien e nxënësit
dhe mjeteve që atij i duhet të shprehë qartë e bindës të tyre.
Jemi të mendimit se ato që parashtruam më sipër, duhet të vlerësohen nga mësuesi
si një tregues, si një koncept dhe pragmatikë e nevojshme e për ta bërë atë të
suksesshëm në karrierën e tij profesionale e shkencore, si edhe për të përgatitur sa
më mirë nxënësit e vet në të gjithë shtrirjen kohore të shkollimit të tyre
parauniversitar.
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Globalization and its impact on the contemporary society
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Abstract

Today humanity is facing problems which are not only concern of some countries,
communities or nationalities, but they are global problems with huge impact in the
whole civilization. Some of those concerns are: global warming, global economy, global
education, terrorism and global risks, etc. Therefore, the concept of globalization is now
a subject of discussion and world’s intellectual debate. The interest to treat specific or
general aspects of globalization is constantly growing and it focuses on analyzing the
connection with various forms of social life and the effects of globalization on people’s
lives and the functioning of institutions.
According to Giddens (1997) globalization brings closer places with thousands of miles
distance, making them part of the local events. As Mc Luhan  (1964) states today we
witness that we belong to one global village and each day thousands of people deal with
issues which have global impact. Even though not all people in the planet are involved in
the process of globalization, again it influences them as an external factor.
In this paper it is emphasized that the Western Balkans processes of globalization can be
seen from several aspects. In particular, the market becomes the dominant form of
everyday’s life. Young the elderly people face this phenomenon, regardless their previous
contacts with it. It is primarily related to the following factors: the flow of information,
internet and mobile development, which is also accompanied with the process of
globalization of knowledge and trade and those are inseparable parts of social
movements. The number of e-bay and internet users in Macedonia is constantly growing.
We will elaborate this issue through descriptive and statistical methods and also through
analysis of the provided documentation.

Keywords: Globalisitiom, Imapct, Contemporary Society, Information Society.

Introduction

Today, in the time we live, globalization and its definitions have been the object of
surveys of economists, sociologists, political and communicaton scientists, etc.
Therefore there is a large number of definitions and approaches for this social
phenomenon. There exist many definitions of what globalization actually is and
we may freely conclude that these definitions, in most cases are too subjective and
depend on the experience and position of the determinative, whether his thoughts
and attitudes are pro or anti-globalisation. The word “globalization” is often used
to describe a process, a state, a system, a strength and an era. But a large number of
scholars almost agree on the issue that this notion shows a social condition
characterized by the presence of interconnections and global economic, political,
cultural, and environmental flows. However, on the other hand the term
globalisation it is more and more used to refere to a set of social processes that are
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trying to transform our current social situation in a global state.

2.Methodology

For the purpose of this research it is collected factically material for the theoretical
and empirical analysis of the problem of globalization in terms of modern
societies. This will enable to transmit and take information about how
globalization is developed and the way it affects in the development of the society
for the time being.
There are collected information from various phenomena observation, statistical
data and it has been consulted an abundant literature of this matter, quite fluid
and equally important to the rapid changes in society. The material collected it is
analyzed and interpreted in the following text

3.Literature review

One can also define globalization as an intensification of worldwide social relations
which link distant places in such a way that local events are affected by events that
occur many miles away and vice versa. (Giddens, 1997)).
On the other hand the concept of globalization reflects a sense of a global
communications giant zoom, since both seem much more tangible and closer than
in the early stages of modernity (Gidden,s1997) .Globalisation can be thought of as
a process (or a series of processes) which embodies a transformation in social relations
and social transactions rated in terms of scope, intensity, velocity and their impact
by creating interregional and intercontinental flows as well as activity networks
,interaction and exercise of power (Steger,2003).
On the other hand, with the expansion of opportunities for inter universal
communications,Roberstson refers to globalization as a concept it is refered to the
narrowing of the boundaries around the world and the intensification of its
conscience. (Steger, 2003).
Globalization comprises temporal and spatial aspects of social relations.(
Mittelman,Waters, 2003)).
Another typical but limiting definition, - can be obtained from the International
Monetary Fund (IMF), which emphasizes the growing economic interdependence
of countries around the world through increasing volume and the variety of cross-
border transactions in goods and services , the free international flow of capital and
the very rapid and wide distribution of technology.
Globalization refers to a set of multidimensional social processes that create, multiply,
expand and intensify interdependence and social exchanges all over the world, while
at the same time encourage to people a greater awareness of the deep connections
between what is local and what is distant. (Steger,2003:23)
  Globalization can not be treated as a phenomenon which has a fixed starting
point and there is no precise definition. The unequal distribution of natural resources
made that all countries of the world be increasingly interdependent on products
and services offered by other countries that they themselves did not possess and
therefore can not produce.
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Globalization urged greater mobility of people from one country to another and
this has lead to have a combination of cultures through cultural and social adaptation
to them.
  Immigrants also play a very important role in the globalization of countries, who
contribute in the economic level of their host countries, but also of the respective
countries where they come from, as well as in social, cultural level which brings
benefits.
   The word ‘globalization’ itself does not include some countries with specific
characteristics or traits, but by the name means it includes all countries of the globe.
     Globalization as a phenomenon has started to exist in the form of simple
commercial exchanges but today has become a complex phenomenon that involves
all areas of people’s lives and countries all over the world ranging from the largest
and most developed ones, which include within millions of inhabitants, up to those
countries to a few thousand inhabitants and with little surface.
    The benefits of this phenomenon are universal and varied, starting with the
political, economic, social, cultural, technological benefits, exchange of experience
in all aspects, diffusion as a phenomenon within which it is included every
interaction level, the opportunity to use all offered goods and services, restructuring
of life, paving the way for activities that are not yet explored et

4. Characteristics of globalization

Globalization includes a greater international movement of goods, money,
information and people, and includes the development of thecnology, organizations.
Globalization processes  are extended in some basic areas of human society: in the
economic, cultural, legal and technological life .
 1.At the economic level, globalization appears in: international trade growth at a
rate much faster than the growth of the world economy,
- Increasing international capital flows including foreign direct
investments
-relocation of business processes from one country to another) by multinational
corporations... ( www.imf.org)
2. At the cultural level, globalization appears in:
- the increasingly greater international cultural exchange, the spread of
multiculturalism and the better individual acceptance of cultural diversity, for
example by exporting of Hollywood and Bollywood movies.However, imported
culture can easily  replace the local culture by causing hereby reducing diversity
through hybridization or even through assimilation. The most prominent form of
this is westernization, but also occurs sinicisation or linguistic or cultural
assimilation of terms and concepts in the language or
Chinese culture),
- increasingly greater international travel and tourism,
- Greater immigration, including illegal immigration,
3. At the technical / legal level globalization is manifested in :(  Neziri , 2014)
- development of a global infrastructure for telecommunications and the bigger
flow
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of data across borders, using technology like the Internet, satellites
communications, submarine optical fibers and mobile phones,
- Increasing the number of standards applied globally, ie laws to
Copyright (Copyright LAWS) and patents,
- The initiative of many advocates for the establishment of international tribunals
for war crimes and international movements for justice, for example, we have the
ICC - The
International Criminal Court (the International Court for War Crimes) and the ICJ
-
The International Court of Justice (International Court) ...(www.google.
com,d@dalos)

        5.Globalization beginning of the Millennium

 The beginning of the Millennium has noted to us many challenges, problems and
issues, whose influence, by its  nature seems to go out of the environmental
dimension that seems to cause taking a global view. Among these challenges are:
the globalization of the economy, increasing economic inequality between different
countries, inequalities in the distribution and utilization of information resources
of technology, the growing controll of government in people’s lives, increase
consumption, national and regional conflicts for religious, ethnic, ideological, racial
reasons, the decline political efficiency etc. Solving such problems can not be done
only at the national or local level but such solutions may come as a result of the
thought, action and united thought of all citizens in the community, and city or
region where they live.
There are several global issues that affect the lives of citizens which can be grouped
into four main areas:
1. Global economy
2. Technology and communications
3. Population and environment
4. The global movement

6. The globalization of the economy

 The globalization of the economy is an undisputable reality. In this aspect the
main task of the governments of each nation will be to bear the pressure leading to
the subjugation of the national economy to the international one. Today we live in
a period that will lead to changing of the economy and politics in the years to come.
There will be no more products that will have the name of the country in which
they are produced, there will be no corporate or national industry, the national
economy would not exist or at least not to the extent and in the sense that it is
today.Nevertheless, even today many products bear the stamp CE (European
Community).
National borders will loose their value in the economic, geographical meaning and
people will be the only ones that will remain within the borders that will tend more
to  their interests being removed so from their national allegiance.
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 The creation of global economy can bring more wealth to the capable people and
poverty and destruction for the disabled, this would reduce the standard of living
in the world.
What the steam machine did once and the increase in production that occurred in
the 19th century the same thing  happened with the Introduction of mobile telephony
and  internet and email in the life of people. They accelerated everything, facilitated
everything, by saving legs, time  and money.  Distant things became closer.
 The eBay trading doesn’t necessirely require  to go to Markets in India for silk, to
Persia for carpets, to China for the computer. The platform of distant buying enable
everyone very easy to come to the desired Goods without expensive intermediaries.
The figure above shows that the distant purchase-sales platform has its  Instant
climbing from 2010 having constant  growth trends also in 2015
The Chinese distant trade platform system rose with speeds after  the last years by
using a huge market like China which is a big state, then lying worldwide. So,  this
is the electronical trade in distance by using internet platforms and also distant
paymenst, PayPal . (https: //www. google. com/search?q=alibaba+ebay+amazon )

7.    The development  of technology and communication

    The rapid development in technology brought development in the media means
which is one of the largest commodities today. It is at the same time a wealth,
danger and power, it is the main value in the economy which leads to a greater
dispersal of the economy and the values it has.
     In our days the greatest wealth means more and more the right to possession of
global information. The global differentiation  that exists today between those who
possess the ability to exploit information and those who do not have this possibility
is becoming more and more big. The issue of the right to information will lead to
increased goods and material assets. This is  “the end of the world  as we knew
it...(Waters , 2003)

8.   Population its movement and environment

  With the increasing number of the globe population, every day have been increased
the pressures on the environment. The problems facing the environment as a result
of rapid population growth are: the desolation and destruction of arable land,
decrease of water resources, global pollution, erosion , destruction of forests, loss of
biodiversity, reduction of ozone, etc. The developing and displacement of the
population will impact by having an incalculable effect on the global standard, the
environment and people’s behavior towards one another.
   The largest increase of the population in the coming years will come mainly from
unindustrialised countries which will also lead to an increased pressure that
exercises the migration of the population. The population of these areas will be
expected to move towards the rich areas in order to cope the living.  We can say
that only by eradicating extreme poverty, improving health and education, raising
the status of women,  we can claim to reduce the rate of population growth, and
therefore its movement. But refers to jashari” But refers to Jashari (2013:159)” the
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global trend of industrialized societies in which there is a large reduction in fertility,
postponement of marriages and increasing number of divorce…”.
During this century it enormously increased the number of people who move from
one place to another by changing the ethnic composition of each country. This
phenomenon forces and adds efforts of the groups to preserve their identity by
challenging various policies of the countries where they are placed through cultural
changes. At first glance it seems as the process of globalization will lead to the
reduction of efforts of people to preserve their identity different from that of the
others, but it seems as if globalization offers more opportunities for minorities to
preserve their identity and life in group. It has done that the homogeneous state in
cultural point of view and at the same time has required each country to be more
open and more prone to pluralism and cultural diversity. In the same time
“Multilingualism reflects the influence of the English language as a result of post-
colonialism or globalization. It represents the global educational philosophy
“(Jashari, 2015: 151)
Due to these reasons to globalization are raised  a number of critics questioning the
substance and extent of its impact in general and in every country in particular.
Where we can mention:
- Globalization is part of world capitalism or imperialism and as such it carries its
consequences.
- Globalization has various consequences, often unfair as it produces winners and
losers, the latter mainly in the ranks of the poor.
- Globalization hides the accountability and transparency as it hampers the
identification of those who are responsible for the phenomena that affect worldwide.
- Globalization in many cases increases the contradictions even in some of the cases
promotes the reverse process – antiglobalisation.
  However, despite the impact and contradictory flows of the process of globalization
I think that this process is a global reality modeling and will shape the world in the
new century.

 9.   Global problems  in the security sphere

Globalization affects us all directly. Apart from the benefits of the globalization
phenomenon we can not leave without mentioning the problems caused by this
phenomenon. Such problems caused by globalization are found in many areas such
as : economics, the environment, unemployment, transition, migration, human
trafficking, drugs, organized crime, international terrorism etc.
Some global environmental concerns are:
- Contamination of natural resources (water, air, land)
- Acid rain
- Greenhouse effect
- Damage to the ozone layer, its depletion
- Nuclear Industry
- Mobile phones (radiofrequency radiation)
  Unemployment is another global problem. An unemployed person is the individual
who has the legal age to work, to go to the employment office and is looking for a
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job. With the development of globalization, the decline of the employment rate is
observed both in the public and the private sector. Unemployment is as a consequence
of the technological development and as a result of computerization and
mechanization of many  sectors. Note that corporations tend, from commercial
reasons and benefits, to hire people educated and specialized in their subsidiaries in
the countries in which they exercise their activity. This phenomenon makes that
the number of their employees not to include that layer of society who needed a
salary without affecting the rehabilitation of third world countries.
 Immigration is another problematic phenomenon which joins the globalisation
phenomena. People of different ages, but mostly the vital age and the ones that are
able to work (18-50 years old) migrated from poor countries to rich countries, mainly
western countries. immigration has a positive influence in host countries as it
increases labour but also increases the problems arising from their illegal stay in
these countries. Immigration brings also social consequences, as : separation of
families, living illegally risks, illegal work, reducing the standard of living, etc.
Human trafficking can be termed as the modern-day slavery.
Trafficking is a pure form of slavery and forced labor, abuse of power of the fittest to
the weak, condition where a person or a group of people control the activity of
another person for profit and that operates using deception, force or kidnapping of
a person.
Traffickers and their victims have geographic distribution worldwide.
Traffic causes are associated with these factors:
- The weak economy
- Social (divorce, domestic violence, freedom of movement)
- Politics
The end of XX century and the beginning of XXI century presents a new form of
human slavery, the trafficing one. This phenomenon that is both present in developed
countries and in poor countries and those in transition.
 This concern became the subject of 12-15 December 2000 conference in Palermo,
Italy, where it was signed the United Nations Convention against organized crime.
Human trafficking for prostitution and forced labor is one of the areas with the
most rapid development of international criminal activities.
Trafficking in women and children is one of the most inhumane activities of this
kind of crime. The promoting factors of this traffic are: the status of subjected women,
huge profits arising from this traffic, poor policies, weak  and incomplete laws.
10.The future of globalization
Globalization in the future will take place with accelerated rates. Technology does
its own work  and according to global and national analysis industrial development
is influenced by several broad interacting factors, including Social, Technological,
Economic, Environmental, Political, and value preferences. Most authors agree that
these outer factors would create these  mega trends, such as :
RAND, McKinsey, Gartner, and Technology Foresight, global development trends
for the next ten years are grouped into six major categories (http://www.
Taiwanforesight . org. tw/ Eng/m Taiwan2015)



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

146

Conclusions

• Nowadays, the world increasingly resembles more as a global market in which
the exchange between economic, social, cultural, technological and political
aspects is visible and tangible.

• The society in the world now it can be defined as post-industrial, considering
the increasingly development of  service based economy.

• Globalization is an uneven process, which means that people living in different
parts of the world are affected differently by this giant transformation of social
structures and cultural areas.

• Globalization refers to people who more and more become aware of the
phenomenon increasingly in growth of the social interdependence and of the
giant acceleration of social interactions.

• The defining characteristic of globalisation :  movement towards a dependence
and a greater integration.

• Globalization in the contemporary world has also its numerous negative effects.
• Globalization and the adoption of all social structures at the same level with

those of the world appears as a necessity for the integration and inclusion of
countries in political, economic and socio-cultural global bodies.
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Specializimi i pedagogëve shqiptarë nga Kosova në Shqipëri gjatë viteve
1971-1975

Ma. Kosovar Basha
Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë

Hyrje

Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave filluan të normalizohen nga viti 1970, pas fjalimit të
Enver Hoxhës në Tropojë ku theksoi nevojën e afrimit të Shqipërisë me Jugosllavinë duke
i dhënë përparësi fqinjësisë së mirë. Të njëjtin vit, Tito në Ulqin dha një deklaratë ku
potenconte qartë pikat e afrimit ndërmjet dy vendeve.1 Në vitin 1971, dy vendet
shkëmbyen përfaqësit diplomatike në Tiranë dhe Beograd në ambasada dhë një vit më
vonë shkëmbyen ambasadorët.2 Kosova si pjesë e federatës jugosllave përfitoj më së
shumti nga fillimi i marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave. Në këtë kohë, në sferën e arsimit
në Kosovë ndikoj dukshëm themelimi i Universitetit të Prishtinës si vatër e rëndësishme
e arsimit për shqiptarët e Kosovës. Bashkëpunimi arsimor ndërmjet Kosovës dhe
Shqipërisë i ka fillet e para në vitet 1970-1971 ku ndërmjet Universitetit të Prishtinës dhe
Universitetit të Tiranës u zhvillua një bashkëpunim i frytshëm. Këtëj ky studim trajton
specializimin e pedagogëve të Universitetit të Prishtinës në Shqipëri gjatë viteve 70 ta
shek.XX.  Punimi mbështetet tërësisht në burime arkivore relevante të vjelura në Arkivin
e Kosovës, Arkivin e Ministrisë të Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Arkivin Qendror
Shqiptar.

I. Fillet e bashkëpunimit arsimor ndërmjet Universitetit të Prishtinës
dhe Universitetit të Tiranës

  Në korrik 1970 me ftesë të Universitetit të Prishtinës shkoj në Prishtinë delegacioni
i Universitetit të Tiranës, i kryesuar nga zv.rektori Osman Kraja dhe i përbërë nga
pedagogët Stefanaq Pollo, Bujar Hoxha dhe Arben Puto. Po kështu, në tetor të vitit
1970 me ftesë të Universitetit të Tiranës një delegacion nga Universiteti i Prishtinës
shkoj në përbërje me rektorin prof.dr. Dervish Rozhaja, zv. Rektori Boshidar
Jovanoviq, prof.dr. Idriz Ajeti, prof. Hysen Muhaxhiri, Mahmut Bakalli, Hajredin
Hoxha dhe sekretari i përgjithshëm i Universitetit Zeqë Shehu. Gjatë këtyre bisedave
u zhvilluan diskutime nga të dyja palët për një bashkëpunim më të ngushtë të dy
institucioneve arsimore, si dhe mundësit që Universiteti i Tiranës si institucion i
themeluar në vitin 1957, mund ti ndihmonte Universitetit të Prishtinës i cili ishte
kishte jetë vetëm pak muaj. Pala shqiptare bëri propozimin që dhënien e disa bursave
për të rinj dhe të reja të Kosovës. Rektori i Universitetit të Prishtinës dhe pedagogët
tjerë ishin tepër entuziast për këtë ofertë.
Delegacioni nga Kosova propozoj që të nënshkruhet një Protokoll ndërmjet dy
Universiteteve për probleme të ndryshme duke lënë anash bursat. Si rezultat i këtyre
bisedimeve më 27 tetor 1970 u nënshkrua në Tiranë protokolli në fjalë.3

1 Rilindja, 06 shkurt, 1971, f.8.
2 Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës ( më tej ASHAK ), Fondi, Sekretariati Krahinor për
Marrëdhënie me Botën e Jashtme, Njësia Organizative-Raporte, viti 1979-1988, nr. i lëndës-36, nr. i kutisë
3, f .5.
3 Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë ( më tej AMPJ ), viti 1971, dosja.661, f. 75.
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Përmbajtja e Protokollit është e orientuar në ndihmat e USHT për UP në disa drejtime
si vijon: në ngritjen e nivelit të kuadrove të rinj në UP duke ardhur për specializim
dhe eksperiencë pranë katedrave të USHT dhë së dyti duke dërguar USHT 50 kuadro
të saj për punë mësimore-shkencore pranë UP që të zhvilloj ligjërata, leksione etj.
Protokolli përmbante gjithashtu zotimin e USHT që të dërgoj tekste të cilat i boton
etj. Delegacioni nga Kosova mbeti shumë i kënaqur nga përfundimi i bisedimeve
dhe gadishmëria e USHT për të plotësuar kërkesat e UP. Protokolli filloi të zbatohet
më dëgimin nga ana e USHT të pedagoëve të saj, të cilët shkuan në Kosovë në disa
grupe. Më poshte do të japim një pasqyrë të grupeve të para që shkuan për ligjërata.
Grupi i parë i përbërë nga prof. Androkli Kostallari, Tahir Haxhiymeri, Shaban
Baxhaku, Skëndër Çiço qëndruan në Prishtinë në datat 05-22 dhjetor 1970; grupi i
dytë prof. Kolë Popa, Bardhyl Golemi, Munir Karagjozi, Luan Vokshtina, Pëllumb
Karaulli qëndroi në Prishtinë nga datat 03-21 janar 1971; grupi i tret: Zihni Sako,
Sotir Kuneshka, Efigjeni Floqi, Esat Emiri, Zyhdi Caslli, Gjergj Minga, Jorgji Gjinari,
Petrit Skendo qëndruan në Prishtinë nga 16 shkurt deri 02 mars 1971.4 Grupi i
katërt përbëhej nga Androkli Kostallari, Aleks Buda, Zejnullah Ballanca, Pandi
Stratoberdha, Klementina Llanga ku qëndruan nga 07 deri 25 mars 1971. Androkli
Kostallari dhe Aleks Buda qëndruan këtë rradhë për ligjërata pasuniversitare si dhe
ishin anëtar të komisionit për mbrojtjen e doktoratës të Rexhep Qosjes.5

Grupi i pestë përbëhej nga profesorët Kolë Popa, Mahir Domi, Alfred Uçi, Aleko
Minga, Islam Zelko, Luan Voshtina, Munir Karagjozi, Nadide Dinasi dhe Pandeli
Troja qëndruan në Prishtinë nga 28 marsi deri 17 prill 1971. Kurse nga Kosova,
shkuan dy grupe të para gjatë kësaj periudhe kohore për të mbajtur ligjërata. Po
përmendin listën e pedagogëve nga Kosova, pothuajse profesorët më në zë të kohës,
të cilët ishin të pajisur me titujj akademik dhe me arritje shkencore të lakmueshme
për kohën. Grupi i parë përbëhej nga Hasan Kaleshi dhe Jashar Rexhepagiç, qëndruan
në Tiranë nga 27 mars deri 10 prill 1971.Të dy së bashku mbajtën afër 9 ligjërata
rreth problemeve të fillimit të arsimit dhe shkollës shqipe gjatë dhe pas Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit. Grupi i dytë përbëhej nga Syrja Pupovci, Mark Krasniqi,
Idriz Ajeti dhe Muhamet Paçuku të cilën qëndruan në datat 10 prill deri 26 prill
1971.  Profesorët në fjalë mbajtën disa ligjërata mbi të drejtën zakonore shqiptare,
pastaj probleme të etnografisë shqiptare, probleme sociologjike-politike etj. Për vitin
akademik 1970/1971 ishte grupi i fundit që shkoj nga Kosova në Shqipëri.6

Nënshkrimi i protokollit ndërmjet dy Universiteteve, pati jehonë të madhe në
Jugosllavi sidomos në vendet ku ishin me shumicë shqiptare. Pedagogët e dy
Universiteteve pos ligjëratave, këto udhëtime i kanë shfrytëzuar edhe për takime të
shumta në Rektorat, si dhe me kolegë të ndryshëm të Kosovës respektivisht
Shqipërisë. Vitet 1970-1971, bëjnë kthesë të rënjësishme në çështjen e sensibilizimit
të Kosovës në Shqipëri. Pikërisht sfera arsimore i parapriu këtij hapi të rëndësishëm
e që u bë vatër dhe djepit të nacionalizmit në dy anët e kufirit.7

4 AMPJ , viti 1971, dosja.661, f.76.
5 AMPJ , viti 1971, dosja.661, f.77.
6 Ibid.
7 Ibid.
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II. Specializimi i pedagogëve nga Kosova në Shqipëri

Protokolli i lartëpërmendur parashihte edhe pika të rëndësishme për dy vendet që
kuadrot nga dy institucionet arsimore të shkëmbejnë kuadrin për specializim në
fusha të ndryshme shkencore. Universiteti i Prishtinës ishte i porsathemeluar dhe
në këtë kontekst kuadrit e vet dëshironte ta aftësonte në Universitetin e Tiranës,
sepse kjo vatër e arsimit ishte e përbër nga pedagog më përvojë të gjatë dhe me
shkollim superior në Bashkim Sovjetik dhe Austri.       Së këtejmi po përmendin disa
kuadro që shkuan për specializim dhe eksperiencë gjatë vitit akademik 1970/1971:
1. Ejup Statovci – për të përgatitur temën “ Rregullimi juridik i çështjeve të

pronësisë në Kosovë që nga sundimi Osman” ;
2. Rifat Gjota – për të studiuar terminologjinë shqipe në lëminë e elektronikës ;
3. Riza Alaj – për konsultime dhe për njohjet rreth poezisë së Ndre Mjedës ;
4. Mehdi Bardhi – për specializim në fushën e fonetikës e leksilogjisë shqipe ;
5. Fetah Jakgjiu – për specializim në fushën e rezistencës së materialeve në Fakultetin

e Inxhinierisë ;
6. Isak Shema – për t’u njohur me problematikën e letërsisë së kolonive arbëreshe

për tezën e doktoratës me titull “Krijtimtaria e letërsisë shqipe të arbreshëve të
Zarës” ;

7. Gani Luboteni – për t’u specializuar në fushën e letërsisë shqipe ;
8. Ahmet Kelmendi – për studimin e dialekteve, dhe për njohje të literaturës shqipe.8
Lidhur me realizimin e pjesës së Protokollit mbi bashkëpunimin e Universitetit të

Tiranës dhe Universitetit të Prishtinës për vitin 1970/1971, që ka të bëjë me
specializimin dhe eksperiencën e kuadrove nga UP pranë USHT, po japim listën
e personave që u përzgjodhën nga UP për të vajtur në Tiranë, më datë 09 mars
1971.9

1. Fehmi Agani – pranë sektorit shkencor të Fakultetit Juridik ;
2. Hasan Mekuli – pranë sektorit të historisë së letërsisë ;
3. Ali Hadri – pranë sektorit të historisë së kohës së re ;
4. Bedrush Shehu – pranë sektorit të historisë së kohës së re ;
5. Latif Mulaku – pranë sektorit të gramatikës shqipe ;
6. Shefqet Pllana – pranë Institutit të Folklorit ;
7. Zeqir Sadiku – pranë katedrës së gjuhës ruse.10

Në nenin 2 të protokollit ndërmjet dy Universiteteve për vitet 1971/1972 u parashikua
të shkojnë në Shqipëri studiues të fushave të ndryshme për të vazhduar specializimin
e tyre.          Do të paraqesim këtu numrin e specializantëve dhe profesorët që do të
prisnin si lloj udhëheqësish shkencor.

Fakulteti i Mjekësisë
 Katedra

nr i kuadrit
1. Katedra e terapisë 1
2. Katedra e terapirsë hospitalore 1
3. Katedra e neuropsikiatrisë 1

8 Arkivi Qendror Shqiptar, Fondi 511. Viti 1971, Dosja 174, f.20-21.
9 AMPJ, viti 1971, Dosja 661, f.145.
10 Ibid.
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4. Katedra e pediatrisë 1
5. Katedra e opstetrik-gjinekologjisë 1
6. Katedra e propedeutikës 1
7. Katedra e kirurgjisë 3
 Fakulteti i Shkencave të Natyrës
1. Katedra e kimisë së përgjithshme dhe inorganike 1
2. Katedra e botanikës
Fakulteti Histori-Filologji
1. Katedra e letërsisë shqipe     1
2. Katedra e gjuhës ruse 1
Instituti Histori-Gjuhësi
1. Sektori i gramatikës shqipe 1
2. Sektori i historisë mesjetare 1
3. Sektori i historisë së kohës së re 2
4. Sektori i arkeologjisë dhe etnografisë 2
5. Sektori i historisë së letërsisë 2
Instituti  i Folklorit 211

Në nenin 4 të protokollit ipet pasqyra mbi shkëmbimet lidhur me përgatitjen e
disertacioneve dhe listën e mentorëve-udhëheqësëve shkencor për marrjen e titujve
shkencor nga aspirantët shqiptar të Kosovës.
Fakulteti i Mjekësisë
Emri i mentorit
1. Katedra e terapisë fakultative Josip Adhami
2. Katedra e terapisë hospitalore e propeutikës Ylli Popa-Nikolla Shurbani
3. Katedra e anatomi-patologjisë Pëllumb Bitri
4. Katedra e pediatrisë Selaudin Bekteshi
Fakulteti i  Shkenave të Natyrës Kolë Paparisto
Fakulteti i Inxhinierisë Petrit Radovicka
1. Katedra e rezistencës materiale Zija Këlliqi
2. Katedra e elektroteknikës Dhimitër Lluka
Fakulteti Histori-Filologji dhe Instituti Histori-Gjuhësi
1. Sektori i gramatikës Mahir Domi
2. Sektori i leksikologjisë Androkli Kostallari
3. Katedra e gjuhës shqipe Shaban Demiraj
4. Sektori i historisë së re të Shqipërisë Stefanaq Pollo
5. Sektori i historisë mesjetare Aleks Buda
6. Sektori i historisë së letërsisë shqipe Koço Bihiku
7. Katedra e Gjeografisë së Shqipërisë Pendi Geco
Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike
1. Katedra e së drejtës penale  Ismet Elezi12

2. Sektori shkencor i Fakultetit Juridik  Arben Puto
Si rezultat i këtij protokolli shumë studiues nga Kosova që nga viti 1971 shkuan në
Shqipëri për të vazhduar specializimet në fushat e tyre përkatëse. Këtej më 23.06.1971
USHT njoftoi UP për përzgjedhjen e aspirantëve që duhej të shkonin në Tiranë
11 AMPJ , viti 1971, dosja.661, f.10.
12 AMPJ , viti 1971, dosja.661, f.11.



151

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

sipas Protokollit të bashkëpunimit. Personat sipas palës shqiptare të përzgjedhur
ishin :
Aspirantët kosovar fusha e specializimit
1. Nexhat Boshnjaku fusha e detaleve të makinave
2. Eshref Ademaj Konsultime për planet dhe programet e matematikës
3. Halil Turku konsultime për programet mësimore të matematikës
4. Ragip Halili për specializim në temën “Dukuritë e krimeve kundër personit

në Shqipëri para lufte”
5. Faik Brestovci për të studiuar mbi temën “Palët ndërgjyqësore dhe pëfaqësimi

i tyre para Gjykatës sipas ligjit mbi procedurën civile të Shqipërisë
6. Ymer Jaka konsultime mbi bibliografinë e Skënderbeut
7. Enver Gjergjeku njohja me programin dhe periodizimin e historisë së letërsisë

shqipe
8. Latif Berisha njohja me rezultatet e arritura dhe përvojën e pedagoëve të

historisë së letërisë shqipe në Universitetin e Tiranës
9. Skënder Rizaj për kërkime shkencore mbi rregullimin politiko-administrativ

të viseve shqiptare në kohën e sundimit osman
10. Latif Mulaku për konsultime me literaturën dhe specialistët lidhur me temën

“E folmja e shqiptarëve të Peshterit në Sanxhak”, si dhe për eksperiencë
pedagogjike në lëndën e gjuhës shqipe

11. Bardhyl Çaushi për grumbullim materiali për temën “Pikat e takimit mes të
drejtës zakonore shqiptare dhe të drejtës romake”13

Gjatë vitit 1974 për specializim dhe marrje përvojash në Shqipëri në periudhën
02.03.1974 deri më 01.05.1974 qëndruan studiuesit nga Kosova, Kajtaz Perqaj, Ymer
Bytyçi, Yll Zajmi, Agim Vinca, Nuhi Rexhepi, Mazllum Hasimja, Bedrush Shehu
dhe Qamil Gexha.
Në bazë të protokollit të vitit akademik 1974/1975 ndërmjet dy Universiteteve, nga
Kosova për në Shqipëri për specializim shkuan kuadri si më poshtë :
1. Musa Nushi, Isak Bajçinca dhe Murat Blaku për konsultime materialesh nga

historia e gjuhës shqipe ( për magjistraturë ) ;
2. Din Mehmeti, Sadri Fetiu dhe Ruzhdi Idrizi, për konsultime materialesh nga

historia e letërsisë shqipe ( për magjistraturë ) ;
3. Tahir Abdyli, Zija Bylykbashi dhe Emine Arifi për konsultime materialesh nga

historia e kohës së re të popullit shqiptar ( për magjistraturë ) ;
4. Izedin Osmani për shkëmbim përvoje dhe konsultime për tezën e doktoranturës

në fushën e sëmundjeve të zemrës ;
5. Ragip Halili, për veprat penale kundër martesës dhe familjes ( temë doktorature);
6. Bardhyl Çaushi për temën “Zakonet si burim juridik i shqiptarëve” ;
7. Agush Beqiri për t’u njohur me përvojën e Shqipërisë në pikturë ;
8. Agim Çavdarbasha për t’u njohur me përvojën e Shqipërisë në skulpturë ;
9. Haris Barani, për temën e magjistraturës në matematikë ;
10. Sali Gashi, në fushën e kimisë – shkëmbim përvoje dhe konsultime për lëndën

e kimisë fizike;
11. Esat Hoxha në fushën e biologjisë, shkëmbim përvoje dhe konsultime nga
13 AMPJ , viti 1971, dosja.661, f.12.
14 AQSH, viti 1975 , fondi 511, dosja 198, f.1.
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fusha e fiziologjisë së bimëve14 ;
12. Fehmi Gashi, në fizikë, shkëmbim përvoje nga spektroskopia atomike dhe

nukleare;
13. Kamer Nela, gjeodezi, zbatimi në ndërtimin e objekteve teknike;
14. Hajrullah Gorani ekonomi, mbledhje e materialeve për çështjen agrare në

Shqipëri prej viteve 1908-1935 dhe transformimet shoqërore ekonomike në fshat;
15. Selman Selmani ekonomi, Strategjia optimale e zhvillimit të strukturës

ekonomike15 ;
16. Avni Gjakova drejtësi, Konflikti i ligjeve dhe dërgimi në të drejtën

ndërkombëtare private të Shqipërisë ( për magjistraturë ) ;
17. Ismet Salihu drejtësi, Shkëmbim përvoje për luftimin e gjakmarrjes;
18. Agron Olloni, drejtësi, Konsultim materialesh për magjistraturë mbi historinë

e diplomacisë së shtetit shqiptar në vitin 1912;
19. Nijazi Azizi pedagogji, konsultim materialesh lidhur me temën e doktoranturës

“Religjioziteti i të rinjve dhe rrugët e edukimit”;
20. Neki Juniku psikologji, Hulumtimi eksperimental i problematikës së akselerimit

;
21. Fehmi Agani, sociologji – Konsultim materialesh për plotësimin e doktoraturës

“Partitë dhe grupet politike në Shqipëri në kohën ndërmjet dy luftërave
botërore”;

22. Ali Hadri, histori – Konsultim materialesh arkivore dhe bibliografike në fushën
e historisë së Lidhjes së Prizrenit;

23. Irfan Spahiu – mjekësi, shkëmbim përvoje dhe konsultime në fushën e
sëmundjeve të mushkërive

24. Qamil Haxhiu – mjekësi, shkëmbim përvoje dhe konsultime në fushën e
sëmundjeve të syve;

25. Suade Mekuli – mjekësi, shkëmbim përvoje në fushën e gjinekologjisë16 ;
26. Mazllom Belegu, mjekësi – shkëmbim përvoje në fushën e transfuzionit të

gjakut.17

Konkluzione

  Si rezultat i ndërrimit të kursit politik të Shqipërisë, ajo përmirësoj dukshëm
marrëdhëniet diplomatike me Jugosllavinë. Këtej shqiptarët e Kosovës, i shfrytëzuan
mjaftë mirë këto rrethana të reja të krijuara pas vitit 1970. Themelimi i Universitetit
të Prishtinës më 1970, ndikoj dukshëm në rrethanat arsimore në Kosovë. Ministria
e Arsimit e Shqipërisë me anë të Universitetit të Tiranës ndihmoi pamasë ngritjen e
kapaciteteve të Universitetit të porsathemeluar kosovarë. Kështu protokollet
ndërmjet dy Universiteteve, i kontribuan më së shumti Kosovës, për aftësimin e
kuadrit arsimor-shkencor, për studentët që të dëgjonin ligjërata nga pedagog të
njohur të Shqipërisë si dhe për ndjenjën kombëtare që e mbartën ata me vete gjatë
viteve 1970-1981.     Nuk do mend që aspirantët shkencor kosovarë, u aftësuan në

15 AQSH, viti 1975,  fondi 511, dosja 198, f.31.
16 AQSH, viti 1975, fondi 511, dosja 198, f.33.
17 AQSH, viti 1975 ,fondi 511, dosja 198, f.34.
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Shqipëri në të gjitha fushat. Eksperienca e pedagogëve të Shqipërisë, i dha një
dimension të ri këtij bashkëpunimi ndërmjet dy Universiteteve. Pa ndihmën e
Shqipërisë, Universiteti i Prishtinës nuk do të kishte rezultate aq të pritura në vitet
70-të shek.XX, si dhe nuk do të fitonte aq namë sa fitoj me kalimin e viteve.
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Abstract

The purpose of this paper is to present the transformation of Albanian legal mental
health framework and the respective documents which orient the differences in mental
health service delivery.
The method used for the realization of this paper is the review of the legal documents, as
well as reports and policies applied in Albania after 2002. This research component
aimed to document interventions realized in this country, including the key influences.
A situational analysis of the healthy policy and legal environment in the country was
performed. Data collected by key informant documents were explored and review of
this documents and secondary data from the MoH was made, too. We analyzed this
qualitative data using a framework approach.
Actually Albania has a dedicated mental health policy and mental health action plan.
Analyses reveal that only after 2010 mental health services are integrated part of primary
health services in the country (MoH, 2013). These policies are generally perceived
positively and now the National Steering Committee for Mental Health and the Sector of
Mental Health and Addictology are offering and personalized services.
Mental health policy and legal environment has gone under positive transformation.
The need of promotion and incorporation of family organization and other networks is
critical to conduct a complete therapeutic alliance. It is important to consider the impact
of these changes more broadly, including both direct and indirect outcomes; by establish
a set of quantitative and qualitative indicators which will enable the monitoring of the
quality of care provided in mental health services.
Keywords: Mental health policy, legal environment, mental health treatment, Albania.

Background

In 1999 Albania signed the Stability Pact for South Eastern Europe and in 2001, the
Pact added health to his agenda as one of the five subject area of its Social Cohesion
Initiative. On May 2002 the mental health Project for south-eastern Europe (SEE)
was established by Albania and 6 other country, along with the Council of Europe,
the WHO Regional Office for Europe, and Greece at a meeting held in Denmark.
The purpose of Mental Health Project for south-eastern Europe was to improve the
mental health of populations by setting up community mental health in region.
The Mental Health Project for south-eastern Europe is organized in political level
(steering committee, representatives from the eight countries, the WHO Regional
Office for Europe, the Council of Europe, the donor countries ) and in managerial
level (Executive committee, Regional project office, country project office with country
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project managers).
The SEE Mental Health Project comprises three components. The first component
is focused on reviewing and evaluating mental health legislation and policies in the
region, and developing policies and legislation to comply with international
standards (Implementation period: Sep 2002 – March 2004). The second component
is focused on developing a common SEE model for the community mental health
service, and establishing a pilot community mental health centre in each country
(Implementation period: March 2004 – 2005). The third component is focused on
designing and delivering training courses to equip mental health professionals and
primary health care practitioners for work in community mental health services
(Implementation period: March 2005 – 2006) (Regional project office of the Mental
Health Project for south-eastern Europe, 2004).

The history of Albanian legal mental health transformation

The first law on mental health was the law No. 8092, dated 21.03.1996. This law
regulates how the defence of mental health will be realized through the provision
of health care and a social environment suitable for the mentally ill. For this time it
was adopted the law an innovation and resulted in the solution of many problems.
This law had some deficiencies. The community approach to mental health problems
was indirectly mentioned in the law as one of the alternatives and not as a choice or
service which should be given a priority. Also, the assessment of incapacity for
work of people with mental health problems with social security coverage does not
take into account the expertise and the functioning of community services but only
those of hospitals. The use of psychotropic drugs is drastically limited due to the
limitation of the right of their description in only a small group of professionals. A
non clear definition of the rights of the patient and the correct procedures of
hospitalization and discharge from the hospital, and monitoring that should be
made to this procedure. The law does not define clear procedures with regard to
determining the competence of persons on issues such as: voluntary treatment
(decision in this case), financial decision making, the choice of another person to
make decisions in the absence, etc. There were many shortcomings in the clear
definition of legal procedures which will face mental patients, including forced
isolation and their protection from discrimination in the workplace. Finally, this
law did not include almost anything for the protection of minors with mental
problems and potential abuses were not mentioned in the law for children with
mental disorders (Open Society Foundation for Albania, 2011).
One of the main achievements of the mental health reform at the political level is the
new law adopted in 2012. The first chapter contains definitions of terms used in the
interior of the law. In this chapter are set the basic mental health principles and are
stipulated the rights of people with mental health problems. Two important elements
in this chapter which are provided in specific articles are confidentiality and
protection from discrimination. In this chapter is a special article regarding the
removal or limitation of the ability to act.
The second chapter of the law provides mental health services. For the first time in
this law, within the network of mental health services are included the care provided
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by the family doctor and the special institutions.
The third chapter deals with mental health services for children and teenagers. The
law aims to address this category with a special priority based on two main principles;
firstly such services should be provided in order to maintain and improve the health
of the population and secondly in protecting the rights of children.
The fourth chapter provides three important articles on family care, vocational
rehabilitation, and mental health services in re-education institutions, residential
social care institutions, prisons and places of detention. The importance of these
articles is that is intended to qualify that the principle of treating these people is the
same regardless of the institution where they are located.
The fifth chapter provides treatment in the services of specialized mental health
with beds. In this chapter are provided procedures related to voluntary treatment
of persons with mental health problems as well as those of involuntary, according
to relevant procedures.
The sixth chapter deals with forensic psychiatry and mental health in the institutions
of execution of penal decisions. This draft law through this chapter brings an
innovation that is related with the fact that the forensic psychiatric institutions
become part of an integrated health system.
The seventh chapter deals with mental health monitoring. The monitoring structure
is defined  National Mental Health Committee, while the external monitoring of
mental health will be carried out by the Ombudsman through the National
Mechanism for Prevention of Torture, Inhuman and Degrading Treatment.
In chapter eight are provided sanctions for professionals who violate the articles of
the law.

The Policy for Mental Health Services Development
After Albania became part of the Project on Mental Health of the Stability Pact for
Southeast Europe went on a path of reform in the field of Mental Health. Within
the strategy of the Ministry of Health for the improvement of health services, was
created the National Steering Committee for Mental Health, which has the primary
function of the development of Mental Health Policy and planning of Psychiatric
Services Reform.
In 25.03.2003 is approved an important document the Policy for Mental Health
Services Development. The main aim of reform in the mental health was the
establishment and development of national community care of mental health and
the only way to reach the community services of mental health for all is the de-
institutionalization of psychiatric hospitals, wards and institutional structures in
general.
The reduction of psychiatric hospitals is expected to be gradually declining, as
admissions will be prevented thanks to services in the community. The number of
beds that currently exist can be considered sufficient to cover the initial needs for
beds. The objective is that admissions to psychiatric hospitals should not be chronic
nature but acute only in case of crisis. It is also intended the equal distribution of
psychiatric hospitals by moving towards regional general hospitals.
Human and financial resources should be moved from hospitals to community
services. Responsibilities must be determined for defined geographical areas; they
should be managed by community-based systems and integrated into primary health
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care that will guarantee the implementation of the foregoing.
The Policy for Mental Health Services Development provides a structural system of
all models of mental health services ranging from primary care of mental health
and to Associations of Families and Users, and to regulate the relations between
them.
The Action Plan for the Development of Mental Health Services in Albania (2005-
2010)
This document is a 5-year action plan for the implementation of the Policy for the
Development of Mental Health Services in Albania (2003). The activities planned
under this plan were divided into three periods: immediate, short and medium term.
The intervention in the first phase (January 2005-December 2006), was focused in
four areas related to current psychiatric hospitals (priority areas), creation of
community services over there and transfer of patients hospitalized for a long time
in hospitals in these services.
While in the second phase (January 2005-December 2006), the Action Plan focused
on the following activities: the creation of a Technical Sector for the Mental Health
within the Ministry of Health; review of the Law on Mental Health (1996) to provide
human rights and to increase the implementation of the law; establishment and
development of community teams of mental health in the four priority areas;
deinstitutionalization of chronic patients towards the community based services;
establishment of capacities and the refreshing training of mental health professionals
to provide an effective and contemporary care; The training of primary care
physicians to identify patients with disorders, to treat patients with common mental
disorders and to refer those with severe mental disorders; establishment of a
monitoring system to facilitate the planning and allocation of responsibilities at the
level of services and to ensure continuity of care at the patient level; the compilation
of a plan of activities to promote mental health.

The Regulation of Mental Health Services
This document describes the necessary standards and the rights of patients, based
on guidelines and best practices for a more qualitative service.
In the regulation is defined the organizational chart of mental health care. The
Ministry of Health is the authority responsible for the development of mental health
services with the aim of promoting the prevention, diagnosis, treatment and
rehabilitation in the field of mental health. The Ministry of Health ensures the
organizational continuity of mental health services through the National Mental
Health Committee, which is an advisory body of the Minister of Health. The
operating unit for the mental health reform in the Ministry of Health is the
Department of Mental Health and Addictology, while at the regional level this
responsibility is delegated to the Psychosocial and Mental Health Services at the
Regional Health Directories.
For each of the above structures, the regulation stipulates the content, method of
operation and their duties.
The Regulation of Mental Health Services determines the network of mental health
services, their role and functions, relationships between services and the allocation
of resources. The network consists of: primary health care services; specialized
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outpatient services; community-based mental health services; mental health services
with beds; special medical institutions. The documentation is an important part of
each of the stages of the work process in all mental health services. And lastly, the
regulation specifies the necessary competencies for mental health professionals and
their duties.
The roles, responsibilities and core competencies of mental health professionals
In the area of mental health, the development of human resources has been identified
as one of the priority issues in the Policy for Mental Health Services Development
(2003), as well as the Action Plan for the Development of Mental Health Services
(2013-2022). This document makes the job description, as well as the detailing of
the roles, responsibilities and competencies of each professional within mental health
services. This document describes the roles of mental health professionals as: the
mental health nurse; the psychiatrist; the social worker; the clinical psychologist;
the occupational therapist; the key person.
Standards of Physical Restraint in the Specialized Mental Health Services with Beds
This document provides the rules and procedures for the implementation of the
physical restraint (Ref. Law No. 44/2012). The limitation of persons with mental
health disorders is implemented in specialized mental health institutions with beds
and includes according to the protocol, the following elements: straitjacket of the
person; forced use of medications; immobilisation; isolation.
The restraint is applied for short periods of time with clear objectives informing the
patient, the patient’s family or their legal representatives.
The document stipulates the conditions when the physical restraint shall be applied.
In any case when the physical restraint is applied, the data should be recorded in a
special register, in addition to the detailed documentation in the patient’s clinical
record.
The document contains the definition of the physical restraint and its elements, the
general principles of the implementation of physical restraint procedures (restraint
and isolation) and determines who has the right to initiate the restraint. It also
stipulates that staff should be trained about the procedures of isolation, should not
be affected in any moment the patient’s dignity, and also any procedure should be
documented.
Action Plan for the Development of Mental Health Services in Albania (2013-2022)
This document is a 10-year action plan, for the implementation of the Policy for the
Development of Mental Health Services in Albania (2003), reflecting the spirit of the
strategic objectives and key milestones, as defined in it.
At the political level the Action Plan aims to achieve some objectives. First, to review
and approval by the Council of Ministers of the composition and functioning of
the National Committee of Mental Health, according to the obligations deriving
from the new Law, No. 44/2012. Second, the strengthening of the Sector of Mental
Health and Addictology in the Ministry of Health in carrying out its role as leader
of the process of implementation of mental health policies and strategies. Third,
developing and strengthening of psychosocial services and mental health at the
regional level through the completion of the organizational chart, technical capacity
establishment and consolidation of the terms of reference, in the fulfilment of roles
and responsibilities as the coordinating structures at the local level of the relevant
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mental health services. Fourthly, drafting by laws in ensuring the implementation
of the new Law, No. 44/2012 and the realization of annual measurements of
performance indicators of mental health services and review / enrichment of the
package of indicators after each measurement.
While the level of emergency services is the establishment of integrated mental health
services, in order to close psychiatric hospitals, through a gradual reduction in the
number of admissions. The integrated systems should support the treatment,
rehabilitation and social reintegration of persons with mental health problems.
The integrated systems should also be organized at the regional level and should be
coordinated and monitored by psychosocial services and mental health established
in the Departments of Public Health. In all levels of services, specific treatment
protocols should be developed and implemented.
The Action Plan sets out the form to be taken by the human resources of mental
health. The actual number of mental health professionals is not sufficient, so that
the emergency is to increase the number of professionals. The university and post-
graduate curriculum of medicine and nursing must be enriched with modules of
mental health, with a particular focus on community mental health. Mental health
professionals need to grow professionally through continuing education activities.
Finally, the Action Plan provides the following guidelines regarding the promotion
of mental health as: realization of annual activities for mental health; organization
of periodic studies and information campaigns in the field of mental health from the
Institute of Public Health at the national level; strengthening psychosocial and
mental health services at DRSHs; better coordination of work between mental health
services at all levels; mental health in schools; training of medical personnel about
mental health issues included in the basic package of health services in schools.

Conclusions
After 2002 Albania started the reform of mental health, it had a number of
achievements in policy mental health adoption. The Sector of Mental Health and
Addictology is consolidated and since 2010 a team of three specialists follow,
coordinate and report developments at the national level, relationships with partner
organizations, as well as propose concrete solutions for national and local initiatives.
The National Committee for Mental Health was reformatted by the Minister of
Health in 2009. The psychosocial and mental health services at the Regional Health
Directorates most were raised in 2010 and conducted primarily promotional activities
and public education (MoH, 2013).
The funding for mental health services has increased in the country offering a wide
variety of professional services. The process of decentralization of services and the
deinstitutionalization of patients through the establishment of seven community
centres for mental health and nine residential centres (home based) in priority areas,
which provide residential services for about 120 former chronic residents of psychiatric
hospitals of the relevant districts.
The main contribution of these transformed legal and healthy policies is the
compilation of regulatory documents, such as: the Regulation of Mental Health
Services; the admission form for involuntary hospitalization; clinical cards for services
with beds and community; Clinical practice protocols, leading to a better applicability
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of the law.
The mental health care is included in a separate chapter in the Basic Package of
Services in the Primary Health Care. The number of mental health professionals
has increased, and are set up multidisciplinary teams (Open Society Foundation for
Albania, December 2011).
Analyzes referred the need of designing and implementing programs to promote
mental health which will increase the level of awareness of the population, and the
fighting of stigma and discrimination against people with mental health problems.
Incorporation of specific Action Plan for mental health promotion and mental
disorder prevention is a key issue which the policy maker has to pay attention. In
the most specific way there are ten action areas to be considered: Support parenting
and the early years of life; promote mental health in school: promote workplace
mental health: support mentally healthy ageing; address groups at risk for mental
disorders; prevent depression and suicide; prevent violence and harmful substance
use; involve primary and secondary health care; reduce disadvantage and prevent
stigma; link with other sectors (Llopis & Anderson, 2005)
Family members’ organization and other networks are critical to conduct a complete
therapeutic alliance that is why these sectors need to be supported. Family
organizations and users as a very important resource to ensure the compatibility of
policies, legislation and services with the needs of the population. Family members
and family organizations are poised to be active participants in successful of this
system, as they are the first hand how the system works and know better than
anyone that there is room for improvement. The needs and contributions of families
living with mental health problems must be addressed. Families need improved
access to information and education. It is necessary to involve families as partners
in care, rehabilitation and recovery. Involving and supporting families will reap
rewards consumers, who will benefit from the efforts of a team that works together
on their behalf; service providers, who will find new partners for the demanding
work they do; families, who will be empowered to actively support their loved ones
with mental health or addiction problems (Patel & Saxena, 2013).
And finally it is necessary to establish a set of quantitative and qualitative indicators
which will enable the monitoring of this successful policy and which evaluate the
quality of care provided in mental health services. Information plays a central role
in the ability of a health system to secure improved health effectively and efficiently
for its population.
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Abstract

Proponents of gender quotas argue that women’s presence in decision making will result
into more opportunities for collaboration and action that will foster the advancement of
women’s interests. But what happens in a context characterized by deep-rooted political
conflicts and polarization? Does women’s collaboration in local councils cross Party
lines? Do councilwomen reflect the problems of women and girls in the local council
agenda? Drawing on interviews conducted with councilwomen in the 12 regions of
Albania, this study shows that the collaboration of councilwomen crosses Party lines.
However, councilwomen face numerous barriers that undermine their collaborative
efforts. Findings provide several insights into women’s collaboration and relationships
in local councils.

Keywords: local representation, councilwomen, collaboration, Albania.

Introduction

Gender quota advocates argue that women’s presence in decision making will foster
greater collaboration among women. Collaborative efforts will advance women’s
interests and promote gender equality (Mansbridge, 1999; Pitkin, 1967). The
introduction of the gender quota in 2015 resulted into a substantive increase of the
number of women in local councils. While in 2011 councilwomen comprised 12.27
percent of local council seats, in 2015 the percentage was 34.80 (Central Elections
Committee, 2015; Dauti & Gjermeni, 2015). While there has been a strong emphasis
on increasing the number of women in local decision-making, little is known of
what happens after women become part of decision making. This paper focuses on
the collaborative efforts of councilwomen. Specifically, the paper investigates the
extent that women’s collaboration crosses Party lines.
One of the assumptions is that women will collaborate with one another because of
their shared gendered experiences (Cowell-Meyers & Langbein, 2009; Mansbridge,
1999; Pitkin, 1967). For instance, discrimination is a problem that many women
face in the labor market (UNDP, 2016). A shared awareness and understanding of
this problem might result into collective action in the council. Councilwomen might
discuss the problem of discrimination and propose ways of addressing it.
The importance of women’s collaboration goes beyond women connecting with
one another. There are at least two other benefits of women’s collaboration. First, if
women collaborate, gradually, they will transform group culture (Mansbridge, 1999).
This is important especially in Albanian politics, which is characterized by deep-
rooted political conflicts and polarization (Bogdani and Loughlin, 2007). Second, if
women collaborate, they will form coalitions and advance women’s interests



163

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

(Mansbridge, 1999). One of the preconditions for collaboration is that councilwomen
have opportunities to interact with one another. If the number of women in the
council is small, there will be little opportunities for collaboration.
However, even if women constitute a significant number in local councils, they
might face numerous barriers to collaboration. First, councilwomen might be
concerned about the consequences that beyond-Party collaboration might have.
Councilwomen are rewarded for demonstrating their support and loyalty to Party
leadership rather than forming alliances with the opposition (Childs, 2006; Dahlerup,
2006). Indeed, such efforts can be detrimental to women’s political career. The purpose
of Party leaders, as Dahlerup (2006) notes, is not to recruit women and change
their political priorities. Indeed, they want women “to work as loyal Party
representatives” (p. 517). Second, women might perceive little returns to
collaboration. While they might have several ideas about improving access to
childcare or discrimination in the labor market, they might view themselves as
powerless. The limited fiscal capacities of local governments and competencies of
councilors place several restrictions to what councilors, not just councilwomen,
can do. Third, women, compared to men, participate in smaller networks (Ely, Ibarra,
& Kolb, 2011). In addition, they are less likely to invest in expanding their network.
One of the explanations for this is that women are expected to spend a considerable
time on family tasks rather than invest in their career (UNDP, 2016). Another
explanation is that women’s efforts might not conform to societal expectations.
When a woman tries to build bridging ties (Putnam, 2000) and therefore expand
her network, she might be perceived as “too aggressive,” “too demanding,” or “too
masculine.” Usually, these are qualities for which women are penalized, not rewarded
(Okimoto & Brescoll, 2010). As a result, women end up participating in small
networks, which translate into fewer opportunities for collaboration. Fourth,
women’s diversity can undermine collaboration because of different interests and
priorities (Beckwith & Cowell-Meyers, 2007). Women’s experiences differ; gender
interacts with ethnicity, class, and age for instance (Childs, 2006). Fifth, politics
might attract women who are not committed to advancing women’s interests
(Beckwith & Cowell-Meyers, 2007). The outcome might be a fragmented group of
councilwomen who advance private interests.
But, do women collaborate with one another in the local councils of Albania? What
kind of collaborative efforts do they undertake? Do collaborative efforts cross Party
lines? Do councilwomen reflect the problems of women and girls in the local council
agenda? How do councilwomen characterize their relationship with councilors?
The study will show that women’s collaboration crosses Party lines. Despite the
polarized political culture, women make efforts to collaborate with one another
and address the problems that women and girls face in Albanian communities.
However, they face numerous barriers that undermine their collaborative efforts.
Findings will provide several insights into relationships and collaboration in the
council, and barriers to collaboration.
The rest of the article is divided into 3 sections. Section 2 focuses on the methodology;
section 3 on findings; and section 4 on conclusions and discussion.
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Methodology

This article draws on a quantitate study that was conducted in 137 local councils in
the 12 regions of the country. Fieldwork was conducted during February – March
2015. All local councils in the country were stratified in three groups: local councils
with low proportion (lower than .10 but higher than 0), medium proportion
(between .10 and .30), and high proportion (higher than .30) of councilwomen.
This stratification allowed comparing councils based on the proportion of
councilwomen. Half of local councils that fell under each of the three categories
were selected. One woman was randomly selected in councils with a low and medium
proportion of women, and 5 women in councils with a high proportion of women.
The sampling frame was obtained from the Central Election Commission. Given
that the composition of local councils had changed after the local elections of 2011,
especially because of the practice of replacing women with men, interviewers visited
regional offices and obtained information about the changes made in each council.
Councilwomen were contacted on the phone. They were introduced to the purpose
of the study and then asked to schedule an interview. When the selected woman
was not in the council anymore, she was replaced with one of her colleagues (from
the same council) who was randomly selected. If she was the only woman in the
council, she was replaced with another woman from the region. This procedure,
again, was based on random selection. Overall, 37 replacements were made (19.89
percent of councilwomen were replaced). These efforts resulted in a sample of 137
councils and 186 councilwomen (response rate = 89.85 percent).
Interviews were conducted with councilwomen in the selected councils. In this
study, we will focus on the questions that addressed the following aspects: (a)
councilwomen’s ability to reflect the problems of women and girls in the local council
agenda; (b) relationships with councilors; and (c) collaboration in the council.
Reflecting the problems of women and girls in the local council agenda
Councilwomen were asked to select from a list of problems that women and girls
face in the community, for instance poverty, unemployment, domestic violence, lack
of housing, discrimination in the labor market, school dropout, lack of business
support, and low levels of participation in decision making. Then, they were asked
to report the problems for which they have raised their voice in the council. In
addition, councilwomen were asked if they perceive it as their responsibility to
represent women and girls in the local council.
Relationships among councilors
To capture relationships with councilors, councilwomen were asked if they would
agree or disagree with a set of statements. For instance, “I have felt discriminated
against because of my gender,” “I always agree with the decisions of councilors
who belong to the same political Party,” “I raise my voice in the council,” and
“Councilors ask for my expertise during discussions.” Councilwomen were asked
to assess their relationships in the council on 5-point Likert scales (1 = very tense and
5 = very good). Specifically, they were asked to assess their relationship with
councilwomen who belonged to the same political Party, the same political alliance,
and the opposition. They were also asked to assess their relationship with councilors
(women and men) who belonged to the same political Party, the same political
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alliance, and the opposition.
Collaboration in the council
In this study, collaboration refers to instances of undertaking collective initiatives,
for instance a group of councilors proposing a draft decision or establishing
connections with local organizations to advance community interests.
Councilwomen were asked if they have participated in collaborative initiatives, the
actors with whom they have undertaken collaborative initiatives, the focus of
collaborative initiatives, and the type of collaboration. Data were also collected on
individual-level characteristics. In this study, a summary of the following
characteristics is provided: the number of years in the council, age, education, civil
status, the number of children, and party affiliation.
Univariate analysis was conducted to obtain a general understanding of the sample,
for instance, the mean value of age and years in the council. Bivariate analysis, including
chi-square, was conducted to look at two variables simultaneously, such as problems
addressed during council meetings and the type of council – urban vs. rural.

Findings
Sample characteristics

The number of years in the council ranged from 1 to 23 (M = 5.72, SD = 3.52); the
number of children ranged from 0 to 6 (M = 2.17, SD = 1.18); and the mean value of
age was 48.36 years (SD = 10.2, range: 24 – 70). The majority of councilwomen (52.40
percent) had college education and were married (88.46 percent). Sixty-nine
councilwomen (37.10 percent) were interviewed in urban areas and 117 (62.90 percent)
in rural areas. The majority of councilwomen (n = 61 or 34.08 percent) were members
of the Socialist Party, followed by the Democratic Party (n = 49 or 27.37 percent),
and the Socialist Movement for Integration (n = 23 or 12.85 percent). Less than 30
percent of councilwomen (n = 46) were members of smaller parties.

Reflecting the problems of women and girls in the local council

Raising the voice in the council
The majority of councilwomen reported raising their voice in the council when
discussions focus on the topics of economic assistance (82.7 percent), budget (65.95
percent), scholarships (62.16 percent), water supply (52.97 percent), public
investments (52.43 percent), and public services (51.35 percent). Councilwomen were
less likely to report raising their voice when discussions focus on the assets owned
by the municipality (11.35 percent), the education system (17.84 percent), and sports
(15.14 percent).
The responsibility for representing the interests of women and girls in the council
Approximately, 93 percent of councilwomen (n = 172) reported that they perceive it
as their responsibility to represent the interests of women and girls in the council.
The relationship between the proportion of women in the council and “the
responsibility for representing the interests of women and girls in the council” was
not statistically significant, ÷2 (2, N = 185) = 0.20, p = 0.90.
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The main problems faced by women and girls in the community
The majority of councilwomen reported that women and girls face the problems of
unemployment (92.47 percent), poverty (70.43 percent), low representation in decision-
making (61.29 percent), domestic violence (46.77 percent), discrimination in the labor
market (43.01 percent), and lack of support for women’s businesses (31.18 percent).
Councilwomen were less likely to report the following problems: malnutrition (18.28
percent), lack of housing (18.82 percent), poor access to transportation (11.29 percent),
lack of physical security (8.11 percent), conflicts over property (11.83 percent), and
lack of land titles (11.29 percent). Rural councilwomen, compared to urban
councilwomen, were more likely to report the problems of poverty, poor access to
transportation, poor access to health services, low representation in decision making,
and conflicts over property. Meanwhile, urban councilwomen were more likely to
report the problems of domestic violence and homelessness.
Raising the voice for the problems faced by women and girls in the community
Approximately, 63.78 percent of councilwomen (n = 118) reported that they have
raised their voice in the council to address the problems faced by women and girls
in the community. The majority of councilwomen reported raising their voice for
the problems of unemployment (82.05 percent), poverty (58.12 percent), and low
representation in decision making (57.26 percent). Councilwomen were less likely
to report raising their voice for the following problems: lack of physical security
(8.55 percent), malnutrition (7.69 percent), conflicts over property (8.55 percent),
poor access to transportation (5.13 percent), and lack of land titles (2.56 percent).
There is a gap between the problems that women and girls observe in the community
and the problems that they address in the council. For example, while 30.73 percent
of councilwomen reported that the lack of support for women’s businesses is a
problem faced by women in the community, 15.38 percent reported raising their
voice for this problem in the council.

Relationships among councilors

Councilwomen were more likely to report a good relationship with women who
belonged to the same political Party (M = 4.48, SD = .66). This was followed by
councilwomen who belonged to the same political alliance (M = 4.43, SD = .64);
councilors (women and men) who belonged to the same Party (M = 4.37, SD = .69);
councilors (women and men) who belonged to the same political alliance (M = 4.32,
SD = .66); and councilwomen who belonged to the opposition (M = 4.14; SD = .81).
Women were more likely to report a tense relationship with councilors (women
and men) who belonged to the opposition (M = 3.8; SD = .96).

Collaboration in the council

Approximately, 50.81 percent (n = 94) of women reported that they have participated
in collective initiatives. The majority of councilwomen who reported that they have
participated in collaborative initiatives, 59.04 percent (n = 49), have collaborated
with different councilors (women and men), despite their political Party. More than
half of councilwomen have collaborated with other councilwomen to address the
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problems faced by women and girls in their community. The relationship between
the proportion of councilwomen and their collaboration was statistically significant,
÷2 (4, N = 84) = 67.22, p < 0.001. There were more instances of collaboration in
councils with a greater proportion of councilwomen.
The majority of councilwomen who reported that they have participated in
collaborative initiatives, 86.59 percent (n = 71), have collaborated with other women
who do not belong to the same political Party. Councilwomen reported four types of
collaborative efforts: (a) organizing awareness-raising campaigns; (b) seeking funds
for the improvement of public goods and services; (c) lobbying the central government;
and (d) developing collaborative ties with civil society organizations and humanitarian
organizations with the purpose of improving service provision in the community.
Approximately, 72.6 percent of councilwomen (n = 135) reported collaborating with
the Woman’s Forum (22 councilwomen or 11.83 percent reported that their Party
does not have a Woman’s Forum). Councilwomen reported the following barriers
to collaboration: (a) the forum has not organized any activity in the local
government (47.22 percent); (b) the forum is not collaborative (11.11 percent); (c)
the forum does not represent women’s interests (8.33 percent); and (d) the presence
of discriminatory attitudes in remote, rural areas (22.22 percent). Often, these barriers
interacted with one another.

Barriers to collaborative efforts

Councilwomen discussed three barriers that undermine their collaborative efforts.
First, they argued that local governments lack funds. Councilwomen mentioned
that they might have many ideas for community projects; however, none of their
ideas will see the light because of the lack of funds. This is how a councilwoman in
the region of Vlora described her experience: “We do not have any funds. Neither
women, nor men can solve anything.” Second, Party leaders influence decision
making. Councilwomen might want to propose programs that address women’s
needs and priorities; however, women’s interests might not converge with Party
interests. One of the councilwomen in the region of Korça said: “In the majority of
cases, councilors are influenced by their political force and not by the problems that
they discuss.” Third, councilwomen are poorly organized and their collaborative
efforts do not last long. Councilwomen compared themselves with their male
counterparts, arguing that their counterparts “are organized in clans” and “negotiate
with one another.” In addition, men’s groups are exclusionary; they don’t involve
women, even when they belong to the same political Party.

Conclusions and discussion

This article focused on the collaborative efforts of council women in Albania. Gender
quota advocates argue that women’s presence in decision making will promote
greater collaboration among women, increasing the opportunities to advance
women’s interests. On the other side, opponents argue that women’s presence will
not make a difference. In the presence of centralized Party leadership, women might
be rewarded for demonstrating their loyalty to Party leaders rather than
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collaborating with the opposition (Celis, Karen, & Childs, 2008; Childs, 2006; Dahlerup,
2006; Mansbridge, 1999; Pitkin, 1967). This study shows that even in a context
characterized by strong Party influence and political conflicts, women’s collaboration
can cross Party lines. Several council women reported that they try to reach councilors
– women and men – who do not belong to the same political Party. The majority of
council women who reported that they have participated in collaborative initiatives
said that they have collaborated with other women who do not belong to the same
political Party. The challenge is translating these collaborative efforts into programs
that improve the status of women and girls in Albania. Council women face numerous
barriers to their collaborative efforts that are related to funding, Party influence, and
relationships within the council. Future studies should focus on the outcomes of
collaborative efforts and the strategies that council women use to make a change in
their communities. Alternative methods of collecting information should also be
considered (Rubin & Babbie, 2013). A mixed methods approach will provide a better
understanding of women’s efforts and experiences in local councils.
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Çrregullimet e personalitetit në adoleshencë

Dr.sc. Emrush Thaçi
Kolegji AAB-Prishtinë, Kosovë

Abstrakt

Qëllim i këtij punimi është përshkrimi i çrregullimeve të personalitetit, llojet e tyre,
simptomat, faktorët që shtyjnë drejt këtyre çrregullimeve, pasojat që mund të ketë
adoleshenti nëse nuk merr trajtimin e duhur nga ana e profesionistëve, trajtimin që
duhet të ketë një adoleshent me çrregullime të personalitetit nga ana e prindit, kujdestarit
dhe pedagogëve.
Përveç aspektit teorik, për të plotësuar qëllimin e punimit të kësaj teme edhe nga një
këndvështrim praktik është kryer  një hulumtim në dy institucione shëndetësore, qëllimi
i të cilit ka qenë identifikimi i numrit të personave të cilët kanë kërkuar ndihmë  brenda
gjashtë muajve të parë të vitit 2015, në Qendrën e Shëndetit Mendor në rajonin e Mitrovicës
dhe në Prishtinë në QKUK-Klinikën Psikiatrike - Reparti i urgjencave dhe kujdesit
intentenziv (UKIP), dhe cila gjini është më e prekur me çrregullime të personalitetit në
shoqërinë tonë.
Iniciativën për këtë punim e shton edhe më shumë fakti që institucionet edukative-
arsimore dhe familjet në Kosovë kanë ende shumë punë për të bërë në lidhje me trajtimin
e adoleshentëve jo vetëm për çrregullimet e personalitetit, por për çdo vështirësi me të
cilën ata ballafaqohen, dhe do përhiqemi të japim edhe disa rekomandime.
Gjatë punimit të temës në fjalë u jemi referuar një literaturë të gjerë dhe të larmishme
lidhur me çrregullimet e personalitetit, adoleshencës, për zgjidhjen e problemeve në
mënyrën e duhur.

Hyrja

Në përditshmërinë tonë shpesh dëgjojmë apo themi: “ai ka një personalitet të fortë,
ajo ka një personalitet gazmor”, etj, por këto nocione i përdorim pa e përkufizuar
atë, sepse këto terme përdoren në jetën e përditshme, për shkak të natyrës
gjithëpërfshirëse të personalitetit, formulimi i një përkufizimi të pranueshëm është
ende i vështirë, mirëpo personalitetin mund ta përkufizojmë si shuma totale e të
gjithë gjërave që e përbëjnë një individ, si veprimet, mendimet dhe ndjenjat.
Veprimet, mendimet dhe ndjenjat te individi mund të përcillen edhe me çrregullime,
të cilat njihen si çrregullime të personalitetit të cilat janë shmangieje e dukshme nga
sjellja normale e një individi të bazuar në rregullat e asaj shoqërie ku jeton. Kemi
lloje të ndryshme të çrregullimeve të personalitetit të cilat fillojnë në fëmijëri,
adoleshencë dhe vazhdojnë edhe në moshën e rritur madje edhe në jetë, në
adoleshencë këto çrregullime përcillen në forma të ndryshme dhe shkaktohen nga
faktorë të ndryshëm si ata biologjik dhe ata mjedisor, por nuk mund të anashkalohet
edhe ndikimi psikologjik i zhvillimit.
Adoleshenca është periudha me më shumë konfuzione në mendjen e njeriut, në këtë
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moshë ka shumë pikëpyetje, ndejnë nevojën për të qenë i pavarur, ka disa ndryshime
në gjendjen shpirtërore të adoleshentit dhe duke u bazuar në këtë duhet të jemi të
kujdesshëm se çdo gjë mund të ndikojë që të shkaktojë një çrregullim të personalitetit
te këta adoleshent.

Çka është adoleshenca?

Adoleshenca (lat.adolescere – ‘’të rriten’’) është një fazë e jetës, nga e cila individi
përfiton njohuri për përgjegjësinë e të rriturve. Në pikëpamjet psikike, është një
periudhë krize, ku adoleshentët ndodhen përballë ndryshimeve që ndodhin brenda
tyre si në aspektin fizik, kognitiv dhe emocional.
Në vështrimin e përgjithshëm është një periudhë që prek të gjithë individët, por tek
secili individ apo grup individësh ajo tejkalohet në forma të ndryshme, varësisht
nga rrethi ku është zhvilluar ai individ. Se kur nisë apo përfundon adoleshenca ka
mospajtime të ndryshme, meqenëse të gjithë individët janë unik dhe zhvillimi është
i ndryshëm te secili, mosha që konsiderohet normale për fillimin e adoleshencës
ndryshon, nuk ka ndonjë gjë nëse hyn para ose pas bashkëmoshatarëve, kurdo që
fillon do të ndjenë ndryshime si në pikëpamjet për rrethin ku zhvillohet, por edhe
në aspektin e ndjenjave dhe emocioneve.
 Pavarësisht mospërputhjeve kohore në mënyrë të plotë adoleshenca kalon nëpër
tri faza: a) para adoleshenca, b) adoleshenca e hershme, dhe c) adoleshenca e vonë.
a) Para adoleshenca lidhet me rindërtimin e organizmit, zhvillimin fizik dhe
fiziologjik, ritmet e zhvillimit janë të larta, megjithëse bie në sy e shprehet ndjenja e
të rriturve.
b) Adoleshenca e hershme është koha e vërtetë kalimtare ndërmjet para
adoleshencës dhe rinisë, adoleshentët krijojnë parafytyrime fillestare për orientimin
profesional.
c) Adoleshencën e vonë, Frojdi e ka përcaktuar si afatin kohor kur “Adoleshenti
është i aftë të dojë e të punojë’’, ndërsa psikologu Erikson thekson “Kur i riu është
i aftë të përfshihet në një raport intim me një tjetër duke realizuar një takim ndërmjet
dy ‘’un-ve’’ të ndryshëm”. Adoleshenca mbyllet kur individi është i aftë të krijojë
raporte të qëndrueshme me veten, grupin dhe rrethin ku jeton (Kaza, N., 2006).

Zhvillimi fizik

Njeriu rritet më shumë dy herë në jetën e tij, në foshnjëri (para moshës 6 muajsh)
dhe në adoleshencë. Periudha e dytë e një zhvillimi të shpejtë që ndodh  në
adoleshencë, njihet me termin rritja e  vrullshme fizike. Rritja e  vrullshme e
adoleshentit është periudha e përshpejtimit të rritjes qe ndodh ne adoleshencën e
hershme. Zgjat 2-3 vjet (Periudha e pubertetit qe finalizohet me pjekurin seksuale).
Puberteti është një dukuri biologjike dhe psikologjike që njihet jo vetëm nga mjekët,
psikologët e fiziologët por edhe nga të tjerët. Është koha kur djemtë dhe vajzat e
reja behën të aftë ta riprodhojnë racën njerëzore, kur në trupin e tyre shfaqën
karakteristikat sekondare seksuale, të ndryshme për djemtë dhe vajzat. Apo me termin
pubertet emërtohet e gjithë periudha gjatë së cilës ndodhin ndryshimet të cilat shpien
më në fund në arritjen e pjekurisë seksuale (Karaj, Th., 2005).
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Zhvillimi kognitiv

Kognitiviteti është veprim ose proces njohës. Në këtë rast nuk theksohet procesi,
por lloji i informacionit, si realizohet ai në aktivitetin mendor. Imazhi i kognitivitetit
jepet në skemën e mëposhtme. Sipas kësaj pikëpamje kognitiviteti përfshin gjithë
ngjarjet e pavëzhgueshme në mëndje, pra gjithë proceset dhe aktivitetet mendore.
Studimi i zhvillimit kognitiv është studimi sesi ndryshojnë këto procese mendore
me kalimin e moshës.

Fig. 1.S-stimuli, R- reagimi, K-kognitiviteti ose aktiviteti mendor.
Ku: S - janë gjithë stimujt ose efektet vëzhguese të adoleshentit,  R- reagimet e tij
ndaj ngjarjeve,  K- është të menduarit që ndodh midis stimujve dhe reagimeve
Sipas Piazhesë për zhvillimin kognitiv janë të rëndësishme dy procese: asimilimi,
akomodimi dhe balanca e procesit të asimilimit dhe e akomodimit (Dragoti, E., 1994).

Zhvillimi psikosocial në adoleshencë

Formimi i shumanshëm i personalitetit shoqëror të adoleshentit dhe i dukurive të
tilla specifike të kësaj moshe, mund të realizohet edhe në saje të formimit të ndikimit
të disa mekanizmave socialpsikologjikë siç janë: vetëkoncepti, imitimi, identifikimi
dhe vetërespekti. Këto dukuri, me natyrë të theksuar socialpsikologjike veprojnë në
përmasa dhe në intensitet të ndryshëm pothuajse në të gjitha moshat, por kryesisht
më të prekshme janë moshat më të njoma. Shoqëria ku jetojnë adoleshentët, u ofron
atyre alternativa të ndryshme, duke i provuar ato dhe duke parë se cilat nga ato
pëlqejnë. Këto alternativa që u ofrohen nga mjedisi përreth, mund të jenë në konflikt
më njëra tjetrën. Çka e vështirëson procesin e zgjedhjes mes tyre dhe bën që
adoleshentët të përjetojnë një krizë të identitetit (Dragoti, E., 2005).

Çrregullimet e personalitetit në adoleshencë dhe llojet e saj

Personaliteti përbëhet prej karakteristikave më të kufizuara të njohura si tipare:
tipari obsesiv, tipari agresiv, tipari shoqëror etj.
Adoleshenca është mosha me më së shumti ndryshime, që prekin shumë sfera të
jetës të zhvillimit të personalitetit: fizik e psikologjik, mendor e social, me gjitha
këto shumë ndryshime që ndodhin në adoleshencë jo kot është quajtur moshë
“krize’’, “konflikti’’ e “frustracioni’’. Kështu që problemet dhe dukuritë që shfaqen
në adoleshencë kanë natyrë të ndërlikuar, gjë që këto janë shqyrtuar në mënyrë të
hollësishme nga studiuesit, të cilët kanë ardhur në përfundim se “Kufiri ndërmjet
personalitetit normal dhe çrregullimeve të personalitetit është vështirë të përcaktohet,
për fat të keq nuk ka ndonjë masë të besueshme dhe të vlefshme të aspekteve të
personalitetit në praktikën klinike, në vend të kësaj përdoret një kriter i thjeshtë:
thuhet se personi çrregullohet kur ai bën të vuaj vetën dhe njerëzit e tjerë”.
Llojet e çrregullimeve të personalitetit janë:
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1.Çrregullimet e personalitetit paranoid;          6. Çrregullimet e personalitetit
histrionik;
2.Çrregullimet e personalitetit skizoid;            7. Çrregullimet e personalitetit
narcistik;
3. Çrregullimet e personalitetit skizotipal;        8.Çrregullimet e personalitetit
shmangës;
4.Çrregullimet e personalitetit antisocial          9.Çrregullimet e personalitetit
varur
5.Çrregullimet e personalitetit kufitar;          10. Çrregullimet e personalitetit obsesivo-
kopulsiv (Pango, 2004).

Faktorët të cilët ndikojnë në  përmirësimin  e gjendjes së adoleshentëve me
çrregullim të personalitetit

Faktori primar dhe më i rëndësishëm lidhur me ketë problem ose cilindo problem
tjetër në adoleshencë, është familja si qelizë e parë e shoqërisë e cila ndikon në
përmirësimin e gjendjes së adoleshentëve me çrregullim të personalitetit, kuptohet
që vështirësitë më të mëdha me një fëmijë adoleshent i has familja e tij. Faktor tjetër
me rëndësi është dhe shoqëria e cila është një formë e marrëdhënieve të ngushta, që
përfshin dëfrimin, pranimin, besimin, intimitetin, respektin, ndihmën reciproke,
kuptimin dhe spontanitetin, ku adoleshentët me çrregullim të personalitetit duan
të pranohen në shoqëri pa dashur t’i ndryshojnë ata, këto marrëdhënie realizohen
kryesisht në veprimtaritë e organizuara me moshatarët, lojërat e rastit, në rrugë etj.
(Dolto, F., 2003).
Familja, është institucioni bazë për ndihmën që u ofron adoleshentëve me çrregullim
të personalitetit, prindërit duhet të jenë të hapur me fëmijët e tyre duke i pranuar
ashtu siç janë dhe duke i përkrahur në çdo pengesë që ata kanë në jetë.
Adoleshentët kanë tendenca të shpalosin qëndrime dhe preferenca më pak tradicionale
nëse familjet e tyre janë në një status më të lartë socioekonomik, pra gjendja
socioekonomike në familje ka ndikim të madh në jetën e adoleshentëve me çrregullime
të personalitetit (Vasta, R.,  Haith, M., Miller, S.,  2007).
Shoqëria, perceptimi shoqëror ndikon dhe luan një rol të rëndësishëm për motivimin
apo frenimin e zhvillimit intelektual të adoleshentëve, shoqëria ka një domethënie
për secilin nga ne, ku ndikimi i saj për përmirësimin e gjendjes së adoleshentëve me
çrregullim të personalitetit është i padiskutueshëm, sidomos në ato raste kur ata
pranohen ashtu siç janë (Dragoti, E., 1994).
Psikolog, roli i psikologut dhe këshillat e tij janë një nevojë evidente në jetën e
adoleshentëve me çrregullim të personalitetit. Psikologët ofrojnë një numër të madh
shërbimesh për adoleshentët, këto shërbime mund të ofrohen në mënyrë të
drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, ku kanë rol specifik. Shoqëria jonë është e hapur
ndaj risive, por edhe ndaj problemeve të shumta shoqërore, ekonomike, shpirtërore
individuale, në këtë proces psikologët janë më afër se kushdo tjetër më adoleshentët,
ku japin një kontribut të ndjeshëm në kapërcimin e këtyre problemeve me të cilat
hasin adoleshentët me çrregullime të personalitetit (Dragoti, E., 1994).
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Metodologjia

Mostra e  Etniteteve

Mostra e etniteteve është e shtresuar në aspektin gjinor, në mënyrë që të ketë mundësi
të krahasimit të rezultateve edhe nga ky këndvështrim. Kështu, pjesëmarrës të këtij
hulumtimi ishin gjithsej 172 adoleshentë. Në Prishtinë janë marrë 124 adoleshentë,
ndërsa në Mitrovicë 48. Në  këtë hulumtim janë intervistuar gjithsej 82 vajza dhe 70
djem.  Hulumtimi është bërë në Qendrën e Shëndetit Mendor (QSHM) në Mitrovicë
dhe në Prishtinë në QKUK-Klinikën Psikiatrike(UKIP) dhe kam kërkuar nga personat
kompetent të më japin informacion, se sa adoleshent me çrregullime të personalitetit
paraqiten brenda muajit nëpër këto qendra.

Metoda e analizës teorike

Kjo metodë është përdorur për t’i shfletuar dhe analizuar literaturën, artikujt
shkencorë e profesionalë që në një mënyrë ose në tjetrën kanë qenë të lidhur me
problemin e hulumtimit.
Shfrytëzimi i këtyre materialeve ka qenë i domosdoshëm si dhe, para së gjithash  ka
mundësuar që të krijohet një pasqyrë më e qartë për problemin e hulumtimit, ndërkaq
literatura ka mundësuar pasqyrimin dhe përcaktimin e koncepteve themelore të
këtij punimi, por edhe njohjen me të mirë dhe zgjedhjen e teorive të ndërlidhura me
problemin e studimit.

Metoda statistikore

Metoda statistikore është një metodë tjetër që është përdorur në këtë studim,
nëpërmjet të cilës të dhënat e marra janë përpunuar dhe analizuar. Kjo gjë ka bërë të
mundur që rezultatet të shprehen me numra, në përqindje dhe në mënyrë tabelare.
Gjithashtu, këto metoda kanë mundësuar që të analizohen dhe verifikohen çështjet
që kanë të bëjnë me formulimin e problemit.

Instrumenti matës

Fillimisht duhet të përmendet se të dhënat i kemi marrë nga dy qendrat në Mitrovicë
dhe Prishtinë. 1. Të dhënat  e përgjithshme, 2. Format e  çrregullimit të personalitetit.

Procedura

Gjatë  kohës së procedurës së  hulumtimit, kanë marrë pjesë edhe punëtorët e
qendrave. Kjo gjë ishte e rëndësishme edhe për aspektin etik të hulumtimit, sepse
prania e punëtorëve  krijonte siguri edhe të vetë qendrat.

Metodat e përpunimit të rezultateve

Përpunimi i të dhënave është bërë me ndihmën e programit për përpunimin statistikor
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SPSS 11.0.1. (Statistical Package for Social Sciences) dhe të programit STATISTICA  5.0.

Rezultatet dhe Interpretimet

Numri i rasteve të paraqitura të adoleshentëve me çrregullime të
personalitetit, në rajonin e Mitrovicës në Qendrën e Shëndetit Mendor

(QSHM), dhe për rajonin e Prishtinës në QKUK- Klinika Psikiatrike- Reparti
i urgjencave dhe kujdesit intensiv (UKIP) , në kohën Janar- Qershor 2015.

Hulumtimi im është bërë duke marrë të dhëna nga Qendra e Shëndetit Mendor në
Mitrovicë (QSHM) dhe në Prishtinë në QKUK-Klinikën Psikiatrike - Reparti i
urgjencave dhe kujdesit intensiv (UKIP), se sa adoleshentët me çrregullime të
personalitetit, kanë vizituar këto qendra brenda gjashtë muajve të parë të vitit Janar
– Qershor 2015, dhe cila gjini është më e prekur me çrregullime të personalitetit në
shoqërinë tonë.
Qendrën e Shëndetit Mendor në Mitrovicë e kanë vizituar 48 adoleshent me
çrregullime të personalitetit, prej tyre 23 femra dhe 25 meshkuj, ndërsa QKUK- Klinika
Psikiatrike (UKIP) në Prishtinë kanë vizituar 124 adoleshent me çrregullime të
personalitetit, ku prej tyre 59 femra dhe 65 meshkuj.

Tabela dhe Grafikoni 1. Numri i adoleshentëve më çrregullim të personalitetit të
paraqitur, në gjashtë muaj, Janar- Qershor 2015, për rajonin e Mitrovicës, në
(QSHM)

Muaji Numri i adoleshentëve me çrregullim të
personalitetit
Janar 13
Shkurt 8
Mars 11
Prill 7
Maj 4
Qershor 5
Totali 48

Tabela dhe grafikoni 2. Numri i adoleshentëve më çrregullim të personalitetit të
paraqitur, në gjashtë muaj, Janar- Qershor 2015, për rajonin e Prishtinës, në
Klinikën Psikiatrike (UKIP)
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Muaji Numri i adoleshentëve me çrregullim të
personalitetit
Janar 26
Shkurt 21
Mars 26
Prill 24
Maj 15
Qershor 12
Totali 124

Tabela dhe grafinkoni 3. Numri i adoleshentëve me çrregullim të personalitetit, të
paraqitur sipas gjinisë, në  QSHM në Mitrovicë për periudhën Janar – Qershor
2015.
Muaji Femra Meshkuj
Janar 6 7
Shkurt 3 5
Mars 7 4
Prill 3 4
Maj 1 3
Qershor 3 2
Totali 23 25
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Tabela dhe grafikoni 4. Numri i adoleshentëve me çrregullim të personalitetit, të
paraqitur sipas gjinisë, në rajonin e Prishtinës ( UKIP  ), për periudhën Janar-
Qershor 2015.
Muaji Femra Meshkuj
Janar 9 17
Shkurt 8 13
Mars 12 14
Prill 15 9
Maj 8 7
Qershor 7 5
Totali 59 65

Analiza e  të dhënave

Duke e ditur se hulumtimi im kishte për qëllim vetëm numrin e adoleshentëve me
çrregullime të personalitetit të cilët janë  paraqitur brenda muajit dhe se cila gjini
është më e prekur. Unë nuk kam mundur të kem qasje, se cili nga llojet e çrregullimeve
të personalitetit është më dominant  në shoqërinë tonë tek këta adoleshent. Duke
pas parasysh se kam vizituar dy qendra, njërën në Mitrovicë dhe tjetrën në Prishtinë,
ajo çfarë kam mundur të zbuloj për këta adoleshent me çrregullime të personalitetit,
të pranishëm kanë qenë :
Mitrovicë – 48
Prishtinë – 124
Ndërsa gjinia më dominate për të dy qendrat ka qenë:
Femra     -             Meshkuj
Mitrovicë - 23          Mitrovicë - 25
Prishtinë  - 59         Prishtinë - 65
Qendrën e Shëndetit Mendor në Mitrovicë e kanë vizituar 48 adoleshent me
çrregullime të personalitetit, prej tyre 23 femra dhe 25 meshkuj, ndërsa QKUK- Klinika
Psikiatrike (UKIP) në Prishtinë kanë vizituar 124 adoleshent me çrregullime të
personalitetit, ku prej tyre 59 femra dhe 65 meshkuj.
Në bazë të këtyre të dhënave kuptojmë se qendra në Mitrovicë kishte numrin më të
vogël të adoleshentëve me çrregullim të personalitetit, rreth 61.3 % më pak se në
qendrën në Prishtinë, ndërsa gjinia më e prekur me këto çrregullime, ishte gjinia
mashkullore 10% më shumë në krahasim me gjininë femërore. Se cilët faktor i
shkaktojnë këto çrregullime të këta adoleshent ende nuk e dimë, por unë mendoj se
mund të jenë: Gjenetik, Psikologjik, Psikosocial.

Përfundime

Nga shtjellimi teorik dhe praktik i temës u kuptua se çrregullimet e personalitetit në
adoleshencë kanë një ndikim të madh jo vetëm në jetën e këtij adoleshenti, por edhe
për rrethin të cilit i përket, e sidomos familja e cila duhet të ketë një kujdes të shtuar
për këta adoleshent, duke e ditur se është mosha me më së shumti ndryshime në
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jetën e njeriut. Meqenëse mosha e adoleshencës në shumë raste shoqërohet edhe me
probleme të caktuara këtë na e dëshmoi edhe hulumtimi i kryer për qëllimin e temës,
i cili ndonëse kishte për qëllim vetëm identifikimin e numrit të adoleshentëve me
çrregullime të personalitetit të cilët janë  paraqitur brenda  gjashtë muajve të parë të
vitit në dy qendra shëndetësore dhe se cila gjini është më e prekur.   Meqenëse
hulumtimi kishte kufizimet e tij,  nuk kam mundur të kem qasje, se cili nga llojet e
e çrregullimeve të personalitetit është më dominant  në shoqërinë tonë tek këta
adoleshent. Mirëpo, duke pas parasysh se kam vizituar dy qendra, njërën në Mitrovicë
dhe tjetrën në Prishtinë, ajo çfarë kam mundur të nxjerr për këta adoleshent me
çrregullime të personalitetit, të pranishëm kanë qenë: numri i adoleshentëve që kanë
kërkuar ndihmë në Mitrovicë  është 48 dhe numri i adoleshentëve që kanë kërkuar
ndihmë në Prishtinë është 124.  Me gjithsej 23 femra dhe 25 meshkuj në Mitrovicë
dhe me 59  femra dhe 65 meshkuj në Prishtinë. Në bazë të këtyre të dhënave kuptojmë
se qendra në Mitrovicë kishte numrin më të vogël të adoleshentëve me çrregullim të
personalitetit, rreth 61.3 % më pak,  se në qendrën në Prishtinë, ndërsa gjinia më e
prekur me këto çrregullime, ishte gjinia mashkullore 10% më shumë në krahasim
me gjininë femërore.

Rekomandime

Duke pasur parasysh se çrregullimet e personalitetit fillojnë që në moshën e fëmijërisë
së hershme- adoleshencë, se po në këtë moshë ndodhin ndryshime, në shumë aspekte
të jetës së adoleshentit si në atë fizik, psikik, emocional. Duhet të jemi shumë të
kujdesshëm si prind, pedagog dhe psikolog se çfarë qasje vendosim të kemi më këta
adoleshent. Prandaj, rekomandimet e mija për shoqërinë tonë dhe rrethin në të
cilën adoleshenti me çrregullime të personalitetit ndodhet, janë:
· Vetëdijesim i familjeve për çrregullimet e personalitetit
· Vetëdijesim i familjeve për qasje dhe tretman të adoleshenteve më çrregullime të

tilla
· Vetëdijesim të familjeve, shkollave dhe institucioneve gjegjëse për çrregullimet

e personalitetit
· Komunikim, mendime pozitive dhe respekt për këta adoleshent me çrregullime

nga ana e prindit dhe rrethit ku ndodhet adoleshenti
· Zgjedhja e problemeve përmes  dialogut me këta adoleshent
· Komunikim me psikolog, dhe specialistë të tjerë të fushës, për të ditur më shumë

rreth çrregullimeve që i ka adoleshenti
· Kujdes të shtuar, për ta parandaluar abuzimin me substanca narkotike ose

barna të tjera
· Aktivitet të shtuara sportive, meditime për këta adoleshentë
· Iniciativa për hulumtime të tjera në nivel të vendit, rreth identifikimit të këtyre

çrregullimeve,
· Trajnime specifike të stafit shëndetësor dhe akademik lidhur me çrregullimet e

personalitetit
· Themelim të institucioneve shëndetësore dhe psikologjike për personat me

çrregullime të personalitetit.
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Abstract

Elections and electoral systems are a factor of great importance for the functioning of
political systems and their democratization. The end of the last century brought
fundamental changes to ex socialist societies all over the old continent. Political pluralism,
democracy and market economy became the largely accepted values for ex-communist
societies. This on the other hand resulted in an increased importance of elections in all
these countries, including the Republic of Macedonia. In a strive to find the adequate
electoral system that would enable for the fulfillment of interests and requirement of
different political parties and ethnicities the Republic of Macedonia has “experimented”
with a variety of electoral models and has still not managed to address this issue in a
final manner. As will be presented in the paper the Republic of Macedonia in these two
decades of functioning as an independent country has implemented the pure majority
electoral model, the combined electoral model and the proportional model which is
being actually implemented. The main objective of this paper is to provide an overview
of the electoral cycles in the Republic of Macedonia and an analysis of the level of electoral
manipulation that has been present in almost all previous electoral cycles in the country
and that culminated in the last parliamentary elections. The intensified international
presence in terms of efforts to find ways to overcome electoral manipulation and organize
acceptable elections in accordance with European standards, thus create opportunities
to overcome the political crisis and build a functional democracy is an additional prove
that the electoral system of the Republic of Macedonia is in serious crisis. If the alleged
electoral manipulations get proved, this would imply that sovereignty has been abused
in continuity by the governing political parties, that the free right to vote has been
abused with and even more disturbing it would be proved that for years the government
has not had neither legality nor legitimacy.

Keywords: Electoral models, elections, political parties.

Introduction

Elections are one way to determine who the leaders will be. This method is more
peaceful than fighting it out, more credible in modern times than claims of divine
favor, and more systematic than estimating the loudness of noise made by various
factions at an open-air meeting. Only transfer of power from parent to offspring
can compete with elections in orderliness of procedure; and in the modern world,
elections have become a more widespread practice. The supposed goal is to have the
“people” express their will (Taagepers. 2007).
Gallagher and Mitchell determine several categories of electoral systems, as presented
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in tab.  1.
Table 1. Categories of electoral systems (Gallagher, Mitchell, 2005)

In general, we can differentiate several election systems: The proportional system,
the majority system and the mixed electoral systems with their many subtypes. .
Worldwide, in total, 91 out of 191 countries use majoritarian formulae in national
election to the lower house of parliament. The aim of majoritarian electoral systems
is to create a “natural” or a “manufactured” majority, that is, to produce an effective
one-party government with a working parliamentary majority while simultaneously
penalizing minor parties, especially those with spatially dispersed support. In
“winner-takes-all” elections, the leading party boosts its legislative base, while the
trailing parties get meager rewards. The design aims to concentrate legislative power
in the hands of a single-party government, not to generate parliamentary
representation of all minority views  (Norr 2004).
Two types of majority systems can be differentiated: relative majority and absolute
majority. According to the relative majority approach, the electoral body is grouped
in electoral units (constituencies) and each unit chooses one representative for the
legislative organ. The candidate that gets more votes compared to all other candidates
is considered to be the winner. According to this system, the theoretical chance that
the political party that wins most seats does not have the most votes on the state
level exists.
Similarly, according to the system of absolute majority the country is divided in a
certain number of electoral constituencies. The candidate who manages to win an
absolute majority that is one half of the votes plus one, is considered as elected
during the first election row. If none of the candidates manages to get an absolute
majority during the first electoral row, in that case a second electoral row is organized.
Candidates that have managed to get a certain number of votes during the first
row, continue to be candidates during the second row. The candidate that wind a
relative majority during the second electoral row is considered elected.
Proportional representation systems (PR) on the other hand, are focused on parties
and primarily designed to transform a party’s share of the vote into a corresponding
share of parliamentary seats. Hence, party proportionality is central in PR systems.
Candidates in PR systems are in most cases elected in multimember districts where
voters choose between party lists, not between individual candidates (Klingemann
2009).
According to the proportional electoral system, the voters vote for a party list rather
than for an individual candidate. Now days some of the variants of the proportional
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system are implemented in almost all Western European Countries with the exception
of the United Kingdom and France. The fact that according to this system voters
choose among party lists, limits the possibility for one party to have the necessary
majority to create a government by itself. Coalitions are sometimes created prior to
elections but usually they are created after the elections finish. The formula for
calculation of parliamentary seats is of great importance when it comes to the
proportional electoral system.
Systems based on proportionality are seen as fairer: proportional representation
systems are widely held to be more “egalitarian’ than majority systems in the value
they accord to the vote. In a proportional system, every voter’s vote counts in the
final allocation of seats to the different parties and consequently in the choice of
governmental winner(s). In a majority or plurality system, however, the influence
of individual votes is perceived to be much less. Firstly, all votes cast for a losing
candidate are effectively lost or valueless: only those voting for a winning candidate
influence the outcome  (Evans. 2004).
Mixes systems combine the characteristics of the majority system and the
proportional system. A good example for this system is Germany in which the
electoral system has made it possible for the small political parties to ensure some
parliamentary representation.
Many newly adopted electoral systems, including those in long established
democracies such as Israel, Italy, Japan, New Zealand, and Venezuela, have entailed
various hybrids of the competing majoritarian/plurality and proportional principles.
In the prototype of a mixed-member system, half of the seats in a legislative chamber
are elected in single-seat districts while the other half are elected from party lists
allocated by proportional representation (PR). Yet, , there are numerous variations
within the general class of mixed-member systems. The universe of such systems
has included the following examples: (1) a system with only one seat elected by the
majoritarian principle (Israel); (2) one in which the share of seats elected by PR is
only a quarter (Italy); (3) one in which the majoritarian tier is elected partly in
multi-seat districts (Venezuela); and (4) one in which some significant share of seats
is elected by lists, but not with a PR formula (Mexico, formerly). Establishing a
generic definition of a mixed-member electoral system is therefore not as simple as it
might at first seem (Shugart, Watenberg. 2001).

The electoral system in Macedonia: a matter of permanent debate

After the establishment of the multi-party system in the Republic of Macedonia in
1990, there was an immediate need for changes in the electoral law being applied in
order to create adequate electoral mechanisms in accordance with the new political
reality, thus create the preconditions for free, direct and fair elections. But, the process
was burdened due to the dominant position of the Communist Party which was
interested in maintaining as much of the old system as possible.
The creation of the new electoral system was accompanied with many debates in
political and scientific circles alike. The Communist Party of Macedonia which had
a strong and stable organizational structure insisted on using the majority system
while the alternative political parties preferred the proportional system believing
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that this system would allow them easier access to seats in the Parliament as well as
fair representation of the electorates will.
Regardless the requirements of the alternative parties, it was decided that a two
round majority system should be applied for the first general elections in the country.
According to the 1990 Electoral Code in order to be elected during the first round a
candidate needs to get a majority of votes for the constituency but only if his votes
are not less than 1/3 of registered votes for the constituency.
If none of the candidates could get the needed majority in that case in 14 days the
second round would be implemented. All candidates that would have at least 7% of
votes during the first round enjoyed the right to take part in the second round. If
none of the candidates would have passed the 7% threshold, in that case the whole
process needed to be repeated once more.  The candidate with most votes during
the second round is considered to be elected. If two candidates would have equal
number of votes, in that case the winner is determined by “flipping a coin”
This system was ment to generate multiple benefits, such as: grupation of the political
parties and creation of the needed preconditions for a stable and functional
Parliament and Government; gradual elimination of divisions based on ethnicum,
religion; and the creation of a favourable environment for independent candidates
to thrive. Independent candidates were considered to be of great importance becaues
they were seen as future MP’s that in Parliament would empose laws and policies
closer to the ordinary citizen rather than to the party oligarchy.
According to the law the whole territory was divided in 120 constituencies. Although
according to the law all constituencies were to have equal number of voters, the
practice showd that in certain cases constituncies in Western Macedonia (inhabited
mostly bi indingeous Albanian population) were twice the size of the constituencies
in Eastern Macedonia. This among many other issues was the reason why since
the very begining the Albanin political parties required changes in the electoral
system of the country.
The electoral code of 1990 by itself, became a source of many disagreements between
the Macedonian and Albanian political parties. The Albanian parties considered the
code to be discriminatory for the Albanian population. According to the calculations,
due to the code, during the first plural elections for each Albanian member of
parliament had voted approximately 8.000 voters, while for each Macedonian member
of parliament had voted only 4000 voters.
In 1993 the Government proposed a new electoral code that was introduced to
parliament a year later.. The newly proposed electoral system was one of majority
combined with elements of the proportional system. In fact the country remained
divided in 120 constituencies but 20 additional members of parliament would be
elected according to the proportional approach. Besides this according to the new
code only the two highest ranking candidates during the first electoral row, would
get the right to take part in the second electoral raw. Never the less, the proposal
did not gain the support of the parliament.
The biggest opposition party of that time Internal Macedonian Revolutionary
Organization – Democratic Party for Macedonian National Unity as well as both
Albanian political parties (The Party for Democratic Prosperity and the Peoples
Democratic Party) opposed the proposed electoral system, but not for the same



183

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

motives. Internal Macedonian Revolutionary Organization – Democratic Party for
Macedonian National Unity as the largest Macedonian opposition party feared a
homogenization of voters based on ethnic basis as well as government instability.
The Albanian political parties on the other hand were more focused on the size of
the electoral constituencies. They insisted that all constituencies must have an equal
number of voters.
The second parliamentary elections in the country were done according to the old
electoral code and system. The biggest opposition party VMRO-DPMNE expressed
serious doubts regarding the fairness and boycotted the second electoral raw. As a
result, the second parliamentary election, was almost totally dominated by the
Communist Union of Macedonia Party for Democratic Reform which in the meantime
has changed its name into Social Democratic Union of Macedonia.
Almost immediately after the elections, the new government constituted by
representatives of the Social Democratic Union of Macedonia and the Party for
Democratic Prosperity ( the first one being the dominant Macedonian and the second
one being the dominant Albanian party in parliament) was created. Although
representatives of both biggest ethnic groups were part of the government, the
period until 1998, was characterized by worsened inter-ethnic relations and further
division of the country along ethnic lines.
By the end of 1998 the new version of the electoral code was presented to the
parliament. According to the proposed changes 80 members of parliament were
supposed to be elected according to the majority system and the other 40 according
to the proportional system. In the proportional lists, the mandates were supposed
to be divided proportionally in 12-15 regional constituencies.
After many debates, it was decided that 85 members of parliament should be elected
according to the majority system and 35 according to the proportional system. In
order to get elected during the first electoral row, the candidate needed to get majority
of casted votes or his constituency, provided that the number of his votes is not
smaller than 1/3 of the total number of registered voters for that constituency. If
none of the candidates manages to ensure the proper number of votes, in that case
the second election row would be held no later than 14 days. Only the two highest
ranked candidates from the first election row had the right to take part in the second
electoral row.
The other 35 members of parliament were elected according to the proportional
system. The whole territory of the country represented only one constituency. The
voters voted for the lists of the political parties, and had no authority in influencing
the way how the candidates would be ranked. In order to get parliamentary seats
from this list the parties had to provide at least 5% of casted votes.
The 1998 elections resulted in a major shift in political power. The Internal
Macedonian Revolutionary Organization – Democratic Party for Macedonian
National Unity managed to gain 49 seats in parliament as opposed to 27 seats won
by the Social Democratic Union of Macedonia. A new government consisted of
Internal Macedonian Revolutionary Organization – Democratic Party for Macedonian
National Unity, Democratic Alternative and the Democratic Party of Albanians was
created.
The period after these elections was followed by the war in neighboring Kosovo in
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1999 and an armed conflict between ethnic Albanians and Macedonians in 2001.
The beginning of the armed inter-ethnic conflict that occurred due to the many
unsolved inter-ethnic issues, was followed by the creation of a new government of
wide coalition. The conflict itself ended with the signing of the Ohrid Framework
Agreement.
Although the new electoral system was implemented during the third parliamentary
elections, right after the elections many criticisms for the system occurred. In fact
the electoral system was not sufficient enough to fulfill the ambitions and needs of
the plural practices of the Republic of Macedonia.
In 2001 the Government proposed a new electoral code and system according to
which to possible alternatives could be implemented. According to both alternatives
the total number of members of parliament would remain unchanged (120). The
first alternative stipulated that all members of parliament should be elected according
to the proportional system with the whole country representing only one
constituency. According to the second proposed alternative half of members would
be elected according to the majority system and the other half according to the
proportional system. Besides this, it was stipulated that constituencies should not
have more than 7% more or less voters compared to the state average.
The Parliament decided to implement a third version for the electoral system. In fact
the new system was a proportional electoral system in which the whole territory of
the country was divided in six electoral constituencies. Each constituency delegates
20 members of parliament. The constituencies can have up to 3% difference in voters
compared to the state average. The new electoral model was for the first time
implemented during the 2002 elections and proved to be very damaging to smaller
political parties.
The 2002 elections, resulted in a new shift in political forces. The coalition leaded by
the Internal Macedonian Revolutionary Organization – Democratic Party for
Macedonian National Unity managed to provide only 33 seats in parliament while
the coalition leaded by the  Social Democratic Union of Macedonia managed to
provide 60 seats in parliament. In the Albanian political campus the Democratic
Union for Integration, that was created by the leaders of the National Liberation
Army during the 2001 conflict, dominated by providing 16 seats in parliament. The
new government was created between the Social Democratic Union of Macedonia
and the Democratic Union for Integration.
This electoral system remained unchanged for the 2006 and 2008 parliamentary
elections. Both times the Internal Macedonian Revolutionary Organization –
Democratic Party for Macedonian National Unity and Coalition were dominant in
the Macedonian political campus and the Democratic Union for Integration was
dominant in the Albanian political campus. From now-days perspective one might
get an impression that the 2006 elections might be the last elections in which a
relatively sufficient number of small political parties managed to provide seats in
parliament.
During the last parliamentary elections of 2011, although the general election model
remained unchanged, three more constituencies were added for the diaspora.
Therefore the territory of the country remained divided into six electoral
constituencies, each accounted for 20 MP’s, but three more constituencies accounted
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for one MP each were added. In the diaspora constituencies the majority system
was used.
The political environment in Macedonia was dominated by a total of two big
Macedonian and two big Albanian political parties. The only small political party
that managed to provide seats in parliament was the National Democratic Rebirth
that was constituted shortly before the elections. From this point of view it can be
argued that the proportional election model in the case of the Republic of Macedonia,
at least so far, has proved to be very disfavoring for the small political parties that
refuse to become part of the pre-electoral coalitions that are led by the bigger political
parties.

Further perspectives for the electoral system in the Republic of Macedonia

Based on the above mentioned facts as well as the public appearances of the most
important representatives of political parties and the newly created political situation,
with certainty it can be said that the electoral code of the Republic of Macedonia
should be changed further in order to be compliant with internationally recognized
democratic standards . The process will be burdened even more due to the ethnical
and ideological differences in opinions. The ideological differences are mainly
manifested through the differences in opinions between the Macedonian position
and opposition, while the ethnic challenges are mainly between the political parties
of the Albanians on one side and the political parties of the Macedonians on the
other.
It should be noted that during the last couple of months, the ideological components
has gained more importance as contrasted to the ethnical one. While there are serious
debates going on in between the Macedonia position and opposition, the two major
parties representing the Albanians of Macedonia act on daily basis and beyond any
logical reasoning have shown a tendency of supporting the Macedonian positions.
The ongoing and further developing crisis resulted in the Perzino Agreement, which
is not being interpreted the same by the political parties in Macedonia on one hand
and the representatives of the international community on the other. As far is the
international representatives are concerned, the Perzino Agreement needs to be
implemented as is, since it represents a way to overcome the political crisis.
The Perzino agreement was introduced for three main reasons: the abuse of power
by the governing coalition, electoral manipulations and lack of freedom of the press.
The focal point of the agreement is the creation of functional mechanism that would
make electoral manipulations impossible in terms of cleaning the voters lists as well
as adopting a new law on the media. It remains to be seen whether such changes
will be enough to guarantee free and fair democratic elections.
After all it is commonly known that the agreement itself has been directly adopted
by the four major political parties thus excluding the smaller political parties
meaning that this agreement is an attempts to find solutions by the sides that have
created the problems in the first place. The changes in the electoral system are
minimalistic and very favorable for political oligarchies. The country remains divided
in six electoral constituencies and the closed list approach remains in place.
On the other hand, analysis shows that in the case of the Republic of Macedonia,
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in terms of creating more favorable conditions for smaller political parties, an
open list system with larger constituencies would be more appropriate. This
would result in higher inter-party democracy, party oligarchies would become
less powerful as opposed to MP’s and obviously the citizens would have greater
influence in choosing who should represent them in Parliament. The lack of the
above mentioned elements will probably result in the need for further changes in
the electoral code and system.

Conclusions and recommendations

In the current conditions in which it is very difficult for the opposition to assume
its role, the Republic of Macedonia should strive towards a political system that
would enable a sophisticated and transparent transition of political power from the
parties towards the ordinary citizens. A partial solution might be the implementation
of the majority system or the proportional system with several corrections.
As noted in the text the majority system would not be something new for the
Republic of Macedonia. Its weaknesses are already familiar and in a sense it would
be a step backward. But, with certain corrections this system might guarantee a
chance to gain seats in the Parliament without the need for “unnatural” coalitions.
The creation of post-electoral governing coalitions would be based on principles
and ideologies. Besides this, the majority system would be more favorable for
independent candidates free of influences by party oligarchies.
If the proportional system is considered to be the only alternative in that case an
open list system would be the best approach due to the fact that such a system in a
sense limits the power of the party oligarchy over the MP’s thus making the
legislature stronger as opposed to the executive.
Due to the complexity of the Macedonian society, and having in mind the most
recent opinions launched by the representatives of the political parties it should be
noted that it is impossible to choose a system that would suit all sites the best.
Analysis based on the last parliamentary elections show that for the larger parties
the current system is very suitable because it limits the chances to smaller parties to
gain seats in the Parliament.
Although, the political parties of the Albanians and many analysts believe that if
Macedonia would be only one constituency the Albanians would gain more seats
in the Parliament, the reality is slightly different. In fact in such case the Albanians
risk losing one or even more seats in the Parliament. But, on the other hand such
a system would create preconditions for a higher presence of the smaller political
parties in Parliament. If Macedonia would be divided in only three constituencies
there would be an additional seat won by the political parties of the Albanians. If in
such a case Saint Lague such a system would create preconditions for a higher
presence of the smaller political parties in Parliament. If Macedonia would be divided
in only three constituencies there would be an additional seat won by the political
parties of the Albanians. If in such a case Saint Lague is applied instead of D’Hondt
than the political parties of the Albanians would gain one more seat in the Parliament.
Different systems and calculation methods “favor” one side or the other. One thing
is for certain and that is the fact that this transition has been to prolonged and it is
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necessary to create mechanisms for a sustainable development of the political system
in general and the electoral system in particular, since democracy is more important
than individual, oligarchic or party interests. The time has come for the political
elites in the country to admit and understand that sovereignty is by the people and
for the people.
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Organizimi social i fshatit në Shqipëri gjatë  Shekullit XX

Teuta Bajo
                                                        Kolegji ‘Arsakeio’ Tiranë

Abstrakt
Në këtë punim do të paraqesim format e procesit drejtues të fshatit shqiptar, në trevën e
Përmetit gjatë shek XX. Mbështetur në kujtesën sociale krijohen tablo të qarta mbi
mënyrën e administrimit të jetës sociale të fshatit në të kaluarën, dhe mbi këtë kujtes
rindërtojmë të shkuarën në të tashmen. Fshati shqiptar gjatë shekullit XX pësoi
ndryshime të mëdha në të gjithë strukturën e tij ekonomike e sociale. Marrëdhëniet e reja
në prodhim dhe ndryshimi i konceptit ekzistues mbi pronën private dhe atë të përbashkët,
do të sjellin gradualisht zëvendësimin e mënyrës së organizimit social të fshatit
tradicional me forma të tjera drejtimi. Së pari do të trajtojmë ndryshimet që kanë ndodhur
në fshat gjatë shekullit XX, veçanërisht në lidhje me pronën mbi tokën dhe institucionet
drejtuese të fshatit. Së dyti vëmendje do t’i kushtojmë mënyrës së organizimit social të
fshatit, disa normave e praktikave të zbatuara, që vijnë përmes kujtesës sociale duke
arritur deri në ditët tona. Fokusi ynë do të drejtohet mbi institucionet e organizimit
social të fshatit: Pleqësin, si institucioni më i vjetër tradicional, dhe Këshillin Popullor e
Frontin Demokratik institucionet më të reja në drejtimin e shoqërisë shqitare.
Fjalët kyçe: institucion drejtues, kujtes sociale, ndryshime, shek XX, fshati shqiptar.

Hyrje

  Ngjarjet historike që u zhvilluan gjatë shek XX do të shënojnë për shoqërinë shqiptar
ndryshime të mëdha me karakter ekonomiko-shoqëror. Në Shqipëri reformat
ekonomike që u zbatuan gjatë kësaj periudhe, shoqërohen me një mënyrë tjetër të
të konceptuarit të pronës private dhe të përbashkët. Ndryshimi i marrëdhënieve të
pronësisë, e sidomos i asaj mbi tokën me të cilën është e lidhur më shumë bashkësia
fshatare, do të sjellin pasoja edhe në mënyrën e organizimit social të fshatit. Këshilli
i Pleqëve ose Pleqësia, si institucioni më i vjetër, gradualisht do të zvendësohet nga
Këshilli Popullor e Fronti Demokratik si institucionet më ‘të reja’ për kohën.
   Objekti i këtij punimit do të jetë fshati në jug të Shqipërisë gjatë shek XX. Në
ekspeditat e zhvilluara në trevën e Përmetit, në njësin etnografike të Cerjes1, mënyra
se si është memorizuar organizimi social i fshatit do të realizohet përmes pyetjeve të
ngritura mbi institucionet drejtuese të fshatit para dhe pas viteve 1946 deri në vitin
1990. Normat dhe praktikat e zbatuara për zgjidhjen e problemeve që dilnin brenda
bashkësis fshatare do të jenë fokusi i kërkimit. Nëpërmjet pyetjeve të formuluara,
për institucionet drejtuese të fshatit, ndërtuam çfarë është e “patrajtë në
vetvete”(Bardhoshi 2012) dhe krijuam tablo të qarta për të kaluarën përmes kujtesës
sociale e cila ka arritur deri më sot. Kujtesa është e pranishme në të gjitha manifestimet
e jetës, si e tillë, ajo përmban “shtresime të grumbulluara të një memorjeje kolektive” (Schiedes

1 Krahinë etnografike e rrethit të Përmetit që përfshin fshatrat Gosnisht, Kosovë, Hotovë, Zleushë, Lupckë,
Tremisht, Novoselë, Pagri, Odriçan, Paban. Është një krahinë që ndodhet midis Dangëllisë, Shqerisë,
Dëshnicës dhe nga ana perëndimore kufizohet me disa nga fshatrat më të afërta të qytetit në krahun e djathtë
të Vjosës.
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1978:2), paraqitet si një “struktur lidhëse e shoqërisë” (Assman1992:293), duke krijuar
urrat lidhëse të sistemeve shoqërore me njerëzit, të njerëzve me njeri-tjetrin, por
dhe të brezave mes tyre dhe, në këtë mënyrë, luan funksionin e lidhjes të së kaluarës
me të tashmen dhe ruajtjen e tradicionales. Përmes kujtesës sociale i japim formë të
kaluarës, mbi themelet e saj rindërtojmë të tashmen, si e quan dhe Portelli ajo është
“boshti sintaksor i kohës” (1997:101).
Ndryshimet që kanë ndodhur në fshatin shqiptar brenda hapësirës kohore 1946-
1990, në lidhje me pronën dhe organizimin socila do të trajtohen në pjesën parë të
punimit. Në pjesën e dytë vëmendja do të përqëndrohet mbi institucionet drejtuese
të fshatit dhe disa nornave e praktikave të ndjekura deri nga mesi i shekullit të
kaluar.

Fshati  shqiptar në shek XX

Gjatë shek XX  mënyra e organizimit social të fshatit do të ndryshojë në vartësi të
drejt për drejtë me zhvillimin e marrëdhënieve të reja ekonomike në Shqipëri.
Ndryshimi i marrëdhë- nieve të pronësisë, e sidomos  i asaj mbi tokën me të cilën
është e lidhur më shumë bashkësia fshatare, do të shoqërohet me pasoja edhe në
mënyrën e organizimit social të fshatit.
   Në vitin 1946 në Shqipëri u vu në zbatim e ashtëquajtur reforma agrare. Me
sloganin “Toka i takon atij që e punon” qeveria e parë komuniste shqiptare në periudhën
1945-1946, ndërmori nëpërmjet disa fazave një “reformë agrare”. Sipas kësaj reforme
shpronësoheshin të gjithë pronarët e mëdhenj e të mesëm të tokave, përfshirë këtu
edhe pronat në pronësi shtetërore të kapitalit të huaj si dhe ato të institucioneve
fetare, të cilat ju shpërndan fshatarëve të varfër dhe pa tokë.
   Në trevën e Përmetit shumica e fshatarave ishin malor dhe fshatarësia gëzonte
statusin e fshatarëve të lirë që kishin pak tokë. Si rrjedhim nga kjo reformë përfitoi
fshatarësia e zonës së Dëshnicës2 dhe e Malit të Bardhë që nuk kishte tokë dhe punonte
në tokat e bejlerëve të Këlcyrës.
   Reforma agrare nuk preku mënyrën tradicionale të organizimit social të fshatit.
Pleqësia, si organi më i lartë drejtues i pushtetit vendor, e ruajti autoritetin e vet
dhe vepronte përkrah pushtetit qendror të sapo krijuar pas Luftës së Dytë Botërore.
Në këtë mënyrë çdo fshat do të  vazhdojë të drejtohet sipas të drejtës zakonore të
trashëguar prej të parëve, në disa raste duke ruajtur edhe veçoritë specifike lokale.
   Vitet 1950-1967 do të shënojnë për Shqipërinë zhvillimin e procesit të kolektivizimit
në fshat3, objekti kryesor i të cilët do të jetë heqja e pronësisë mbi tokën dhe pronave
të paluajtshme, si dhe krijimi i pronës së përbashkët shtetërore. Kolektivizimi, u
zbatua po thuaj në të gjitha vendet e Europës Lindore, për të cilën Kris Hann4

shprehet se është “reforma më radikale” që preku jetën ekonomike të shoqërisë rurale
lindore, u zhvillua me përmasa dhe modele të ndryshme për secilin vend duke sjell
efekte të veçanta në kulturën ekonomike të tyre përsa i përket psikologjisë së krijuar
2 Krahinë etnografike në VP të Përmetit që përfshin fshatrat Seniçan, Fratar, Mërtinjë, Bënjë-Dëshnicë,
Leskaj, Xhanaj, Topojan, Zhepovë, Shelkë, Rodenj, Pavar, Kajsë, Beqaraj, Bubësi I, Bubësi II, Mazhanj,
Komarakë, Sukë, Goricë, Tolar, Riban, Kuqar.
3 Proces që kishte filluar që pas vitit 1948.
4 Hann,C.M.(1993), From Prodution to property: Decillectivization and Family Land Relationship in
Cintemporarz Hungary, Man, 28 (299-320), 303.
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më parë mbi pronën private dhe atë të përbashkët.
   Kolektivizimi në fshatin shqiptar do të shoqërohet me krijimin e kooperativave
bujqësore që do të zhvillohet në një mjedis social ku njerëzit lidhjet me tokën i kanë
shumë të forta. Në mentalitetin e tyre toka ishte ajo çfarë kishin trashëguar ndër
breza duke ruajtur të gjallë kujtimin e të parëve të tyre. Shprhjet që përdoren edhe
sot si: ‘Këtë tokë e kamë të trashëguar dembabadem’, ‘Tokën ma ka lënë babi amanet’, ‘Me
tokën lidhen kujtimet e të parëve të mi’, janë treguesit e asaj lidhjeje që ekziston midis
tokës si pronë dhe kujtesës sociale. Gjatë ekspeditave në terren, përmes bisedave me
banorët e zonës, mësuam ngjarje të cilat tregojnë lidhjen e fortë të kujtesës sociale
me tokën. Zoti A. kujton: Kur u martua motra ime më 1985, një kushuri i mamasë sime i
cili ishte larguar nga fshati jonë që më 1953, duke e shoqëruar nëpër fshat më çon tek ish
vrreshtat e tij duke më thënë se këto ishin pronë e babait të vet dhe mund të hanin pa teklif.
Mua, si i vogël që isha më vinte çudi, sepse asaj kohe fshati ynë ishte kooperativë dhe ne të
rinjtë pak e kishim të zhvilluar ndjenjën e pronës privte, ndaj nuk mudja ta kuptoja lidhjen që
ai kishte me pronësinë e të parëve të tij.
  Krijimi i kooperativave bujqësore në fshat, nga të dhënat zyrtare, u paraqit si një
akt i dëshiruar nga vet popullsia fshatare. Arritjet e kooperativave të para të krijuara
u propogandua me bujë nga organet vendore, por përmes kujtesës sociale mësojmë
se, ky proces është kundërshtuar në mënyra të ndryshme nga vet banorët e fshatrave.
Pyetjes, si u prit krijimi i kooperativës në fshatin tuaj, shumë nga banorët e fshtrave të
Përmetit iu përgjigjën se e kishin kundërshtuar në heshtje dhe nuk doni të hynin
në kooperative5.
  Në trevën e Përmetit kooperativa e parë që u krijua ishte ajo e Kutalit më 1953, një
fshat përballë qytetit, në krahun e djathtë të  Vjosës. Si në të gjithë Shqipërinë edhe
në zonën e Përmetit  proces i kolektivizimit përfundoi më 1967. Me krijimin e
kooperativave bujqësore, fshati vazhdon të mbetet akoma qeliza kryesore e shoqërisë
shqiptare jo vetëm përsa i përket ruatjes së pozitës së tij ekonomike, por edhe
strukturës sociale, dhe do të vazhdojë të grumbullojë numrin më të madh të popullsisë
e të vendbanimeve në Shqipëri. Kështu vazhdoi të jetë kjo qelizë e shoqërisë shqiptare
deri në fund të shek XX dhe fillim të shek XXI, pavarësisht lëvizjes së popullsisë
jashtë dhe brenda vendit.
   Kooperativat bujqësore funksionuan mbi bazën e një statusi të diktuar nga shteti,
i cili rregullonte marrëdhëniet e reja që u krijun midis fshatarësisë dhe pjesës së
pronës së tokës të  kolektivizuar dhe asaj që mbeti për përdorim vetjak.  Ndryshimet
që u bënë në lidhje me pronësinë ndaj tokës, do të shënojnë ngushtimin gjithnjë e
më shumë të së drejtës së pronës private familjare, e cila regullohej mbi bazën e së
drejtës zakonore; zhdukjen graduale të pronës private dhe krijimi i një prone të
përbashkët shtetërore. Në këtë mënyrë centralizimi i ekonomisë bujqësore do të
shoqërohet edhe me ndryshime në mënyrën e organizimit social të fshatit si bashkësi,
familja e mëdha patriakale u coptua, në arë për të punuar tashme dilnin edhe gratë,
të gjithë do të paguheshin mbi punën që kryenin. Ndryshimet u bënë edhe në
formën e administrimit të fshatit, u eliminuan institucionet drejtuese tradicionale,
që shiheshin si pengesë për kushtet e krijimit të sistemit socialist dhe të një “Shoqërie
të Re”, dhe u fuqizuan organizmat e reja të krijuara që gjatë Luftës II Botërore.
Kështu në çdo fshat pushteti i Këshillave Popullor dhe i Frontit Demokratik6  erdhi
duke u forcuar dhe gradualisht zëvendësuan autoritetin që kishte pleqësia. Shteti

5 Për këtë do të flasim në një punim tjetër.
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për të legjitimuar pushtetin e tij dhe për të fituar më shumë besimin në popull, u
mundua të ruante disa praktika tradicionale në mënyrën e organizimit social të
fshatit.  Këshilli  popullor  do  të  luaj  funksionin  e   administrimit  të  fshatit,
ndërsa   Fronti  Demkratik  do  kryente  rolin e  edukimit ideologjik e politik të
“Njeriut të Ri” të socializmit.
    Procesi i kolektivizimit dhe eliminimi i pronës private nuk përfundoi këtu. Gjatë
viteve 70-80  të shek XX raporti i pronës private u zëvogëlua gjithmonë e më shumë,
u eliminua plotësisht tregu privat, ndërsa prona shoqërore po zmadhohej,
konkurenca po fikej derisa u zhduk. Sistemi i tufëzimit të bagëtisë që filloj të zbatohej
në fshat pas vitit 1985 e ktheu fshatarin nga prodhues në konsumator, ndërkohë
kur në të gjithë botën fshatari është prodhues. Mungesa e produkteve ne treg sa
vinte e bëhej edhe më e madhe. Kriza ekonomike që filloi nga fundi i viteve 80 të
shek të kaluar prekën edhe fshatin shqiptarë. Megjithatë mënyra e organizimit social
të tij do të vazhdojë të jetë e njëjtë deri në fund të shekullit XX, pushteti i Këshillit
Popullor dhe Frontit Demokratik ishte akoma i fortë.
  Ndryshimet demokratike që u zhvilluan në Eurpën Lindore në vitet 90 të shekullit
XX do të prekin edhe Shqipërinë. Nga vitet 1990 deri në ditët e sotme fshati shqiptar
po kalon vështirësi të mëdha. Prishja e sistemit të centralizuar në ekonomi dhe
zbatimi i ekonomis së tregut të lirë solli dekolektivizimi në fshat që do të shoqërohet
përsëri me ndryshime në kulturën ekonomike në Shqipëri, sidomos mbi pronësinë
private. Sanksionimi i ekzistencës së pronës private me miratimin e Ligji 7501 shënon
për Shqipërinë një reformë të re agrare mbi tokën, e cila përcaktonte edhe sasinë prej
3 dynymësh për frym që i takonte secilit antar të kooperativës në fshat. Në zonën e
Përmetit pak familje do të marrin pronat e të parëve.
  Emigracioni i jashtëm dhe i brendshëm do të preki edhe fshatin shqiptar pas viteve
90 të shek XX. Në trevën e Përmatit fshatrat që dikur kishin nga 80-100 shtëpi
tashmë janë me 5-10 shtëpi, në zona të veçanta edhe  më pak. Në çdo fshat shikon
shtëpi të rrëzuara, rrugë të prishura, toka të ndara me gardhe e të lëna djer, munges
të rrugëve që të lidhin fshatin me qytetin apo dhe me rrugën nacionale. Pushtei më
i lart vendor është ai i kryeplakut, që tashmë zgjidhet sipas bindjeve politike.

Institucionet drejtuse të fshatit

   Bashkjetesa në komunitet brenda një grupi social kërkon nga njëra anë ruajtjen e
harmonisë mes anëtarëve të tij dhe nga ana tjetër krijimin e organeve drejtuese të
kësaj bashkësie. Antarër e së cilës për të patur mes tyre një bashkveprim e mirëkuptim
krijojnë disa rregulla dhe norma kulturore të cilat zbatohen praktikisht në jetën e
përditshme. Disa prej normave e praktikave u trashëguan nga brezi në brez duke
arritur deri në ditët tona. Mënyra e organizimit social të fshatit është pjesë e kujtesës
sociale, por në të njëjtën kohë edhe pjesë e strukturës sociale në shoqëri. Institucionet
drejtuese të fshatit shënojnë raportet e pushtetit që krijohen brenda këtij komuniteti
në një hapësirë kohore me ndryshime të vazhdueshme ekonomiko-shoqërore.

Pleqësia

Çdo fshat drejtohej nga këshilli i pleqëve osa pleqësia, që ishte forma më e lartë e
organizimit dhe administrimit të qeverisjes lokale. Pleqësia pati autoritet të fort deri
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në gjysmën e viteve 60 të shek XX. Ajo si është organi  më i vjetër drejtues i bashkësisë
fshatare merrej me  rregullimin e të gjithë jetës së brendshme të fshatit. Duke u
bazuar në të drejtën kanunore zgjedhte probleme të shumta në rate konfliktesh të
mundshme brenda fshatit, mbështeste miqësitë familjare për të siguruar paqen dhe
mirëkuptimin brenda fshatit, por edhe me fshatrat perreth, një vëmendje të veçantë
i kushtonin edhe ruajtjes se kufijve fizik të fshatit.
   Anëtarët që përbënin pleqësinë ishin 5-7 vetë dhe nuk e kishin të trashëguar këtë
detyrë, herë pas here, por edhe në qoftë se nuk tregoheshin të drejtë për të zgjidhur
problemet që dilnin në jetën e përditshme, sipas zakonit ata zëvëndësoheshin me të
tjerë që gëzonin respekt dhe ju dëgjohej fjala në të gjithë fshatin. Secili prej tyre kishe
një detyrë të caktuar sipas prirjeve dhe aftësive vetjake. Zgjedhjet bëheshin çdo fillim
viti në prani të të gjithë fshatit. Kryeplaku, i cili mbante lidhjet me pushtetin aktual
qendror, zgjidhej nga pleqnarët. Vendimet që merte pleqësia ishin të pa diskutueshme.
Zoti S. kujton: Në fshatin tonë pleqësia zgjidhte marrëveshjet e vogla e të përditshme brenda
fshatit në bazë të së drejtës zakonore, duke mënjanuar kështu ndërhyrjen e shtetit. Me përgjegjësi
e drejtësi morale, për të mos krijuar probleme brenda gjakut, ajo merte përsipër ndarjen e pronave
të familjeve të mëdha sipas kërkesës së tyre, hartonte marrëveshje për shit-blerjen e tokave,
kontrat e barinjëve për ruajtjen e bagëtive të fshatit, vendimet për mbrojtjen e kufijve tokësor të
fshatit, masat që duheshin për ndihmën kolektive në rindërtimin e rrugëve të prishura, të fraktit të
mullirit, të ndërtimit të banesave , të grumbullimit të të vonave etj.
   Peqësia e shikonte si domosdoshmëri për banorët e fshatit që të kishin kudo miqë
e shokë të mirë. Kujdesi për këtë në ndonjë fshat merr edhe karakter unikal siç ka
ndodhur edhe në fshatin Odriçan të krahinës së Cerjes në trevën e Përmetit. Për të
patur një dashuri mes njeri-tjetrit, dhe për të mos lejuar acarimin e qefëmbetjeve
apo edhe të grindjeve të ndryshme që shoqëronin bashkëjetesën, një herë në vit
pleqësia e kishte bërë zakon që të kremtohej ‘Dita e të Ndjerave’. Kjo festë kremtohej
çdo Vitit të Ri sipas kalendarit hënor7, dhe binte përherë ditën e dielë, zakonisht
ndërmjet datave 14-26 mars (sipas kalendarit të sotëm). Dita merrte karakter zyrtar
por pa protokolle nga pleqësia e katundit dhe rituali zbatohej me përpikmëri nga të
gjithë. Në mbrëmjen e së shtunës duke u gdhirë ‘Dita e të Ndjerave’, (ose si mund të
thuhej ndryshe e diela e paqes dhe mirëkuptimit mes njeri-tjetrit), të gjithë pjesëtarët
e gjinisë mblidheshin në një shtëpi si një familje e madhe. Darka bëhej me shpenzimet
kolektive të të gjitha famljeve që ishin pjesëmarëse, por bara me e madhe i binte të
zotit të shtëpisë. Në këtë mbrëmje çdo familje sillte gjellën a embëlsirën më të preferuar
që bënte amvisa e shtëpisë. Mbrëmja kalonte me gëzim e hare, me përralla, gjëegjëza,
me lodra të thjeshta e veprimtari argëtuese, burrat ngrinin dolli, por pa e tepruar
në pije. Urimet ishin për dashurinë dhe mirësinë, që duhej të ruhej ndër pjestarët e
familjes e jashtë saj. Kujdes i veçantë tregohej për zjarrin, i cili duhej të rrinte i
ndezur deri sa të gdhinte dita e re, sepse presupozonte ngrohtësinë që duhej të
karakterizonin marrëdhëniet e ndërsjellta ndërmjet banorëve të fshatit dhe më gjerë.
Kur agonte dita të gjithë shtriheshin për t’u çllodhur dhe të nesërmen, në mëngjes,
fshati gjallërohej përsëri nga lëvizjet e shumta. Banorët e fshatit, të veshur me rrobat
6 Të dyja organizmat ishin krijuar që gjatë Luftës II Botërore dhe njiheshin përkatësisht me emrat Këshilli
dhe Fronti Nacionalçlirimtar.
7 Sipas të banorëve në fshat viti hënor llogaritej me 13 muaj nga 28 ditë, secili duke lënë një ditë bosh të pa
zënë me muajt e tjerë.
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më të mira, nuk shkonin në kishë, por dilnin e bashkoheshin sipas grup moshave
duke uruar njeri-tjetrin. Në orët e para të ditës formoheshin 3 grupime brezash, të cilët
sipas një radhe të paracaktuar fillonin vizitat për çdo familje të fshatit duke nisur nga
shtëpia e parë pranë shkollës, që ishte në fillim të fshatit, deri në shtëpinë e fundit të tij.
Të parët i fillonin vizitat mosha e tretë, pra më pleqtë. Tek hyrja e oborrit të çdo shtëpie
i zoti i shtëpisë priste përshëndatjet e miqve. I pari që e takonte i kërkonte ndjesë për
gjithçka që mund të kish bërë gjatë viti të kaluar në drejtim të familjes së tij dhe ndërkohë
e falte atë për ndonjë gabim të bërë. Kështu vepronin me radhë edhe gjithë të tjerët. I
zoti i shtëpisë u thosh mirsearrdhet dhe i fuste në odën e miqëve ku amvisa e shtëpisë i
qeraste me raki dhe embëlsira sipas zakonit. Pasi këmbeheshin urimet për paqe, mirësi
dhe mbarësi ja merrnin një kënge dhe ngriheshin e vinin në një shtëpi tjetër. Vendin e
tyre e zinte brezi tjetër. Këtë ditë fshati notonte në këngë, gaz e hare sikur ndonjëherë.
Në rast se ndonjëri nuk vinte për të bërë vizitën e ndjesës, nuk ngelej pa u vënë re dhe
në këtë rast duhej të përballej me normat morale të vendosura nga pleqësia, pasi mos
vajtja tregonte se ai njeri gjatë vitit që sapo linin pas kishte patur probleme me të dhe
krenaria nuk e lejonte të kërkonte ndjesë, dhe mbante mëri. Ndaj këtij personi për një
farë kohe,që mund të shkonte deri vitin e ardhshëm, mbahesh qëndrim indiferent dhe
në disa raste nuk i jepej ndihmë kur e kërkonte, nuk lejohej të merte pjesë në veprimtaritë
jetësore të fshatit, i veçohej bagëtia nga tufa kolektive, që për kohën ishte turp i madh të
ruaje vetë bagëtitë si dhe nuk ishte i begenisur nga gjithë familjarët e fshatit. Këto masa
shtrënguese ndikonin shumë në ndërgjegjen e tij dhe në një farë mënyre i imponohej që
gjatë vitit të sillej me kujdes ndaj fshatarëve të vet, të mos krijonte probleme e konflikte
por me durim, maturi e mirëkuptim t’i zgjidhte ato vet dhe kur ishte e mundur të fuste
në valle edhe pleqësinë e fshatit.
Pranë pleqësisë ishte dhe dhimogjerondia (këshilli i kishës, në fshatra të tjera quhej
epitropi) që administronte të ardhurat që vinin nga pronat e kishës dhe që pleqësia
i përdorte për shërbime në të mirë të komunitetit. Pleqësia mirë administronte
financën e kishës, e cila siguronte të ardhura nga mulliri, dhuratat e bashkëfshatarëve,
shitja e qirinjve, barit, ikonave e tje. i vinte në dispozicion të të mirë të komunitetit.
Me këto të ardhur, si edhe ato që grumbulloheshin nga zejtarët e fshatit ajo paguante
mësuesin e fshatit, instruktoren e rrobaqepsisë që mësonte vajzat për të qepur,
ndihmonte sadopak me mjete shkollore fëmijët jetim, pjesërisht pastruesen e rrugëve
të fshatit dhe kryente ndihmesa të tjera për fshatin. Autoriteti i pleqësisë do të
dobësohet pas Luftës II Botërore.

Këshillat Popullor dhe Fronti Demokratok

Konferenca e Pezës, që u mbajt më 16 shtator 1942, me krijimin e Këshillave
Antifashist Nacionalçlirimtar (KANÇ)  dhe Frontit Antifashist Nacionalçlirimtar
(FANÇ)  holli themelet e pushtetit të ri që do të vendosej në Shqipëri pas Luftës II
Botërore. Po në këtë konferencë u përcaktuan qartë detyrat kryesore të  KANÇ  dhe
FANÇ, si organ i pushtetit të ri që po lindte në zjarrin e luftës për çlirim.

Këshilli Popullor

Pas viteve 1944 KANÇ do të njihet me emrin Këshilli Popullor dhe do të jetë organi
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i vetëm drejtuese i pushtetit lokal në Shqipëri. Ky institucion i përbërë prej 7-9 veta
do të drejtojë dhe kontrollojë gjithë jetën sociale të fshatit. Antarët e këshillit, si
përfaqësues të popullit, zgjidheshin çdo tre vjet (më vonë do zgjidheshin njëherë në
4 vjet) me votim të përgjithshëm, të barabartë, të drejpërdrejtë dhe të fshehtë. Këta
këshilltarë ushtronin detyrën e përfaqësuesve të bashkësisë fshatare në organet lokale
të pushtetit shtetëror. Këshilltarët me ligj gëzonin të drejta dhe ngarkoheshin me
detyra. Ata kishin të dretjtë të kërkonin shpjegime nga organet shtetërore në bazë,
të ndërhynin pranë tyre për zbatimin e përpiktë të ligjeve dhe kishin për detyrë t’u
shërbenin me ndërgjegje e besnikëri interesave të popullit që i zgjidhte. Këshilltarët
mbanin lidhje me ta, jepnin llogari përpara tyre dhe gëzonin imunitet brenda njësisë.
Mandati i tyre mund të hiqej nga zgjedhësit në çdo kohë, kur humbte besimin
(politik) e masave, nuk plotësonte detyrat e ngarkuara ose vepronte në kundërshim
me ligjet në fuqi. Këshilltarët zgjidhnin vetë, nga ana e tyre, kryetarin dhe sekretarin
e këshillit. Kryetari drejtonte punën ndërmjet dy mbledhjeve të këshillave popullore.
Këshilli drejtonte gjithmonë jetën shoqërore të fshatit, kujdesej për forcimin e
ekonomisë, drejtonte organizimin e shërbimeve komunale, të tregëtisë , të transportit,
ndiqnin punën për mbrojtjen dhe forcimin e shëndetit të popullit, zhvillimin e arsimit
e kulturës etj. Metodat e zgjidhjes së konflikteve me urtësi e mençuri brenda
komunitetit u zbatuan në disa rast edhe nga kryetarët dhe antarët e këshillave
popullor në trevën e Përmetit. Zoti A. kujton: Si i dërguari i byrosë së komitetit të rrethit
në vitet 1975, kamë qenë prezent në një mbledhje për  disa probleme të një fshati në zonën e
Cerjes, dhe më bëri përshtypje se diskutimet ishin të forta, në disa raste edhe me ngritjen e tonit,
sa mendova se do fillonte ndonjë sher mes atyre që po flisnin. Pasi mbledhja mbaroi të gjithë
filluan të shpërndaheshin. Dy nga persont që kishin debatuar më fort mes tyre shkuan drejt
shtëpive që i kishin nga e njëjta anë duke qeshur sikur nuk kishte ndodhur asgjë. Për të shuar
kureshtjen pyeta kryetarin e këshillit si ka mundësi që nuk i mbajnë mëri njeri-tjetrit. Ai qeshi
dhe më tha : në fshtin tonë është bërë zakon që mëritë të mos i lëmë të zgjasin shumë, sepse
pastaj s’na flet gjithë fshati, traditë që na e kanë lënë të parët dhe ne e praktikojmë edhe sot.
  Deri në vitet 50 të shekulli të kaluar këshilltarët ishin pothuaj ata persona që
kishin qenë edhe antarë të këshillit të pleqëve. Pas viteve 1950 deri më 1990 zgjedhja
e antarëve të këshillit mori karakter politik. Gjatë kësaj kohe u zgjodhën njerëz të
besuat të Partisë së Punës8 dhe të shtetit, ose si thuhej në popull ‘pa cen a njollë në
biografi’.

Fronti demokratik

  Gjatë Luftës II Botërore detyra kryesore e FANÇ ishte bashkimi i popullit në një
front të vetëm kundër pushtuesve, në të merrnin pjesë të gjitha organizatat e tjera.
Partia komunist, që për një kohë të gjatë mbeti në ilegalitet, i jepte vendimet e saj
nëpërmjat Frontit. Që gjatë luftës FANÇ u bë organizata që dominonte e jetës politike
dhe shoqërore në të gjitha organet dhe organizatat në vend. Pas viteve 1944 kjo
organizatë do të njihet me emrin Front Demokratik (FD). Për të pastruar radhët e
FD nga elementet jokomunist dhe për të vendosi në këtë mënyrë kontrollin e plotë
politik mbi këtë organizat partia dënoi ‘Grupin e deputetëve’. Në kongresin II të

8 Partia Komuniste  në nëntor 1948 u emërua Partia e Punës së Shqipërisë, PPSH.
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PPSH detyra që iu ngarkua anëtarëve të saj ishte riorganizimi i FD. Për ta bërë sa
më të besueshëm pushtetin e vet Partia e Punës forcoi pozitat e saj duke riorganizuar
FD përmes procesit të shpërndarjes së kartës së frontit. Për t’ia arritur këtij qëllimi
dhe për të legjitimuar diktaturën e proletariatit filloi pastrimi i radhëve të FD nga
elementët jopartiak, kjo do të sjelli ashpërsimin gjithmonë e më shumë të luftës së
klasave. Pas një letre sekrete të datës 19 shkurt 1951 drejtuar gjithë komiteteve të
partisë në rrethe nga komiteti qendror, tërhiqej vëmendje se shpërndarja e kartës së
frontit ishte “një çështje shumë e rëndësishme që do të shërbente në radhë të parë për të bërë
diferencimin e elementit armik”. Gjithashtu theksohet se në fshat s’do tu jepej karta e
frontit atyre që ishin cilësuar  kulakë dhe të deklasuar. Direktivat e partisë ishin që
në radhët e frontit të futeshin sa më shumë fshatarë të varfërsi dhe të mesëm që
kishin patur qëndrim të mirë gjatë LANÇ e më pas (1950), si dhe  të zgjidheshin
edhe më shumë gra në poste drejtuese të tij.
   Pas krijimit të kooperativave, në disa fshatra të rrethit të Përmetit, u vendosën
edhe familje tëinternuarish. Këta përbënin atë pjesë të shoqërisë shqiptare që nuk
shikohej me sy të mirë nga shteti dhe u shënjesuan me emërimin të deklasuar ose
armiq të vendit e partisë. Kjo kategori njerëzish bënte pjesë në grupin a njerëzve pa
triskën e frontit. Banorët e fshatit që nuk kishin triskën e frontit nuk mernin pjesë
në mbledhjet që organizonte fronti. Heqja e triskës së frontit konsiderohej një
veprimtari e rëndë dhe merrte karakter armiqsor. Zonja XH. kujton: Në fshatin tonë
erdhën dy familje të internuara aty nga vitet 1970. Në fshat atyre nuk u flisnim se kishim frik
mos na hiqnin triskën e frontit. Vetëm ktyetari i këshillit dhe i frontit mund t’u fliste atyre pa
drojtje. Mua me një shoqe na vinte keq, sepse dukeshin që ishin njerëz të mirë e puntorë, u
flisnim vetëm kur në rrugë nuk kish njerëz të tjetë, por asnjëherë në sy të kryetarit të këshillit
dhe atij të frontit apo sekretarit të partisë. Kjo frikë krijoi një lloj ndarje midis banorëve
të fshatit dhe të internuarve, të cilët u lanë jashtë jetës sociale të fshatit. Ndarja e
njerëzve në ata me kartë, të konsideuar si të besuarit, dhe në ata  pa kartën e frontit,
si armiqtë e shoqërisë së re, bëri që frontit demokratik të kthehej nga simboli i
bashkimit të popullit në një simbol të  ndarjes së tij.

Përfundime

  Marrëdhëniet e reja ekonomike sollën ndryshimin e konceptit ekzistues mbi pronën
private dhe atë të përbashkët, dhe u shoqëruan me ndryshime edhe në mënyrën e
organizimit social të fshatit tradicional me forma të tjera drejtimi. Përmes kujtesës
sociale mësojmë se institucioni më i vjetër drejtues i fshatit shqiptar deri në vitet 60
të shek XX ishte pleqësia, që  e drejtonte fshatin duke u mbështetur në normat dhe
praktikat e së drejtës zakonore shqiptare.
   Me rritjen e autoritetit të PK , që synonte krijimin e një “Shoqërie të re” , vendin
e pleqësive të vjetra e zunë organet e reja drejtuese, Këshilli Popullor dhe Fronti
Demokratik. Organet e reja drejtuese u krijuan gjatë LANÇ  dhe hodhën bazat e
pushtetit të vetëm popullor në Shqipëri. Këshilli popullor  do të drejtojë, kontrollojë
dhe rregullojë gjithë jetën sociale dhe administrative të fshatit (lagjes) ku vepron.
Ai do të ishte organi vendor drejtues, i cili bënte lidhjet me pushtetin qendror,
funksion që e kishte edhe pleqësia, dhe deri diku do të ruaj disa nga normat dhe
praktikat e vjetra zakonore. Krijimi i “Shoqërisë së re” socialiste  kërkonte edhe
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njerëz me mentalitet dhe ideologji të re. Detyrën për krijimin e “Njeriut të ri” Partia
e Punës ia ngarkoi Fronti Demokratik. Fronti Demokratik lindi si një organ që në
fillimet e tij ishte simboli i bashkimit të popullit, por  pas viteve 50  të shek të kaluar
u bë simbol i ndarjes së tij  në njerëz me biografi të mirë, ata që ishin besnik të
partisë, dhe në njerëz me biografi të keqe ose armiqtë e vendit.
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Radical Islam as factoring contributor to the USA position towards Arab-
Islamic world as well as around the globe

PhD (C.) Muaz Agushi
Islamic Religious Community of R. Macedonia-Skopje

Abstract

With the end of the Cold War and with the collapse of the bipolar system; USA was
transformed into the only superpower without considerable rival in the international
area. Being in this unfavourable position for the American policy, USA was confronted
with the necessity of “creating a new opponent” that would fill the role of reinforcement
of its position and hegemony in the international board.  During this period of time
began the academic activities of the American intellectuals aiming preparation of the
ground in the international board for deliberation of new politics and strategies knitted
by the foreign American policy.
Based on American policymakers and strategists the new opponent has to differ in the
cultural and ideological aspect and it should have the ability to challenge American
security.
The new opponent created by the elite of American policymakers was appointed as
“terrorism” or “radical Islam”. As a result of September the 11th attacks “Islamic
terrorism” or “Islamic radicalism” reinforced its position in the list of the most dangerous
opponents of the strategic interests of the American country.
Even though, Islamic system strictly condemns terrorism, however terrorist attacks,
especially those of September and afterwards are still having negative reflections upon
the image of the members of this religion.
Keywords: Islam, USA, terrorism, September 11, radical Islam.

Introduction

Terrorism as one of the most controversial issues of the last period has reflections
and significant impact in the international arena. With the end of the Cold War and
the transformation of the US position - as undisputed leader in the international
scene, for strategic and political reasons, a campaign began labeling Islam with
terror and terrorism. In this paperwork we will try to give a brief retrospective of
the definitions made about terrorism. Then we will examine strategic and political
background of the identification of Islam with terrorism ending with the analysis
of the debate among researchers about how Islamic fiqh concepts the terrorism
from the perspective of Islamic criminal law.

Terrorism: Definition and goals

Before we expound political background of identification and labeling of Islam with
terrorism and Islamic position against terrorism and terrorist acts it would be
appropriate to define the concept and definition of terrorism and terrorist acts, both
in terms of language and terminology. About the term terrorism there are different
definitions and categories. According to political science expert Alex P. Schimid only
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in years 1936-1981 have been established about 109 different definitions of this term.
The variety of terrorist acts, the lack of a global and comprehensive definition about
this phenomenon, definitions and political background are some of the key factors
that determine the growth of the number of definitions about terror and terrorism.
The term derives from the Latin terror that has meanings “terrere” intimidation,
fright, extermination and murder for the purpose of intimidation. This term was
later used also in French under the name Terreur that meant the use of violence and
intimidation in a systematic way in order to dominance of a force or leadership.
Although human history with the terms terror and terrorism was introduced
immediately after the French Revolution, the international arena with the first acts
of violence and terror faced at the time of Byzantine rule that Jewish groups through
the use of violence and terror fighting power. Also violent and destructive acts of
phedains of Hasan Sabbah (1035 - 1124) may consider as the beginnings of the
modern terrorist acts (Ibrahimi, 2010).
The term in mentioned above in  the international arena was first used to label the
French leadership (March 13, 1793 - July 27, 1794), which was characterized with
violence against domestic opponents. And the leadership of the stated period was
named as terrorist or terrorist regime period (reign of terror, le régime de Terreur)
(Salur, 2006, p. 38)& (Çakýr, 2007, p. 34). Also, the above-mentioned term was later
used during the first half of the last century for Jewish organizations in Palestine
for violent actions of terror exercised against the English colonists as well as Arab
civilians. After the formation of the Jewish State (1948), this name was also used for
Palestinian Liberation Organization whose actions have often been characterized
as terrorist acts. (Özel, 2007, p. 15) It should be mentioned that the words terror
and terrorism in the political literature often used as a synonym for violence, political
violence and anarchy (Çakýr, 2007, p. 34).
When analyzing different definitions about terrorism, explorers Alex P. Schmid
and Jorgman have concluded that the main components of these definitions are:
violence and force, political content, worry (fear), threat and the psychological impact
(psychological effect). Whereas, according to other classifications, definitions about
the essential features of terrorism are: the use of violence, creating chaos and
disturbance and the use of violence illegally (Salur, 2006, p. 42).
In the last century within international organizations there are some efforts on the
international definition of terrorism. 1934 League of Nations ratified the agreement
on the prevention and suppression of terrorism. The League of Nations decision
was in response to the assassination of Yugoslav King Alexander and French Foreign
Minister Barthou as a result of an assassination in the city of Marseilles. As a result
of numerous critics against this agreement, the above decision was not implemented.
Also, the Organization of the United Nations during the 1970s made several
initiatives to define terrorism and to determine his motives and intentions. However,
the stated organizations failed to define the term terrorism, and this issue was even
more deepened after the Sept. 11 attacks (Ibrahimi)& (Öktem, 2004).
In this context, it would be appropriate to mention the definition of terrorism under
the Convention of the Organization of the Islamic Conference. According to this
convention, terrorism is defined as violent act or threat that, regardless of intentions
and motives of the perpetrators shall submit a criminal plan of an individual or
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group with the aim of promoting fear and threat to people, damage, endangering
lives , honor, freedom, security and rights or the threat of damage to the
environment, goods and  public property and private people, with the purpose of
intimidation, embezzlement, endangering some national resources or infrastructure
international, or the threat of stability , territorial integrity, political unity or
sovereignty of independent states.
Terrorism comes from the French language accepted in the Arab world. Thus, the
Arabic word used to express Irhab terrorism. The mentioned word means dread,
threat, political and other violence. It should be noted that in the Quran and Sunnah
tarhib used term, which means promoting fear preventively. Allah He says “And
prepare against them as you can force the horses to battle, to be terrified by the
enemies of Allah and yours and others. ... “.(Al-Anfal, 60). Also, in the Albanian
language dictionary define terror as violence wild, ruthless repressive regime that
applies to a reactionary and counterrevolutionary organization to the people of his
political opponents to be afraid to be submissive to those physically destroyed (Duri,
1980, p. 1988). Even these last two definitions could mean that the main components
are the terror of violence, intimidation, oppression, threats, endangerment and
destruction.
Terrorism is an act that has important implications and reflections in determining
the political, strategic, social and economic in the international, regional and local
level is characterized with certain goals. The objectives of terrorism and terrorist
acts depending on their nature are diverse and varied. Of them we can mention:
- Prevalence of fear and panic in the society,
- Dissemination of terrorist group and his acts,
- Impact on the decision-making process of the governments or institutions through
the use of violence and kidnapping,
- The weakening of the political and social system of a country and society,
- The feeling of revenge,
- Submission of a state or society to the demands of a terrorist group by intimidating
them
- The creation of a new political environment that is in tune with the aims of terrorist
group
- The creation of chaos, anarchy and the prevalence of terrorist environment in a
society with a view to fragmentation and destruction of a certain state (Çakýr,
2007, pp. 36, 37) & (Özarslan, 2001, pp. 370, 371).
From all this mentioned above we can conclude that the issue of terrorism and
terrorist acts is characterized with destructive goals which are destructive for the
society as well as for the state.

The strategic and political background of tagging and identification of Islam
with terrorism

With the end of the Cold War and the collapse of the bipolar system, USA became
the only superpower without significant rival in the international arena. In this
unfavorable conjuncture of US foreign policy, U.S faced the need of “creating a new
enemy” that will play the role of strengthening the position and American hegemony
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in the international arena. Exactly in this period academic activities of American
intellectuals have started, with the aim to prepare the ground on the international
scene for the acceptance of new policies and strategies prepared from the American
foreign policy. According to the American Professor Leo Strauss who was known
as one of the most prominent figures of the neo – con, The United States have to
make an enemy, and if they fail to find it, then they must create a new enemy in
order of maintaining the US hegemony in the world (ªahin, 2006, pp. 104, 105).
Also, the famous American theoretician Samuel Huntington in his work entitled
The Clash of Civilizations stressed the need to create a new enemy of  Western
civilization with the aim of strengthening the unity of this civilization.
In this context we must not forget the eminent American diplomats and strategists
such as Henry Kissinger and Zbigniew Brzezinski who- at the 1990 years of the last
century - with their thoughts and theories yield significant contribution to the
fabric of American policy towards the Islamic world. (Oran, 2002, p. 246) In these
circumstances, American public opinion began debates about the ideal portrait new
enemy; according to US policymakers and strategists latter should be distinguished
from cultural and ideological aspect and have the opportunity to challenge US
security. The new enemy created by the elite US policymakers was renamed as
terrorism or radical Islam. On September 11 (2001) “Islamic terrorism” or “radical
Islam” strengthened its position in the list of the most dangerous enemies of the
American state’s strategic interests. (Haytoðlu, 2007, p. 36) In this new conjuncture
on the international arena, Osama Bin Laden, from a US ally in the Afghan war
against the Soviets, became the sworn enemy of American political history.
As a result of the September 11 attacks an ideal ground for the implementation of the
theories of scientists and strategists Americans who gave their theories and vital
contribution to strengthening the US position in the Islamic world was created, as
well as around the globe. Immediately after the attacks US President George Walker
Bush started to implement his doctrine known as the Bush Doctrine, the principle of
which is declared by the words: we would destroy global terrorism using all our
opportunities in finance, counter-services and military sanctions - legally. We will
eliminate terrorists by destroying their financial resources. They will follow you and
states that provide assistance to them. At the same time, each state of the globe has to
decide whether to stay on our side or will be on the side of terrorists in our fight
against global terrorism (Tayyar, 2003, p. 267) In another speech, President Bush
stated that the US war after 11 September is civilization war or war of crusades.
Although later the American administration from the fear of negative implications of
these words tried to fight the new US file as global fight against terrorism, (Tayyar,
2003, p. 268) & (ªahin, 2006, p. 42) however today international public opinion, especially
the Islamic world believes that the US war on terror after (as was the case of the
invasion of Afghanistan and Iraq), stand above all goals and civilization and cultural
interests, as well as strategic and - political and economic.

Conclusions

Terrorism, as a relatively new phenomenon in the international arena has played
and plays a vital role in the international arena strategic balances. The complexity
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of its nature and strategic and political circumstances - have determined the
increasing number of definitions about the term. In the last term terrorism it is
being (mis) used for the protection of political, strategic and economic global circuits.
As a result of this, Islam- as a religion which always promotes tolerance, peace and
strategic and security reasons – was identified and related with the terrorism.
Although Islamic system condemns terrorism and categorically stipulates sanctions
for its actors, however, terrorist attacks, particularly those of 11 September have
significantly damaged the image of this religion. In the end, for the marginalization
and reducing the effect of relating Islam with terrorism we can give these suggestions:
- Intensified efforts by Islamic scholars for making a definition and a unique definition
about terrorism which would contribute on the prevention of misuse of the pure
religion of Islam,
- Organizing an international scientific conferences where besides Islamic scholars
would participate even non-Muslim researchers from the East as well as from the
West, with the aim of reflecting the human aspect of Islam,
- Using the media to promote human values   of Islam,
- Intensification of diplomatic activity Muslim policymakers to prevent and reduce
the negative effects of relating  Islam with terrorism.
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Ndikimi i traumave të luftës në  vetëvrasjet e ish pjesëtarëve të UÇK-së
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Dr. Besnik Spahiu

Abstrakt

 Përjetimi i luftës, dëbimit, ikjes, torturave apo dhunës fizike është ngarkesë tepër e
madhe. Pas këtyre njeriu e mban mendjen aty, i shikon skenat si në një fotografi ose film.
Këto kujtime vinë pa dashjen tonë, pas ndodhive njeriu është shpesh i lënduar fizikisht
dhe psiqikisht dhe përjetimet e tilla mund të sjellin edhe një shok shpirtëror. Është e
vështirë të kuptohet se çfarë ka ndodhur dhe njëkohësisht të mund të pajtohesh me të.
Këto lëndime psiqike në shumicën e rasteve ndrydhën (mbyllen në vete) nga personat e
traumatizuar. Edhe ndihmësit profesional, si për shembull mjekët apo punëtoret social
nganjëherë nuk mund t’i vërejnë këto probleme psiqike. Pas një traume njeriut i vijnë
herë pas here në mendje kujtimet për traumën, shpesh pa ndërprerje, prandaj: Ky
Hulumtim është zhvilluar në  Prishtinë ku janë marrë të dhëna nga Organizata e
Veteranëve të Luftës. Rezultatet e këtij hulumtimi tregojnë se jo vetëm traumat e luftës
janë shkaktar i vetëvrasjeve por edhe socializimi jo i mjaftueshëm i këtyre pjesëtarëve
në Institucione, gjendja e rënduar ekonomike dhe mungesa e një page mujore, zhgënjimi
nga mos arritja e të priturave janë ndër faktorët e shkakut të lartëcekur.
Fjalet kyçe: Lufta Çlirimtare , Vetevrasjet , traumat e luftes ,pjestaret ne lufte.

Hyrje

Lufta e fundit në Kosovë, vitet 1998-1999, përveq lirisë që fituam, kjo luftë la pas
vetes edhe pasojat e saj duke u nisur nga ato më pak të lëndueshme e deri te ato
shumë të lëndueshme. Shtëpitë u dogjën, pasuria u shkatërrua, jetuam nëpër male
e fusha pa ushqim e ujë për pije, lindën femijë nën qiellin e hapur dhe shpesh pa
ndihmën e mjekut, të sëmurët pa barëra dhe pa gjërat elemtare për jetë. Dhe
fatkeqësisht sikur të mos mjaftonte e tëra kjo ne kishim edhe dhimbje e plagë të tjera
shpirtërore dhe fizike. Kishim frikën që jetuam me të dhe bashkë me të gjitha vuajtjet
tjera kur nga momenti në moment prisnim granatime, vrasje, masakrime duke mbetur
fjetja dhe ushqimi i mirë jo aq të rëndësishme dhe mirëqenia jonë fizike e psiqike më
nuk kishte rëndësi. Ishte JETA, shpëtimi nga maltretimi,vrasja dhe masakrimi që ia
morën vlerën mirëqenies tonë psiqike. Ndarja e burrave nga
gratë,maltretimi,ekzekutimi i tyre në prezencë të fëmijëve, dhunimi i grave në
prezencë të burrave të tyre,vrasja e fëmijëve në prezencë të nënave e ngjarje të tjera
të tilla mbetën si frika më e madhe dhe humbja më e dhimbshme që do të mund të
përjetonim. Të mbetur në mëshirën e Zotit, duke iu drejtuar dhe lutur Atij.
Ne  ishim të vetëdijshëm se një intervenim i NATO-s do të ndodhte, por ata kërkonin
viktima për “të pasur arsye” për intervenim, sikur të mos mjaftonin të gjitha këto
që ndodhnin, u desh të prisnim të ndodhte edhe një masakër makabre më shumë
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sikur ajo e Reçakut që iu dha vulën përfundimtare për intervenim atyre që donin
arsye të plotë. Edhe përpjekja politike bënte të vetën, por njerëzit vriteshin përditë.
Por kush të gjindej pranë popullit të vuajtur në këtë kohë që përshkruam? Kush t’i
mbrojë ata? Kush do të mbronte tokën tonë kur ajo rrezikohej nga uzurpimi i
dhunshëm? Ishin vajzat dhe djemtë më të mirë të Kosovës, ishin ata që lanë familjet
e tyre (prinërit, gratë, fëmijët) për të mbrojtur tokën e Kosovës dhe popullin e saj.
Ishte kjo Ushtria Çlirimtare e Kosovës që mbronte popullin e saj pa kërkuar viktima
për arsyetim. Furnizoheshim me armë e ushqim nëpër rrugë malore, madje disa
herë edhe të rënë në pritë.Ata nuk e kishin logjistikën e një ushtrie siç e kishte
armiku ynë, por armiku nuk e kishte fuqinë shpirtërore dhe vullnetin që kishin
ushtarët e UÇK-së.
Vetëvrasja nga ana e disa prej ish-pjesëtarëve të UÇK-së duket se është bërë si një
fenomen dhe për më tepër shqetësim për popullin që dikur i kishte sytë tek ata. Kam
patur shumë arsye për shtjellimin e kësaj teme, por dy janë më kryesoret që më kanë
prekur thellë emocionalisht:
Shpesh duke e pyetur veten se cilat janë arsyet e vetëvrasjeve, pse një ushtar të
shndërrohet në viktimë dhe cilët janë faktorët, kam ardhur në dy sosh duke ngritur
këtë këtë pyetje kërkimore dhe këtë hipotezë:
Pyetja kërkimore :
• A janë traumat e luftës shkaktarë të vetëvrasjeve të pjestarëve të UÇK-së apo ka ndikuar
edhe socializimi jo i mjaftueshëm i tyre në shoqëri – Institucione?
Hipoteza:
Trajtimi i traumave nga ana e Psikologut dhe Neuropsikiatrit si dhe socializimi i mirëfillltë i ish
ushtarëve të UÇK-së do të ndikonte në parandalimin e këtyre vetëvrasjev
Qëllimi
Qëllimi i kësaj teme është shumë dimensional:
1.Analiza e shkaqeve dhe rrethanave të vetëvrasjes shiquar nga aspekti psikologjik
2.Specifika e këtyre shkaqeve dhe rrethanave që ka quar deri te vetëvrasja e pjesëtarëve
të kësaj kategorie shoqërore me vlera kaq të larta në shoqërinë tonë.
3.Hulumtimi i metodave më të mira psikologjike që do të ndikonin pozitivisht në
ndalimin e këtyre vetëvrasjeve.

Metodologjia
Është përdorur : Metoda hulumtuese
                               Metoda përshkuese
                               Metoda statistikore
Ky studim është i tipit “hulumtim cilësor”. Të dhënat janë mbledhur nga Organizata
e Veteranëve të Luftës në Prishtinë. Informacionet rreth numrit të pjesëtarëve të
UÇK-së janë dhënë në mënyrë të përafërt pasi që kjo Organizatë është në procesin e
verifikimit të numrit të tyre.
Hulumtimi është bërë duke u bazuar në numrin e përgjithshëm të tyre, numrin e
femrave pjesëmarrëse, numrin e invalidëve, të dëshmorëve, të vetëvrarëve dhe numrin
e të vdekurve pas luftës e që kanë qenë vdejke natyrore dhe aksidentale.
• Të dhënat për vetëvrasje janë marrë nga viti 1999-2014 nga të gjitha Zonat Operative
që gjithsej janë shtatë: Zona Operative e Drenicës, ZOP e Llapit, ZOP e Shalës,
ZOP e Nerodimes, ZOP e Pashtrikut, ZOP e Karadakut dhe ZOP e  Dukagjinit.
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• Të dhënat janë grubulluar nga studentja e kolegjit “Fama” Shukrije Basholli ,
pjestare e FSK –së

Rezultatet
Rezultatet e hulumtimit do të ndahen në tre grupe, sipas pjesëmarrjes totale të
pjesëtarëve në Luftën Çlirimtare të Kosovës, sipas vendeve nga kanë qenë
pjesëmarrësit përfshirë këtu viset rurale, urbane, të huaj, diaspora shqiptare dhe
grupi i tretë përfshinë numrin e invalidëve të luftës dhe vdekshmërisë së tyre gjatë
dhe pas luftës.
Grupimi sipas pjesëmarrjes në UÇK përfshinë: 26.000 pjesëtarë, nga ata 25.500
meshkuj ose 98.07%, 500 femra ose 1.92%, dhe mosha mesatare e tyre ka qenë 25
vjeç.Grupimi sipas vendeve që kanë marrë pjesë në UÇK janë me si vijon: nga viset
rurale 65%, viset urbane 15%, të huaj 0.5%, dhe nga diaspora shipëtare
19,95%.Grupimi I tretë përmban numrin e të vrarëve gjatë luftës, të vdekurve pas
luftës dhe të vetëvrarëve, numrin e të mbeturve invalidë dhe ky grupim përmban:
Dëshmorë të Kombit 2.500 ose 9.6 %, invalidë 3000 ose 11.53%, të vdekur pas luftës
700 ose 2.69% dhe të vetëvrarë 32 pjesëtarë ose 0.12%.
         Bazuar në të dhënat nga Organizata e Veteranëve të Luftës, del se të vetëvrarët
të gjithë janë meshkuj të moshës mesatare. Sa I përket invaliditetit nuk kanë të
dhëna të sakta sa prej tyre janë femra e sa meshkuj, po ashtu mungojnë të dhënat e
sakta edhe për numrit e ushtarakëve nga Shqipëria.

  Rrezulltatet  Tabelare
Tabela nr.1
• Nr.1 Pjesmarja në Luften Çlirimtare të Kosovës
Gjithsjet pjesmarës M F Mosha mesatare
26000 25500 500 25

Nga tabela Nr.1. Shihet se gjithsej pjesëtarë të UÇK-së kanë qenë 26.000, prej
tyre 25.500 meshkuj e që janë 98,7%  e numrit total, 500 prej tyre femra e që
përqindja e tyre shihet të jetë 1.92%, dhe mosha mesatare e tyre ka qenë 25.
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Tabela  nr.2
Tabela Nr.2.  Pjesmarësit e përfshirë në UÇK , sipas vendeve
Viset Rurale Viset Urabne Të huaj (Gjerman ,Francez,Italian ) etj Diaspora
65%         15%      0.5%                                19.95%

Nga Tabela nr.2. shihet se 65% e pjesëtarëve kamë qenë nga Viset Rurale, 15%
nga viset Urbane, 0.5% të huaj ( Gjerman, Francez,Italian, Marokan,etj.), dhe
nga diaspora 19,95%.
Tabela .nr.3
Tabela Nr.3.Pjestarët e UÇK-së sipas Invaliditetit dhe Vdekshmërisë
Dëshmorë të rënë    Inavlid të luftës    Të vdekur pas luftës    Të Vetëvrarë
                                                                                                   gjate vitit 99-2014
        2500                  3000 700              32

Nga tabela nr.3.shihet se dëshmorë të rënë gjatë luftës janë 2.500 e që në përqindje
janë 9.6% e numrit total, 3000 prej tyre kanë ngelur me invaliditet e që përbëjnë
11.53% të numrit total, të vdekur pas luftës janë 700 veta, 2.69%, dhe të vetëvrarë
janë 32 ushtarakë, pra 0.12% e numrit total.
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Diskutime

Nga këto rezultate del se hipoteza e ngritur është vërtetuar, ne në fillim kemi cekur
se përveq shkaqeve si për shembull, mungesa e një page mujore, mungesa e
përspektivës, ngecja e ndonjë biznesi të filluar dhe traumave të luftës, nga hulumtimi
ynë del se këto kanë qenë shkaqet kyqe të vetëvrasjeve.
Në disa dekadat e fundit prirja e vetëvrasjeve është në rritje. Në botë çdo katërdhjetë
sekonda ndodhë një vetëvrasje.
Ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë paralajmërojnë rritje të vetëvrasjeve
në njëzet vitet e ardhshme si pasojë e depresionit, luftërave që janë zhvilluar e po
zhvillohen, sëmundjeve psikike, etj. Të dhënat tregojnë se në botë, çdo vit, vetëvrasje
bëjnë gati një milion individë, kryesisht meshkuj në vitet 50-ta dhe 60-ta.
 Shqetësuese është rritja shumë e madhe e vetëvrasjeve e të rinjve të moshës 15-20
vjeç. Shkencëtarisht është vërtetuar se të rinjtë (deri në moshën 35 vjeç) më së shpeshti
bëjnë tentim vetëvrasje, ndërsa të vjetrit (50 vjeç e më të vjetër) më shpesh bëjnë
vetëvrasje. Shumë më i madh është numri i tentim vetëvrasje se sa vetëvrasjet (të
kryera).Vetëvrasjet përbëjnë një fenomen në rritje kudo në botë si edhe Republikën
e Kosovës. Sipas
Organizatës Botërore të Shëndetësisë ky fenomen është rritur me 60% në mbarë
botën gjatë 45 viteve të fundit. Rreth 3000 njerëz kryejnë vetëvrasje brenda një dite
në mbarë botën dhe për çdo vetëvrasje të kryer, rreth 20 të tjerë mund të tentojnë t’i
japin fund jetës. Po sipas OBSH, çdo vit, rreth 1 milion njerëz vdesin nga vetëvrasja.
Vetëvrasja është ndër 3 shkaqet kryesore të vdekjes për grupmoshën 15 – 44 vjeç në
disa vende dhe shkaku i dytë i vdekjeve për grupmoshën 10 – 24 vjeç.

Kufizimet

1.Një ndër kufizimet kryesore të këtij hulumtimi është mungesa e të dhënave të sakta
mbi numrin e pjestarëve pjesëmarrës në luftë, numrin e saktë të dëshmorëve, numrin
e invalidëve dhe të përqindjes meshkuj-femra, për shkak se Organizata e Veteranëve të
Luftës është në procesin e verifikimit të pjesëtarëve.
2.Mungesa e hulumtimeve të tilla ka qenë një nga kufizimet tjera, po ashtu ky hulumtim
ka përfshirë vetëm pjesëtarët që kanë bërë vetëvrasje në pamundësi për të marrë
informata rreth çrregullimeve të mundshme që ata kanë patur ose që të tjerët kanë
dhe për shkak të ndjeshmërisë së këtyre vetëvrasjeve të dhënat kanë qenë të kufizuara.
3.Po ashtu edhe qasja në dokumente më të thella që do t’i nevojiteshin këtij
hulumtimi nuk është bërë për arsye të ndryshme, ndjeshmërisë së dokumenteve, e
sidomos të atyre mjekësore të lëshuara nga ana e Neuropsikiatrit.Përpjekja për të
kontaktuar familjarët dhe për të marrë të dhëna rreth mënyrës së jetesës së tyre
derisa ishin gjallë, nëse kanë lënë ndonjë fjalë apo shkresë, ka qenë e pamundur për
shkak të konfidencialitetit nga ana e familjarëve për rastet në fjalë.

Rekomandime

Nuk mund të bëjmë asgjë për ata që tashmë kanë vdekur nga vetëvrasja, por mund
të bëjmë për personat që çojnë në vetëvrasjen dhe kanë bërë përpjekje të tilla. Në
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70% të rasteve personat kanë dhënë shenja dhe sinjale paralajmëruese, por askush
nuk u ka kushtuar vëmendje ose nuk i kan vlerësuar si duhet, andaj me këtë rast
rekomandojmë që:
 1.të rritet numri i hulumtimeve të tilla.
  2.Të ngriten Qendra Rehabilituese ku përveq trajtimeve Psikiatrike dhe Psikologjike
të ketë edhe aktivitete zbavitëse si psh. salla sportive, programe edukative, trajnime
të ndryshme, madje këto qendra të krijojnë marrëdhënie të reja partneriteti me
universitet publike dhe private, mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe juristë, gazetarë,
psikiatër, mjekë, infermierë, etj dhe të forcoi lidhjet me këta profesionistë nëpërmjet
programeve të stazhit, vullnetarizmit, kontributit në studime, analiza dhe
prezantime, etj.
3.Të verifikohet numri i atyre që vuajnë nga çrregullimet psikike, nga cili çrregullim
vuajnë, të kenë trajtimin adekuat falas duke përfishë vizitën mjekësore, terapinë
medikamentoze apo terapitë me anë të metodave psikologjike.
4.Të sigurohet ekzistenca e tyre duke ofruar një pagë mujore të kënaqshme, shtëpi
banimi në rast se mungon, sepse mediat kanë publikuar me datën 14 Gusht 2014 një
veteran të luftës krejtësisht të harruar dhe që jeton në kontejner.
5.Të iu ipet dekorata LUFTËTAR NDERI së bashku me privilegjet tjera përcjellëse (
benifitet për të gjithë njësoj)
6.Të miratohet projekt ligji për Veteranët e Luftës në afat sa më të shkurtë kohorë në
mënyrë që këta njerëz të gjejnë arsye për të përmirësuar edhe vet gjendjen e tyrë
shpirtërore.

Referencat

1.F.Viktore ,(2007) Në kërkim të kuptimit të jetës. Gumeni:Tiranë fq.21-133.
2.A.Alfred ,(2010) Të kuptosh natyrën e njeriut. Shtëpia botuese “Fan Noli”: Tiranë fq.17-
43.
3.Sch. Arthur ,(2003) Këshilla për jetën. Shtëpia botuese: Ideart Fq. 184-189.
4.J. John,(2011) Ankthi, një udhërrëfyes i plotë për ta kontrolluar. Shtëpia botuese: Dituria
fq.39-41.
5.F.Sigmund ,(2007) Psikoanaliza e histerisë dhe ankthit. Fan Noli:Tiranë fq.34.
6.F.Sigmund, (2004) Psikopatologjia e jetës së përditshme. Fan Noli:Tiranë fq.58.
7.F.Erik ,(2011) Arratisje nga liria. Plejad: Tiranë fq.107-119.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

208

New trends in healthcare relationship marketing

Shkodrane Dardhishta

Abstract

Òhe establishment of a relationship with a customer that leads to enduring, profitable
growth, rather than making a sale, is the central goal of relationship marketing. Sales are
the beginning of an opportunity to turn a buyer into a loyal customer. Customers who
are loyal to a product are happy to help the company encourage others to try and even
buy the company’s products. Brand loyalty is an asset. Without the loyalty of its
customers, a brand is merely a trademark, identifying symbol with little value. The
loyalty of its customers renders a brand much more than a trademark.
Relationship building is indispensable in today’s competitive world and a vital key to
marketing success. Some of the most successful health care companies have one thing in
common – incredible customer service. These health care “businesses” go out of their
way to make the customer (patients) feel appreciated, understood and cared for. The end
result of this is simple but powerful - a strong connection to the customer that goes
deeper than the normal company-customer relationship. The healthcare sector deals
with a very critical aspect — a patient’s health. Therefore, the primary goal of all healthcare
providers should be patient care and satisfaction. Learning about patient loyalty,
resulting from direct relationship marketing or from patient satisfaction, is important
for healthcare organizations to sustain their enterprise in the long term. The purpose of
this study is to analyze relationship marketing and patient satisfaction in health care
organization.
Keywords: Relationship Marketing, Healthcare, Trends, Patients satisfaction, Loyalty.

A Roadmap to Relationship Marketing in Healthcare

The healthcare industry is undergoing massive changes, moving from a volume-
based care model to a quality based care model. In order to adapt to these fundamental
changes, healthcare organizations are rapidly changing the way they do business,
and their evolving workforce management strategies reflect that. It’s not enough to
implement workforce management initiatives that cut labor costs. Instead, those
initiatives must also have a positive impact on both staff and patient satisfaction,
providing hospitals and health systems with a solid foundation that will sustain
them in both the short run and the long haul.1

The field of healthcare is unique and cannot be held to the same standards of
customer service that apply to other industries. Indeed, consumer decisions about
other services can be avoided or postponed to a future date, depending on the wishes
of the individual. In contrast, this is typically not an option in the health sector,
where avoiding or delaying consumption decision may have serious implications
for the health of the patient, potentially resulting in poorer health or even death. 2

1OAPI Health care organization, “The Rising Importance of Patient Satisfaction in a Value-Based
Environment”, 2015 API Healthcare Corporation, a GE Healthcare Companyp.p.11.
2 Salgaonkar, Pradeep B. (2006). Marketing of Healthcare Services: Abhijeet Publications, Delhi. India.
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Service providers in the field of healthcare include those involved in serving patients
as consumers, such as managers, doctors, nurses, administrative staff and patient.3

Thus, the factors that determine patient loyalty will vary from those that pertain to
loyalty in other domains. According to many authors and scholars today we are
living in a era of health care marketing. There are two primary factors for this more
active health management by consumers:4

-Consumers have an increased financial burden in the cost of keeping, healthy.
Patients are now playing an ever-increasing share of  pharmaceutical prescription
costs in the form of deductibles, co pays, or cash where they have no health
insurance. As a result, patients are more interested than ever in the cost of medical
treatments, and the value received for each expense.
-Consumers in the digital age now have unprecedented access to information about
wellness programs, diseases, treatments, and medications. Indeed, newly diagnosed
or newly treating patients have always had many questions about their health.
Now these patients can find answers to their questions very quickly via the Internet,
with or without a healthcare professional. Therefore, healthcare companies have
realized they must not only advertise one way by pushing information out to
consumers, instead, they must be a true two-way dialogue. Prior to booking an
appointment:5

77% of patients used search.
83% used hospital sites.
54% used health insurance company sites.
50% used health information sites.
26% used consumer-generated reviews.
Never before has it been easier for your healthcare business to connect with patients
and consumers on such a personal level. The healthcare industry needs to embrace
social as it can bring many benefits such as:6

· Increase business awareness
· Generate leads and sales
· Increase engagement with patients and consumers
· Address complaints quickly and effectively
· Help create brand advocates
In a day and age where healthcare is evolving to a customer centric, health centers
should remember, that peoples don’t become a patient until they receive a service
from hospital. So in one-third of the time in their interactions, the healthcare
consumer is only a “patient” during diagnosis and treatment. Two-thirds of the
time they are not patients, and most likely are arguing with billing department
about the charges.
The time has come healthcare providers to provide meaningful information in the
marketplace that will allow the healthcare consumer to become informed, educated

3 Herni Justiana Astuti, Keisuke Nagase,” Patient loyalty to healthcare organizations: relationship marketing
and satisfaction”, International Journal of Management and Marketing Research Vol. 7, No. 2, 2014, pp. 39-
56
4Ira J Haimowitz Healthcare Relationship Marketing: Strategy, Design and Measurement, Gower Publishing
Company, Great Britain, 2001, p.1-2
5 Pamela Lockard, “5 Healthcare Marketing Trends to Watch in 2016”, Available on: https://www.dmn3.com/
dmn3-blog/5-healthcare-marketing-trends-you-should-know-about.
6Kevin Gallager, “Healthcare Marketing – Trends, Challenges & Solutions”, Available on: http://
inbound.stargazerdigital.co.uk/healthcare-marketing-trends.
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and participatory in the care decision-making process.
Health centers should be transparent and talking about outcomes and prices. The
healthcare consumer is hungry for information and searching the internet as well
as other sources about perform of healthcare providers.7

Geile/Leon a American marketing communications firm set out to find out how
consumers learn about healthcare. The results show that the healthcare industry
spends more on advertising than any other industry (see  Figure no.1).
Figure no. 1. Worldwide ad spending percentages

Source:Geileon
Patients really are not interested in propaganda about how great health organization
is, at least not initially in their online search. They are seeking helpful educational
information that will help them make informed decisions about what their next
step should be in consulting with a healthcare professional. According to Pew
Research, 72% of internet users say they looked online for health information of
one kind or another within the past year. This includes searches related to serious
conditions, general information searches, and searches for minor health problems.
In fact the third most popular activity that people do online—right behind checking
email and using a search engine—is looking for answers to health questions.8

 According to Mashable the online resources most frequently accessed for health
related information are: 56% searched WebMD, 31% Wikipedia, 29% health magazine
websites, 17% Facebook, 15% YouTube, 13% a blog or multiple blogs, 12% patient
communities, 6% Twitter, and 27% none of the above.9

It stands to reason then that there will be a continued demand for educational
content in the form of blogs, social media, white papers, checklists, videos, podcasts
and email that are designed to create a personalized experience for the patient.
Developing a content strategy that touches the patient at the right time, with the
right information in the right channel will be a key element of developing a
relationship with old and potential new patients.
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Healthcare relationship marketing way toward satisfaction and loyal patient
“The only way to make sure patients are satisfied is to make sure employees are satisfied.”

– Joe Giansante, VP, HR, Ellis Medicine
There are many challenges that healthcare professionals face today when it comes
to their marketing. The problem I see with the healthcare companies I work with  a
lot of them are either doing nothing to market themselves or are doing things that
just don’t work anymore. Mostly because what they are doing is not reaching their
audience and creating awareness for their business. If we focus on the marketing
challenges we can see that the change in consumer behavior is seen as one of the
biggest opportunities. This means many healthcare businesses realize that there is
an opportunity for growth by adapting to consumer behavior but it also indicates
one of the biggest challenges.10

Hospitals have always been in the business of providing patient care. Quality of
care is measured with two metrics: patient outcomes (70%) and patient satisfaction
(30%). With patient satisfaction scores now having a direct impact on the bottom
line, the measure and management of patient satisfaction has become a top priority
at health systems across the country. In fact, more than half (54%) of healthcare
executives say patient experience and satisfaction is one of their top three priorities,
according to HealthLeaders Media’s 2013 Industry Survey data.11

Relationship marketing is in general the sum of all the activities a business engages
in to increase customer satisfaction. Relationship marketing emerged as a popular
new paradigm in the 1980s due to shift in focus from customer acquisition to
customer retention. It is likely to shift once again and will transform into customer
relationship management with a hybrid of marketing relationship programs that
range from relational to transacionalto outsourcing market exchange and customer
interactions.12

 Relationship marketing experts suggest customer satisfaction and trust are the
major determinants of customer commitment. Applying relationship marketing
principles to the healthcare industry reveals new and better ways to interact and
improve the doctor-patient relationship. With an overall goal of driving up sales
and increasing profits, this customer-driven approach to marketing uses marketing
materials and relevant educational programs to position a hospital, clinic or
individual doctor as an ally and source of support rather than a mistrusted source
of contention.13 Patients look to healthcare experts for a solution to their medical
problems, so it’s a moral responsibility of the provider to be a faithful representative

7Michael J Krivich, FACHE, PCM Director Marketing, Healthcare, Available on: http://
inbound.stargazerdigital.co.uk/healthcare-marketing-trends.
8 Pew Research Center, http://www.pewresearch.org/.
9 Brain Honigman, “24 Outstanding Statistics & Figures on How Social Media has Impacted the Health
Care Industry”, Available on: https://getreferralmd.com/2013/09/healthcare-social-media-statistics/.
10 Kevin Gallager, “Healthcare Marketing – Trends, Challenges & Solutions”, Available on: http://
inbound.stargazerdigital.co.uk/healthcare-marketing-trends.
11Rice, Chelsea. “5 Ways to Raise HCAHPS Scores via Staff Engagement.” HealthLeaders Media Insider,
November 2014.
12 Jagadish N.Sheth, “The future of relationship marketing”, Journal of Services Marketing, Vol 16. No.7
2002, pp590-592 , p.3.
13Jackie Lohrey, “What Is Relationship Marketing in Healthcare?”, Available on: http://
smallbusiness.chron.com/relationship-marketing-healthcare-68571.html, 2016.
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of their patients’ interests. 14

Luckily, the requirements for successful healthcare relationship marketing are simple.
Ethical conduct. Seamless patient relations. Responsive communication. Proactive
communication.  Community outreach, both at the patient and physician level.  It
is imperative to earn the trust of all concerned–not as a means to gain advantage in
a sales capacity, but as an end in itself.15 Physician’s perception of the relationship
with his or her patients may be associated with patient satisfaction. In particular,
physicians who characterized the patient– physician relationship as a partnership
tended to have more satisfied patients than did those who view the relationship as
controlled by the physician. These findings also indicated that a physician’s sex
and number of years in practice were unrelated to patient satisfaction.16

Conclusions

When we look at the evidence we can see that one of the biggest challenges is the
ability for healthcare businesses to change from more traditional methods of
marketing, to more of an inbound approach. Relationship marketing is a smart
approach for healthcare providers to market themselves well to attain their business
objectives. Patient satisfaction carries the promise of big rewards and the risk of big
penalties. Trust in healthcare is a fragile commodity, and one that you can’t survive
without. Hospitals must establish the trust that it needs to guide the consumer in
their decision making before they become patients. Consumer Loyalty is the key to
survival in today’s healthcare environment.
Successful enterprises and businesses don’t just communicate with prospects and
their existing customers on special days. They do it every day.

Literature

1. Anderson, Lynda A, & Zimmerman, March A. (1993). Patient and physician
perceptions of their relationship and patient satisfaction: a study of chronic disease
management. Patient Education and Counseling, 20(1), 27-36.

2. Herni Justiana Astuti, Keisuke Nagase,” Patient loyalty to healthcare organizations:
relationship marketing and satisfaction”, International Journal of Management and
Marketing Research Vol. 7, No. 2, 2014, pp. 39-56.

3. Ira J Haimowitz Healthcare Relationship Marketing: Strategy, Design and
Measurement, Gower Publishing Company, Great Britain, 2001, p.1-2.

4. Jackie Lohrey, “What Is Relationship Marketing in Healthcare?”, Available on: http:/
/smallbusiness.chron.com/relationship-marketing-healthcare-68571.html, 2016

5. Jagadish N.Sheth, “The future of relationship marketing”, Journal of Services
Marketing, Vol 16. No.7 2002, pp590-592 , p.3.

6. Kevin Gallager, “Healthcare Marketing – Trends, Challenges & Solutions”, Available

14 Manish Kumar Chauhan, “A Roadmap to Relationship Marketing in Healthcare”, Available on: http://
www.physicianspractice.com/blog/roadmap-relationship-marketing-healthcare, 2016
15 Laura Mikulski, “Healthcare Relationship Marketing: Tapping into Emotion”, April, 2013, Available
on: http://physicianreferralmarketing.com/healthcare-relationship-marketing/.
16 Anderson, Lynda A, & Zimmerman, March A. (1993). Patient and physician perceptions of their relationship
and patient satisfaction: a study of chronic disease management. Patient Education and Counseling, 20(1),
27-36.



213

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

on: http://inbound.stargazerdigital.co.uk/healthcare-marketing-trends
7. Laura Mikulski, “Healthcare Relationship Marketing: Tapping into Emotion”, April,

2013, Available on: http://physicianreferralmarketing.com/healthcare-relationship-
marketing/

8. Manish Kumar Chauhan, “A Roadmap to Relationship Marketing in Healthcare”,
Available on: http://www.physicianspractice.com/blog/roadmap-relationship-
marketing-healthcare, 2016

9. Michael J Krivich, FACHE, PCM Director Marketing, Healthcare, Available on: http:/
/inbound.stargazerdigital.co.uk/healthcare-marketing-trends

10. OAPI Health care organization, “The Rising Importance of Patient Satisfaction in a
Value-Based Environment”, 2015 API Healthcare Corporation, a GE Healthcare
Companyp.p.11.

11. Pamela Lockard, “5 Healthcare Marketing Trends to Watch in 2016”, Available on:
https://www.dmn3.com/dmn3-blog/5-healthcare-marketing-trends-you-should-
know-about

12. Rice, Chelsea. “5 Ways to Raise HCAHPS Scores via Staff Engagement.”
HealthLeaders Media Insider, November 2014.

13. Salgaonkar, Pradeep B. (2006). Marketing of Healthcare Services: Abhijeet
Publications, Delhi. India.



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

214

Koncepti i mandatit të deputetit

Doktorante Jonida Kondili
Këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese

Abstrakt

Në një shtet të organizuar si republikë parlamentare organi kushtetues prej të cilit
rrjedhin të gjitha organet e tjera është parlamenti.
Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë parashikohet se sovraniteti i përket popullit,
i cili e ushtron nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose drejtpërsëdrejti. Nisur nga roli i
rëndësishëm që paraqet deputeti, si përfaqësues i popullit, në këtë shkrim do të synoj të
trajtoj konceptin e mandatit parlamentar të deputetit.
Punimi do të jetë i ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë do të trajtoj konceptin e mandatit
parlamentar, mënyrën e zgjedhjes, si dhe momentin e fillimit të ushtrimit të funksionit.
Në pjesën e dytë do të trajtoj mbarimin e ushtrimit të mandatit të deputetit duke i
kushtuar rëndësi një prej rasteve, atij të papajtueshmërisë së mandatit të deputetit me
Kushtetutën, si dhe qëndrimin e jurisprudencës kushtetuese.

Fjalë kyçe: Mandat parlamentar; Deputet; Funksion; Kushtetutë; Jurisprudencë
kushtetuese.

Hyrje

Doktrina e përkufizon mandatin parlamentar si një akt të kalimit të sovranitetit
nga populli tek përfaqësuesit e tij. Përfaqësimi, në kontekstin e mandatit parlamentar,
nënkupton delegimin e të drejtës nga shumë persona tek një person i vetëm për të
vendosur mbi çështje që lidhen me qeverisjen e vendit. Çdo qytetar konsiderohet si
mbajtës i një “copëze” të barabartë të sovranitetit. Nga ana tjetër, vendimet në
parlament nga mbajtësi i sovranitetit që është populli merren nëpërmjet përfaqësuesve
të tij, deputetët1.

I. Koncepti i mandatit parlamentar
Në një sistem ku sundon sovraniteti popullor dhe parimi i demokracisë, qeverisja
realizohet nëpërmjet vullnetit të shumicës në parlament. Parlamentarët, nëpërmjet
mandatit të marrë nga zgjedhësit, ushtrojnë sovranitetin kombëtar. Mandati
parlamentar është i përgjithshëm, domethënë parlamentarët përfaqësojnë popullin
si të tërë dhe jo një grup votuesish. Gjithashtu mandati është përfaqësues, që do të
thotë se deputetët nuk janë të lidhur pas ndonjë urdhri, por gëzojnë pavarësi të
plotë përballë elektoratit por edhe ndaj grupimit politik ku ata bëjnë pjesë.
Koncepti i mandatit parlamentar përmban detyrimin e përfaqësimit real të zgjedhësve.
Populli merr pjesë në vendimmarrjen parlamentare nëpërmjet tërësisë së anëtarëve
të tij dhe për këtë qëllim duhet të garantohet pjesëmarrja e të gjithë deputetëve në
vendimmarrje. Vetëm duke qenë plotësisht efektiv, pra i përfaqësuar tërësisht me të

1 Jean Jacques Rousseau, The Social Contract, Libri II, Nëntitulli: Sovereignty is indivisible (1762, i
ribotuar).
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gjithë anëtarët e tij, parlamenti mund të realizojë funksionin e tij demokratik2.
Mandati i deputetit duhet të kuptohet së pari si një akt përfaqësimi individual që lidhet
me deputetin si individ pavarësisht sistemit të zgjedhjes së tij dhe më pas me partinë
politike ku ai bën pjesë3. Si i tillë, deputeti ushtron në pavarësi të plotë mandatin e tij
duke vendosur në bazë të veprimtarisë së tij interesin e të përfaqësuarve. Këtë ai e bën
duke marrë vendime me vullnet dhe bindje të plotë, të cilat jo gjithmonë korrespondojnë
me vullnetin e zgjedhësve që ai përfaqëson ose të grupimit politik ku bën pjesë.
Kushtetuta ka përcaktuar se deputetët e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë
zgjidhen sipas një sistemi proporcional me zona zgjedhore shumëemërore4, të cilat
përputhet me ndarjen administrative të një prej niveleve të organizimit
administrativo-territorial5. Kriteret dhe rregullat për zbatimin e sistemit zgjedhor
proporcional, për caktimin e zonave zgjedhore dhe për numrin e mandateve për
secilën zonë përcaktohen në ligjin për zgjedhjet6. Në zgjedhjet e përgjithshme, që do
të zhvillohen në vitin 2017 në Republikën e Shqipërisë do të aplikohen për herë të
parë dhe ndarja e re territoriale, e cila parashikon krijimin e 61 bashkive7. Megjithëse
kandidatët për deputet paraqiten në nivel zone zgjedhore nga partitë politike,
koalicionet zgjedhore të partive politike, si dhe nga zgjedhësit8 deputeti është
përfaqësues i të gjithë popullit9.
Një deputet nuk mund të pengohet apo ndalohet të ushtrojë funksionin e tij si
pjesë e parlamentit. Në raste të tilla gjen zbatim parimi se: “çdo deputet është i rëndësishëm
individualisht dhe si i tillë përbën një element të pandashëm nga tërësia e parlamentit10.
Mandati që i jepet deputetit ka si qëllim kryesor funksionimin sa më të mirë të
parlamentit. Për këtë arsye, megjithëse mandati i deputetit, në pamje të parë, mund
të konsiderohet si individual, ai nuk mund të kuptohet i shkëputur nga mandati i
Kuvendit. Nga ana tjetër, aspekti kolektiv i mandatit parlamentar i referohet
mbrojtjes së vetë organit ligjvënës si i tërë dhe jo deputetëve të veçantë, si pjesë të tij.
Deputetët nuk mbajnë përgjegjësi për mendimet e shprehura në Kuvend dhe votat
e dhëna prej tij në ushtrimin e funksionit. Deputeti nuk mund të arrestohet ose t’i
hiqet liria në çfarëdo lloj forme apo ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i
banesës, pas autorizimin e Kuvendit. Deputeti mund të ndalohet ose të arrestohet
pa autorizim kur kapet në kryerje e sipër ose menjëherë pas kryerjes së një krimi11.

2 Vendim i Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane, BverfGE 1/06, 4.7.2007.
3 Ndryshe nga sistemi mazhoritar ku populli voton direkt kandidatin për deputet, sipas neni 64 të Kushtetutës
së Republikës së Shqipërisë deputetët zgjidhen me sistemin proporcional me zona zgjedhore shumëemërore
4 Referohu në pikën 1 të nenit 64 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e ndryshuar me ligjin nr.9904,
datë 21.04.2008.
5 Referohu në pikën 2 të nenit 64 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e ndryshuar me ligjin nr.9904,
datë 21.04.2008.
6 Referohu në pikën 3 të nenit 64 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e ndryshuar me ligjin nr.9904,
datë 21.04.2008.
7 Referohu në ligjin nr.115/2014 “Për ndarjen administrative të njësive të qeverisjen vendore në Republikën
e Shqipërisë”,
8 Referohu në pikën 1 të nenit 68 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
9 Referohu në pikën 1 të nenit 70 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
10 Richard Wurbs, Regelungsprobleme der Immunität und der Indemnität in der parlamentarishen Praxis
(1988) fq. 24-27.
11 Referohu në nenin pikën në nenin 73 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar me ligjin 88/
2012 “Për disa ndryshime në ligjin nr.8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të
ndryshuar.
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Deputetët përfitojnë nga kjo mbrojtje për aq kohë sa janë pjesë e organit ligjvënës
dhe në ato raste dhe sipas kushteve që parashikon shprehimisht kushtetuta e një
vendi. Statusi kushtetues i deputetit shtrihet që nga momenti i fitimit të mandatit
dhe vazhdon deri në përfundimin e mandatit parlamentar12. Gjithashtu, edhe të
drejta të tjera të cituara më sipër si: imuniteti penal, mospërgjegjësia për deklarimet
dhe votën e dhënë (indemniteti), janë pjesë e statusit kushtetues, të cilat ai i gëzon
nga momenti i anëtarësisë në parlament13. Deputeti nuk ka imunitet për
përgjeshmërinë civile, ndaj tij mund të ngrihet një padi civile, ndryshe nga imuniteti
penal, sipas të cilit ai ndiqet penalisht në rast se kërkohet nga Prokurori i
Përgjithshëm. Vetëm duke i parë të plota të drejtat dhe detyrimet e mandatit
parlamentar, mund të kuptohet kompleksiteti i rolit të përfaqësimit14.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon se deputeti gëzon mandat të lirë15.
Kjo mbrojtje kushtetuese shtrihet natyrshëm ndaj ushtrimit faktik të tij. Nga tërësia
e karakteristikave që mbart në vetvete mandati parlamentar, është e qartë se deputeti
gjatë ushtrimit të detyrës së tij nuk i nënshtrohet urdhrave, por ai pranon në mënyrë
të lirë mandatin e tij dhe vendos me përgjegjësinë e tij të plotë mbi mënyrën e
ushtrimit të mandatit16.

i. Fillimi i mandatit të deputetit
Veprimtaria e deputetit duhet të përshkohet gjatë gjithë kohës që ai ushtron këtë
funksion nga përgjegjshmëria, ndershmëria dhe korrektesa. Ky detyrim për deputetin
nis që në momentin e fillimit të mandatit parlamentar.
Kushtetuta parashikon dy momente që lidhen me fillimin e mandatit të deputetit:
a. Mandati i deputetit fillon ditën që ai shpallet i zgjedhur nga komisioni
përkatës i zgjedhjeve17.
b. Para fillimit të ushtrimit të mandatit deputetët bëjnë betimin në Kuvend18.
Sipas kësaj ndarje që bën Kushtetuta vërehen këto situata: fillimi i mandatit; fillimi
i ushtrimit të mandatit të deputetit dhe momenti i betimit. Dallimi mes tyre bëhet
me qëllim përcaktimin e momentit të ardhjes së efekteve të caktuara për secilën prej
tyre. Në mjaft vende europiane, si moment kur kandidati konsiderohet deputet
quhet kur ai shpallet i tillë nga organi i ngarkuar me nxjerrjen e rezultatit
përfundimtar të zgjedhjeve. Rregullorja e Dhomës së Ulët të parlamentit austriak
parashikon se në momentin e shpalljes së rezultatit përfundimtar, kandidati fitues
konsiderohet deputet dhe gëzon të drejtën e vendit në parlament dhe të votës19.
Anëtarësia e plotë, pra gëzimi i të gjitha të drejtave dhe detyrimeve të deputetit
fillon me mbledhjen e parë të parlamentit, ku bëhet edhe betimi i deputetëve20.

12 Statusi kushtetuese i rregulluar sipas neneve 70/1 dhe 73 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë.
13 Shih për më tepër ligjin nr.8550, datë 18.11.1999 “Për statusin e deputetit” të ndryshuar.
14 Pika 2 e nenit 2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
15 Referohu në pikën 1 të nenit 70 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
16 Vendim i Gjykatës Kushtetuese Federale Gjermane, BVerfGE 76, 265, 341.
17 Referohu në pikën 1 të nenit 71 të Kushtetutës. Në Republikën e Shqipërisë funksionin e komisionit të
posaçëm e ushtron Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)
18 Referohu në nenin 72 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
19 Neni 113 i Ligjit për Zgjedhjen e Anëtarëve të Dhomës së Ulët (Nationalrat-NRWO) dhe neni 1/1 i
Rregullores së Dhomës së Ulët të Parlamentit Austriak (GeOG).
20 Neni 4 i Rregullores së Dhomës së Ulët të Parlamentit Austriak (GeOG).
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Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon si moment të fillimit të mandatit
parlamentar atë të shpalljes së deputetit nga komisioni përkatës i zgjedhjeve21. Kurse
si moment i fillimit të ushtrimit të mandatit konsiderohet ai i betimit22. Kushtetuta
e lidh momentin e fillimit të punës së Kuvendit të ri me shpalljen e rezultatit të
zgjedhjeve23. Në mbledhjen e parë të Kuvendit bëhet konstituimi i tij, i cili realizohet
pas betimit të deputetëve.
Kushtetuta parashikon se “mandati i Kuvendit vazhdon deri në mbledhjen e parë të Kuvendit
të ri24.” Ky parashikim i shërben parimit të vazhdimësisë të organeve kushtetuese
dhe eliminimit të boshllëkut institucional. Bazuar në këto dispozita dhe në
interpretimin e Gjykatës Kushtetuese25 deputeti konsiderohet i tillë që në momentin
e shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve dhe vazhdon të jetë deputet deri
në konstituimin e parlamentit pasardhës, pra në mbledhjen e parë të tij. Deputeti
fillon ushtrimin e detyrës së tij në momentin e betimit, pas të cilit fillon dhe gëzimi
i disa të drejtave dhe detyrave që lidhen me mandatin parlamentar. Kuvendi i ri
fillon mandatin në mbledhjen e parë pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të
zgjedhjeve dhe vazhdon deri në mbledhjen e parë të Kuvendit të ri. Mandati i
deputetëve lidhet me mandatin e Kuvendit, pasi marrja ose fitimi i mandatit nga
deputetët konsiderohet si kusht paraprak për të filluar mandati i vetë Kuvendit, i
cili thirret në mbledhjen e parë të tij me pjesëmarrjen e deputetëve të zgjedhur dhe jo
të kandidatëve për deputetë. Kuvendi, në seancën e parë të tij, bën vetëm verifikimin
e mandatit të deputetit, nëse personi që ka fituar mandatin e deputetit përputhet me
personin e ndodhur në sallë ditën e konstituimit, si dhe verifikon nëse ka kushte
pazgjidhshmërie ose papajtueshmërie nga ato të parashikuara nga Kushtetuta dhe
ligji.
Gjatë mbledhjes së parë të Kuvendit të ri zhvillohet dhe betimi i deputetëve. Betimi
është një akt që shërben për të deklaruar vullnetin, gatishmërinë, bindjen dhe
vendosmërinë e mëtejshme të deputetit të mandatuar për të ushtruar funksionin e
përfaqësuesit në Kuvendin e ri, në përputhje me rregullat e parashikuara për këtë
qëllim. Betimi nuk është konsideruar si është kusht për të bërë të vlefshëm mandatin
e deputetit, por mosbërja e betimit përbën një nga shkaqet e humbjes së mandatit
parlamentar26.
Deputeti ka përgjegjësi individuale për të marrë masat me qëllim bërjen e betimit në
mbledhjen më të parë të Kuvendit dhe jo të përdorë mosbërjen e betimit si arsye për
të mospërmbushur detyrimet e tij kushtetuese dhe ligjore. Një veprim i tillë nuk
pajtohet me parimet e një shteti demokratik dhe të së drejtës. Nga momenti, që
deputeti fiton mandatin parlamentar është i detyruar të plotësojë të gjitha kërkesat
kushtetuese dhe ligjore që lidhen me ndalimin e kryerjes së aktiviteteve të tjera apo
deklarimet lidhur me interesat e tij financiarë27.

21 Pika 1 e nenit 71 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
22 Neni 72 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
23 Pika 1 e nenit 67 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
24 Referohu nenit 65 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë
25 Shih vendimin nr.44, datë 07.10.2011 të Gjykatës Kushtetuese.
26 Neni 71/2 “a” i Kushtetutës dhe neni 4 i Rregullores së Kuvendit.
27 Neni 70 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
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II. Rastet e mbarimit të mandatit të deputetit, papajtueshmëria e mandatit të deputetit.
Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.

Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë është përcaktuar se mandati i deputetit
mbaron ose është i pavlefshëm në disa raste si: kur ai nuk bën betimin; kur heq
dorë nga mandati; kur vërtetohet një nga kushtet e pazgjedhshmërisë ose
papajtueshmërisë; kur mbaron mandati i Kuvendit; kur mungon pa arsye mbi 6
muaj rresht në Kuvend, si dhe kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë
për kryerjen e një krimi28.
Një ndër rastet e mbarimit të mandatit të deputetit, që paraqet interes është kur
dyshohet se deputeti ndodhet para një prej kushteve të pazgjedhshmërisë ose
papajtueshmërisë në ushtrimin e mandatit të deputetit.
Sipas Kushtetutës, deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprimtari fitimprurëse që
buron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuri të këtyre29.
Deputeti është i detyruar të marrë masa për të respektuar këtë detyrim kushtetues
dhe për të shmangur çdo marrëdhënie që do të cenonte respektimin e këtij detyrimi.
Nëse ka pretendime se ai nuk e ka përmbushur këtë detyrim, parashikohet një proces
kontrollues, fillimisht në Kuvend dhe më pas në Gjykatën Kushtetuese30. Kur
Kuvendi me vendimmarrjen e tij verifikon shkeljen dhe kjo shkelje konstatohet nga
Gjykata Kushtetuese, deputetit ndaj të cilit pretendohet shkelja i hiqet mandati.
Koncepti i papajtueshmërisë, në legjislacione të ndryshme, është i përfshirë pjesërisht
në kushtetutë, pjesërisht në ligje të veçanta.
Papajtueshmëria me funksionin e deputetit nënkupton që deputeti nuk mund të
ushtrojë asnjë funksion tjetër përveç atij të anëtarit të parlamentit ose anëtarit të
qeverisë31.Në thelb papajtueshmëria përqendrohet në dy aspekte:
e para lidhet me ndalimin për të mbajtur dy funksione publike,
e dyta, me ndalimin për të mbajtur një funksion publik dhe një privat me karakter
ekonomik ose jo.
Në të dyja rastet, ndalimi për të mbajtur dy funksione synon parandalimin e
mbivendosjes së kompetencave të ndara tek i njëjti person ose organ dhe në këtë
mënyrë moscenimin e parimit të shtetit të së drejtës. Edhe në rastet kur një funksionari
i lejohet të mbajë dy detyra publike, ai përsëri ka të drejtë të marrë një pagë.
Ka patur debate mbi rolin e dy institucioneve kryesore, të Gjykatës Kushtetuese
dhe Kuvendit, në procedurën iniciuese për gjykimin e papajtueshmërisë së mandatit
të deputetit me Kushtetutën, në rastin kur Kuvendi ka marrë vendim për të mos e
dërguar çështjen e konstatimit të papajtueshmërisë së mandatit të deputetit me
Kushtetutën në Gjykatën Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese në një vendim të fundit
të saj ka arsyetuar se: Gjykata vlerëson se në të tilla raste Kuvendi nuk mund të vërë në
diskutim mocionin e paraqitur dhe nuk mund t‘ia nënshtrojë atë debatit parlamentar, por
vendimmarrja e tij si organ kolegjial është e domosdoshme me qëllim vënien në lëvizje të kësaj
Gjykate për t‘u shprehur për themelin e çështjes, për sa kohë që pa një vendim të shumicës

28 Referohu në nenin 71 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
29 Referohu në pikën 3 të nenit 70 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
30 Referohu në pikën 4 të nenit 70 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
31 Neni 70/2 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë



219

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

parlamentare Gjykata nuk mund të shqyrtojë kërkesa të tilla. Vendimmarrja e Kuvendit në
raste të tilla është në funksion të legjitimimit të këtij organi si një nga subjektet që mund të vënë
në lëvizje juridiksionin kushtetues. Kuvendi në këto raste nuk mund t‘i hyjë themelit të çështjes,
pra vlerësimit nëse veprimet konkrete të pretenduara të kryera nga deputeti janë të papajtueshme
me mandatin e tij, sepse në të kundërt do të ndërhynte në kompetencat që kushtetutëbërësi ia ka
njohur vetëm Gjykatës Kushtetuese. Me fjalë të tjera, ndonëse verifikimi dhe vlerësimi i kritereve
juridiko-formale të kërkesave të kësaj natyre është një çështje që i përket Kuvendit, vlerësimi i
meritës së çështjes, pra nëse me veprimet e tij deputeti ka shkelur ndalimin kushtetues të pikës
3 të nenit 70 të Kushtetutës, me pasojë konstatimin e papajtueshmërisë në ushtrimin e mandatit,
është një çështje që i përket ekskluzivisht Gjykatës Kushtetuese.
Gjykata ka vijuar arsyetimin duke arritur në përfundimin se: “Për çdo shkelje të pikës
3 të nenit 70 të Kushtetutës, kur kërkohet konstatimi i papajtueshmërisë me mandatin e deputetit,
Kuvendi është i detyruar ta dërgojë çështjen në Gjykatën Kushtetuese, e cila është organi i vetëm
që ka kompetencën ta shqyrtojë në themel çështjen32.
Pavarësisht se është vendimi përfundimtar i Gjykatës që shërben si precedent, interes
të veçantë për debat kushtetuese për këtë çështje paraqet dhe mendimi i pakicës.
Ndryshe nga shumica ky mendim shprehet se: ..”kushtetutëbërësi ka bërë një dallim
ndërmjet pasojave të ndryshme që vijnë nga vendimi i Kuvendit, në rastin kur verifikon shkeljen
(papajtueshmërinë), nga rasti kur ai nuk e konsideron si shkelje, duke vendosur një garanci më
shumë kur rrezikohet heqja e mandatit”. Mendimi vijon: ..” Nëse ka pretendime se ai nuk e
ka përmbushur këtë detyrim, pika 4 e nenit 70 të Kushtetutës parashikon një proces kontrollues,
fillimisht në Kuvend dhe më pas në Gjykatën Kushtetuese. Kur Kuvendi me vendimmarrjen e tij
verifikon shkeljen e pikës 3 të nenit 70 dhe kjo shkelje konstatohet nga Gjykata Kushtetuese,
deputetit ndaj të cilit pretendohet shkelja i hiqet mandati. Në rastin kur Kuvendi, sipas pikës 4
të nenit 70, nuk vendos se ka shkelje dhe çështja nuk i kalon Gjykatës Kushtetuese, deputeti dhe
Kuvendi (shumica parlamentare) nuk shmangen nga përgjegjësia politike”33.
Me këtë vendim Gjykata Kushtetuese ka bërë një interpretim përfundimtar të
Kushtetutës për rolin e Kuvendit dhe Gjykatës Kushtetuese në çështjet me objekt
papajtueshmërinë e mandatit të deputetit.

Konkluzione

Në këtë shkrim u trajtua koncepti i mandatit parlamentar të deputetit, duke filluar
nga momenti i zgjedhjes, funksionet e tij, statusi juridik, si dhe rastet e mbarimit të
mandatit.
Me rëndësi paraqitet vazhdimësia e funksionimit të institucioneve në një shtet
demokratik institucionet, sidomos ato kushtetuese. Pavarësisht rotacioneve
institucionet duhet të reflektojnë vazhdimësi të funksionimit të tyre me qëllim
përçimin e sigurisë tek populli. Kjo është arsyeja kryesore pse kushtetutëbërësi ka
vlerësuar se mandati i deputetit vazhdon deri në mbledhjen e parë të kuvendit të ri.
Nga ana tjetër mandati i deputetit ka pasojat juridike, midis të cilave është ndalimi
i ushtrimit të aktivitetit privat, sikurse u trajtua është në një ndër rastet e mbarimit
të mandatit të deputetit. Por ndalimi i ushtrimit të aktivitetit privat për deputetin
32 Qëndrim i mbajtur me vendimin nr.7, datë 24.02.2016 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
33 Referohu në prg 23 të mendimit të pakicës në vendimin nr.7, datë 24.02.2016 të Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Shqipërisë.
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në përgjithësi nuk është absolut. Një pjesë e legjislacioneve europiane e lejojnë një
gjë të tillë me disa kufizime. Lejimi i i ushtrimit të profesionit bazë të deputetit
bazohet në parimin se deputeti nuk duhet patjetër të shkëputet tërësisht nga tregu
i punës apo t’i hiqet mundësia për të ushtruar profesionin primar vetëm se ai merr
përsipër të përfaqësojë interesat e popullit në organe përfaqësuese. Nga ana tjetër,
ndalimi i ushtrimit të profesionit bazohet tek fakti që funksioni i deputetit është
punë me kohë të plotë dhe duhet trajtuar gjatë gjithë legjislaturës si e tillë. Është me
interes të shqyrtohet jo vetëm elementi kohë por edhe elementi shpërblim. Funksioni
i deputetit është funksion që paguhet në përputhje me nivelin e përgjithshëm
ekonomiko-financiar të një vendi34.
Neni 70 i Kushtetutës vendos detyrime për deputetin dhe Kuvendin si organ
kolegjial, të cilat synojnë shmangien e papajtueshmërisë me mandatin e deputetit
dhe përfaqësimin e popullit në mënyrë të lirë dhe me mirëbesim. Çdo deputet
përpara fillimit të ushtrimit të mandatit bën betimin për respektimin e
Kushtetutës dhe të ligjeve. Deputeti mban përgjegjësi politike përpara zgjedhësve
dhe forcës politike përkatëse që e ka mbështetur. Nëse ai nuk përmbush detyrimet
që rrjedhin nga mandati, për të cilat është betuar, rrezikon të mos e rifitojë sërish
mandatin e deputetit duke mos u vendosur në listën e kandidatëve nga partia apo
koalicioni zgjedhor i partive politike. Gjithashtu, përveç përgjegjësisë politike dhe
etike, deputeti, si çdo qytetar tjetër, mban përgjegjësi civile dhe penale.
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Përdorimi i gjuhëve rajonale ose të pakicave  në Kosovë bazuar në
kornizën legjislative

Safet Krasniqi
Kolegji  “FAMA” Prishtinë
“Gustav Majer” Prishtinë

“Universiteti i Prizrenit” Ukshin Hoti”
“Udha e shkronjave”, Prizren

Abstrakt

Punimi  përfshin  aspektin juridik dhe politik të harmonizimit të të drejtave he lirive të
njeriut në kontekstin e funkcionimit legjislativ dhe ekzekutiv të shtetit të Kosovës , gjithnjë
sipas kornizës bazë të Planit Ahtisari . Zbatimi praktik ka filluar dhe tani më, është pjesë
e detyrimeve që kanë Institucionet e Kosovës që mbështeten në marrëveshiet bilaterale
si dhe, në kornizën e të drejtave themelore të njeriut. Kjo çasje, më së shumti ka të bëjë me
grupçet e vogla shoqërore në Kosovë të cilat, juridikisht dhe politikisht, janë emërtuar në
Kushtetutën e Kosovës. Në këtë punim, janë përdorur disa metoda shkencore që janë
kompatibile me thelbin e punimit siç janë: metoda historike, metoda krahasuese etj.

Hyrje

E  drejta pozitive në Kosovë,  ka përcaktuar minimumin e të drejtave dhe lirivë të
garantuara për secilin qytetar të Kosovës e poashtu, konform standardeve
ndërkombëtare, ka  sankcionuar edhe mënyrat dhe vendet e përdorimit të gjuhëve,
në nivel qendror dhe lokal. Legjislacioni në fuqi në Kosovë , përdorimin e gjuhëve
dhe trajtimin e tyre  në aspektin e përdorimit  e trajton në kuadër të njërës prej
shumë të drejtave të të gjitha komuniteteve për ruajtjen , mbrojtjen dhe promovimin
e identitetit të tyre, në rastin konkretë identitetit gjuhësor.
Këto të drejta, burimin e kanë në aktet juridike ndërkombëtare që janë inkorporuar
drejtpërdrejt në të drejtën pozitive në Kosovë sic janë: KEDLNJ, Konventa Kuad[r
për Mbrojtjen e Pakicave , Rekomandimet e Oslos  etj. Parlamenti i Kosovës ka
miratuar Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, dhe ligje tjera që lidhen me përdorimin e
gjuhëve , përfshirë edhe dokumente dhe udhëzime tjera për përdorimin e gjuhëve
në Kosovë. Në këtë punim, janë përdorur disa metoda shkencore që janë kompatibile
me thelbin e punimit siç janë: metoda historike, metoda krahasuese etj.
Çësjtja e përdoromit të gjuhëve, ka nxitur debate të ndryshme në çarqet vendore
duke pasur parasysh statusin politik të pakicave dhe poziten juridike të tyre në
përputhje me standardet ndërkombëtare. Aktualisht, legjislacioni i Kosovës është
ndërtuar mbi bazën e një plani ndërkombëtar i bazuar në ndryshimet revolucionare
të ndodhura në kosovë në vitet 89/99. Nëse i referohemi principeve të së drejtës
ndërkombëtarte, sigurisht se, legjislacioni i Kosovës , fillesën e ka në aktet juridike
ndërkombëtare, në rastin konkret, Karta Evropiane për Gjuhët Rajonale ose
Minoritare, aprovuar në Strazburg me 5.11. 1992. Janë të rëndësishme edhe
rekomandimet e Oslos për gjuhët e pakicave e Komesariatit të  Lartë për pakicat dhe
Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare. Karta Evropiane për
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Gjuhët Rajonale ose Minoritare është njëri nga dokumentet ndërkombëtare të
obligueshme për zbatim. Karta   ka përkufizuar gjuhët minoritare në dy aspekte: si
gjuhë që tradicionalisht janë folur brenda një territori të caktuar dhe në aspektin
tjetër si grup që është numerikisht më i vogël se sa pjesa tjetër e popullsisë së atij
shteti. Specifikat tjera kanë të bëjnë me dallueshmërinë e g-juhës nga gjuha e shumicës
si për nga dialekti e poashtu edhe nga vetë gjuha zyrtare.1 Në kuadër të obligimeve
për zbatimin e kësaj Konvente, neni 2 ka obliguar shtetet për respektimin e së paku
tridhjetepesë paragrafëve ose nënparagrafëve të pjesës së tretë të Kartës përfshirë së
paku tre të zgjedhur prej nenit 8 dhe 12 dhe një prej nenit 9-12 të Kartës2 Në kuadër
të kartës janë përcaktuar obligimet e secilit shtet për marrjen e masave për
sankcionimin e kartës përmes hartimit të dispozitave ligjore me qëllim, përkrahjen
në përdorimin e gjuhëve rajonale ose të pakicave në institucionet gjyqësore,
administrative dhe arsimore. duke iu përmbajtur objektivave dhe parimeve të
përcaktuara në nenin 2 par.1 të Kartës, neni 7, ka obliguar shtetet palë që duke
hartuar legjislacionin bazë për zbatimin e Kartës, jo vetëm të pranojnë por, të
përkrahin përdorimin e gjuhëve rajonale në aspektin e ndërmarrjes së veprimeve
konkrete me qëllim që këto gjuhë të ruhen dhe kultivohen përmes lehtësimit të
përdorimit të tyre e njëkohësisht për sigurimin e mjeteve dhe formave të ndryshme
për përdorimin e tyre në jetën publike dhe institucionlale3 Qëllimi i këtij akti
ndërkombëtar është, sigurimi i plotë i  përdorimit të gjuhëve të pakicave në sferat e
jetës shoqërore, duke filluar nga administrata gjyqësore etj. arsimin etj. Një rëndësi
të veçantë Karta i jep , arsimimit të minoriteteve , arsimimin fillor të mesëm dhe
universitar , hapjen e një kanali televiziv , gazetave dhe mjeteve tjera të informimit.4

Në kuadër të obligimeve tjera ndërkombëtare janë edhe Rekomandimet e Oslos lidhur
me të drejtat gjuhësosre të pakicave . Rekomandimet e Oslos janë nisur nga situata
në ish Jugosllavi dhe qëllimi i këtij rekomandimi ishte, evitimi i përpëasjeve të
mundshme ndër etnike . Mbi këtë bazë, rekomandimet e Oslos, kanë për qëllim
sigurimin e të drejtave të domosdoshme të minoriteteve në sferën e përdorimit të
tyre brenda një sistemi juridik. Baza e këtyre rekomandimeve janë, Deklarata
Universale e të Drejtave të Njeriut ,  KEDLNJ, Pakti Ndërkombëtar për të Drejta
Civile dhe Politike ku garantohet dinjiteti i njeriut , liria e të shprehurit dhe
pjesëmarrja e barabartë në jetën shoqërore të pakicave. Vlejn të theksohen nenet e
këtyre dokumenteve që përcaktojnë parimet bazike .  Deklarata Universale në mënyrë
të saktë definon pozitën shoqërore të individit duke vënë në spikam dinjitetitn e tij
në raport me të drejtën . Vlen të thekosohet neni 2 i Konventës për të drjta Civile
hde Politike ku iu kërkohet shteteve që të sankcionojnë këto të drejta në drejtim të
forcimit të raporteve juridike brenda shtetit.5 Konventa për të Drejtat Civile dhe
Politike ua garanton pakicave të drejtën e përdorimit të gjuhës pavarësisht nga
numri i tyre .6 Një dokument ndërkombëtar i rëndësishëm është edhe Deklarata e
OKB për të të Drejtat e Personave që u takojnë Pakicave Kombëtare ose Etnike,
Fetare dhe Gjuhësore që u garanton pakicave përdorimin e gjuhës së tyre privatisht

1Karta evropiane  për Gjuhët Rajonale dhe Minoritare, neni1 .
2 Po aty, neni 2.
3 po aty, neni 7.
4 Po aty, nenet ,8,9,10,11
5 Deklarata universale për të drejtat e njeriut, neni 1.
6 Konventa për të Drejta Civile dhe Politike, neni 27.
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dhe publikisht pa kurrëfarë diskriminimi.7

Në prizmin e këtyre Akteve jurdike ndërkombëtare, Kosova në legjislacionin e saj, i
është përmbajtur tërësisht dhe është shembulli më specifik i avansimit të të drejtave
të pakicave, veçanërisht atë gjuhësor. Kjo vërtetohet përmes përfaqësimit të tyre në
Institucionet politike e juridike përfshirë përfshirjen e pakicave në shkollimin në
shkolla publike të minoriteteve deri në nivelin universitar.Përgjithësisht
Rekomandimet e Oslos janë të mbështetura në dokumente ndërkombëtare  ku pakicave
ju garantohet jeta e tyre shoqërore e publike përmes pjesëmarrjes së tyre në të gjitha
sferat e veprimtarisë duke përcaktuar saktësisht një numër të madh të të drejtave të tyre
siç janë: e drejta për përdorimin e emrit, emrave të paraardhësve të tyre dhe mbiemrin
në gjuhën e tyre, maniofestimin hapur të besimit të tyre dhe veçanërisht , varrimet dhe
martesat e tyre me ritet fetare , organizimi i tyre në OJQ, punësimin dhe përdorimin e
gjuhës së tyre në administratën publike dhe në gjykatë, themelimin e institucioneve
arsimore e kulturore dhe financimi i tyre etj.8 Ngjajshëm me Kartën , Rekomandimet e
Oslos parashohin mundësinë dhe të drejtën e pakicave që të organizohen në OJQ,
themelimin e mediumeve në gjuhën e tyre , emitimin e programeve ne gjuhët e tyre,
garantimin e pavarësisë mediale . për sa i përket institucioneve të administratës dhe të
gjyqësisë, përdorimi i gjuhës së minoriteteve , e drejta në dokumente publike në gjuhën
e tyre janë prioritete dhe bijnë në domenin e të drejtave themelore.9
Ajo çka R. e Kosovës ka bërë dhe po bën lidhur me përdorimin e gjuhëve të pakicave
është korniza ligjore në fuqi .
Aktualisht,  Parlamenti i Kosovës ka parovuar Ligjin për përdorimin e gjuhëve që
ka hy në fuqi në vitin 2007. Ligji në fuqi, duke ju referuar Aktveve juridike
ndërkombëtare, pakicave ju ka garantuar identitetin gjuhësor dhe krijimin e mjedisit
për të gjitha komunitetet në Kosovë. sipas Kushtetutës së Kosovës, gjuhë zyrtare
konsiderohen, gjuha shqipe dhe gjuha serbe10  Në nivelin lokal , , gjuhë zyrtare
konsiderohen ato gjuhë të cilat përbëjnë popullsi në më shumë se 5 përqind ku
gjuha turke bën përjashtim për shkak të traditës së të folurit të kësaj gjuhe në Prizren
dhe rrethinë.11 shteti i Kosovës ka përcaktuar procedurat për zbatimin e ligjit për
përdorimin e gjuhëve në Kosovë ashtu që, ka siguruar të drejtën e tyre për të kërkuar
shërbime në gjuhën e tyre nëse gjuha e tyre është njëra prëej gjuhëve që konsiderohen
zyrtare në nivel lokal . të gjitha institucionet -Ndërmarrjet publike dhe ato në pronësi
shoqërore janë të detyruara ta zbatojnë barazinë gjuhësore.12Ligji për gjuhët në
Kosovë, duke ju referuar Konventave ndërkombëtare të akceptuara në Kishtetutën
e Kosovës, ka dhënë hapësirë të mjaftueshme për të drejtën në përdorimin e gjuhëve
të pakicave në nivel lokal dhe në organe shtetërore. Nenet 12-18 ,19-24 , 27, 28-30
garantojnë të drejtën e pakicave ato të drejta të njëjta sikurse të shumicës duke u
nisur nga e drejta në regjistrin e emrave personal në regjistrat piblikë, themelimin
dhe mbajtjen e e subjekteve juridike , shoqatat kulturore etj.13 Përpos kornizës ligjore,

7 Deklarata e OKB për të Drejtat e Personave që u takojnë Pakicave Kombëtare ose Etnike, Fetare dhe
Gjuhësore.
8 Dokumenti i Kopenhagës, par.32.2.
9 Po aty, nenet , 5-21.
10 Kushtetuta e Kosovës, nenet, 5-6.
11 Udhëzimi Administrativ , 2007/06.
12 Udhëzimi Administrativ nr.2011/02.
13 Ligji për Përdorimin e Gjuhëve nr.02/L-37, nenet, 12-30.
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Qeveria  e Kosovës ka hartuar politika studimore lidhur me përdorimit të gjuhëve
të pakicave në Institucionet e saja.  Politika e gjuhëve në Kosovë , zbatimi në
marredhënie me organet publike i vitit 2011 , përpos studimit të përdorimit direkt të
gjuhëve , ka dhënë një sërë rekomandimesh me qëllim të vetëdijesimit të opinionit
publik dhe ofrimin e kurseve të ndryshme për shërbyesit civil për njohjen e gjuhëve
nëpër komuna etj.14 Kuvendi i Kosovës ka aprovuar Ligjin kund[r Diskriminimit
me çka, është rregulluar pozita e barabartë në sferën e jetës në Kosovë. Ligji zbatohet
ndaj të gjitha veprimeve të personave fizik dhe juridik në sektorin publik dhe privat,
përfshirë edhe organet publike  që cenojne të drejtat e personave fizik dhe juridik
përpos sferave të punës edhe në aspektin e përdorimit të gjuhëve nga  pakicat.15

R. e Kosovës në tërësi ka mbuluar kornizën ligjore përsa i përket gjuhëve të pakicave,
madje, në sferën e punësimit dhe të shkollimit ka një afirmim të theksuar të këtyre të
drejtave kur kihet parasyshë numri i popullsisëtë i pakicave në Kosovë. Sipas raportit
të Fondit për të drejtën Humanitare në Kosovë,  i cili ka prezentuar të dhënat zyrtare
të marra nga OSBE pakica kombëtare numerikisht më e madhe në R. e Kosovës janë
serbë me 5.32 përqind, përderi sa, pas tyre, radhitet pakica RAE me 1.72 përqind,
Boshniakë me 1.72 përqind, Turqi me 0.70 përqind etj. Kjo tregon nivelin më të
madh të të drejtave që ka siguruar shteti i Kosovës madje, duke tejkaluar edhe
Konventat Ndërkombëtare dhe Planin Ahtisari.
Në aspektin praktit të mbikëqyrjes së zbatimit të Ligjeve në Kosovë përsa i pëerket
përdorimit të gjuhëve, kanë publikuar raporte të shkruara disa OJQ dhe Organizata
Ndërkombëtare prezente në Kosovë. Shembull praktik është Raporti i FDH në Kosovë
ku kanë monitoruar prezencën e pakicave në Institucione dhe ndërmarrje publike
të pakicave në Kosovë, mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit Kundër Diskriminimit permes
punlsimit të pakicave dhe akteve juridike që lëshojnë këto institicione. Në këtë raport
të vitit 2007 , kanë konstatuar se numri më i madh i të punlsuarve në ndërmarrjet
publike është në Prizren me 36 përqind nga numri i përgjithshem e më së paku në
ndërmarrjen e ujësjellesit në Mitrovice, 5.1 përqind. përsai përket përdorimit të gjuhëve
në nivel lokal nga ndërmarrjet publike, ka vërejtje përsa i përket konkurseve, logove
në hyrje të ndërmarrjeve, faturave etj. të cilat përpilohen në gjuhën shqipe dhe
serbe dhe rekomandimet që i ka dhënë FDH ka qenë pikërisht në zbatimin e plotë të
Ligjit për përdorimin e gjuhëve në nivel lokal në të gjitha ndërmarrjet publike.16 Për
sa i përket prezencës së Organizatave ndërkombëtare në Kosovë, shembull konkret
ështa raporti i OSBE për implementimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve nga
komunat e Kosoves i vitit 2008. Raporti konstaton vështirësitë komunikuese në
mes të komunitetit shumicë dhe pakicë në institucione publike, mungesën e
informimit të opinionit për mundësinë e përdorimit të gjuhëve nëpër komunaetj.
Ajo që e specifikon ky raport, është mungesa e përkthimee në dokumente zyrtare ,
të gjuhëve lokale me çka, nga anketa e zhvilluar me banorë të ndryshëm në komuna
të Kosovës vërehen vështirësi në të kuptuarit e dokumenteve të lëshuara nga ana e
institucioneve komunale ,vetëm në gjuhën shqipe dhe serbe, mungesa e aprovimit
të rregulloreve nëpër komuna për futjen në përdorim zyrtat të gjuhëve në nivel të
komunave. Nga rekomandimet e dhëna nga OSBE, vërehen vështirësi por edhe
përpaime përsa i përket përdorimit të gjuhëve të pakicave. Shembull kokret është
14 Politikat e gjuhëve në Kosovë, zbatimi në marrëdhënie me publikun, Shtator, 2011.
15 Ligji kundër Diskriminimit nr.2004/3, neni 4.
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komuna e Prizrenit e cila, në vitin 2007 ka aprovuar rregullore për përdorimin e
gjuhëve të pakicave si gjuhë zyrtare në nivel lokal.17 Një mekanizëm i rëndësishëm
në drejtim të mbrojtjes së standardeve të të drejtave të njeriut, ai i përdorimit të
gjuhëve është përcaktuar me Rregulloren nr.07/12 për Zyren e Komisionerit për
Gjuhët , nga Qeveria e R.së Kosovës që ka të bjë me themelimin, funkcionin dhe
mënyrën e punës së kësaj zyreje. zyra vepron nën udhëheqien e Komisionerit për
gjuhët i cili është përgjegjës për menaxhimin e zyres dhe ushtrimin e kompetencave18

zyra mbështetet nga dy mekanizma, Bordit për Politika të Gjuhëve dhe Rrjeti i
Politikave për Gjuhët. Sipas kësaj rregulloreje, Zyra ka kompetenca në zbatimin e
ligjit me qëllim të ruajtjes , promovimit dhe mbrojtes së përdorimit të gjuhëve zyrtare
në R.e Kosovës, gjuhëve në nivel komunal, gjuhëve të komuniteteve që nuk e kanë
gjuhë amtare njërën prej gjuhëve zyrtare etj.19 Jurisdiksioni i yzrës përfshin
përdorimin e gjuhëve nga institucionet e R.së Kosovës , organizatave dhe
ndërmarrjeve tjera  që ushtrojnë funkcione publike . Në kuadër të autorizimeve,
zyra ka kompetenca për monitorimin e përputhshmërisë së ligjit nga ana e
institucionit , rekomandon dhe ndërmjetëson lidhur me hartimin e rregulloreve të
reja apo Udhëzimet Administrative . Poashtu, në kuadër të autorizimeve të saja,
zyra ka kompetnca edhe në  kryerjen e hetimeve me iniciativën e vetë apo në bazë të
ankesave të parashtruara nga persona fiyik ose juridik. poashtu, zyra ofron edhe
këshilla ose ndihmë për publikun lidhur me të drejtat e tyre sipas ligjit për përdorimin
e gjuhëve , vetëdijesimit publik të qytetarëve etj.20

Padyshim se një gamë e mekanizmave logjor e poashtu një infrastrukturë ligjore e
zgjeruar ka bërë që gjuhët e pakicave si pjesë e të drejtave të tyre të jetë plotësisht e
barabartë me ato të shumices në R. e Kosovës. në këtë aspekt, shkallae të drejtave
dhe lirive politike, civile ekonomike etj. e pakicave shpeshherë tejkalon nivelin dhe
shkallën e proporcionit numerik dhe gjeografik brenda territorit të republikës së
Kosovës. Andaj, nëse flitet për standardet e UE, R.e Kosovës është përpra nga shtetet
e rajonit . Kjo është një vlerësim i vetë shtetit tonë në raport me të drejtat dhe liritë
e njeriut e për më tepër , në rastin e pakicës serbe, niveli i të drejtave të tyre tejkalon
të drejtat , të parapara në të drejtën ndërkombëtare dhe Evropiane.

Konkluzione

Përdorimi i gjuhëve në Kosovë përbën njërën nga shumë të drejta që Kushtetuta e
Kosovë ua garanton minoriteteve dhe atë, në të shumtën e rasteve, e tejkalon nivelin
e përcaktuar të të rejtave sipas të Drejtës Ndërkombëtare.
Nivieli i tillë i standardizimit të këtyre të drejtave, shpesh ka nxitur debate rretha
asaj nëse, të drejtat dhe liritë e njeirut janë të lidhura me grupe etnike, kombëtare etj
apo, duke iu përmbajtur konceptit qytetar të rregullimit shtetëror të Kosovës, shtrirja
e këtyre të drejtave duhet të bëhet përmes konceptit mbinacional, që nënkupton,
16 FDH,Zbatimi i ligjit kundër diskriminimit dhe ligjit për përdorimin e gjuhëve në ndërmarrjet publike ne
Kosovë, Prishtinë.2007.
17 OSBE, Departamenti për Monitorim, Implementimi i Ligjit për Përdorimin e gjuhëve nëpër Komunat e
Kosoves, Prishtinë, 2008.
18 Rregullore për Zyren e komisionerit për Gjuhët nr.07/12, neni3, par.2
19 Po aty, neni 16 par.1
20 Po aty, neni 17
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pengimin e rrezikut që bartë mbi vete homogjenizimi nacional e që çon në ndarje
etnike brenda territorit të R. së Kosovës? shembull për këtë janë gjuhët e pakicave të
cilat, në nivelin lokal nuk kanë përfaqësim adekuat. Si shembull praktik mund të
merren komuna të shumta të Kosovës ku përqindja e minoritetit serb është gati
zero përqind kurse, minoriteteve tjera ka një përqindje të konsiderueshme dhe
përdorimi i gjuhës serbe në nivel lokal është gati i panevojshëm .  Në univeristete të
shumta në Kosovë, nuk mësohet në gjuhën serbe përderi sa, dokumentet lëshohen
edhe në këtë gjuhë.

Rekomandimet

- Në nivelin lokal, gjuhë zyrtare të jenë vetëm ato gjuhë ku jeton pakica e cila e
përdor këtë gjuhë.
- Në komunat veriore të Kosovës (në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtarë)
të futen në përdorim zyrtar njësoj  gjuhët që janë në komunat me shumicë shqiptare
dhe
- Në shkolla fillore dhe të mesme ku mësojnë pakicat , krahas arsimimit të tyre në
gjuhën amtare,  në cilësinë e gjuhës jo amtare,  si gjuhë zyrtare e shumicës ,të
mësohet edhe gjuha shqipe.
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Territorial dimension for the regional development in Albania

Albana Dhimitri

Abstract

The 2009 World Development Report “Reshaping Economic Geography” of the World
Bank Group (WBG) highlights that Density, Distance, and Division (the 3Ds), are key building
blocks, which matter for development. More specifically, first, growth in most countries is
driven by a few dynamic centers with high economic density, i.e., a high concentration of
economic activity. Second, lagging regions benefit when distance to places with high
economic density is reduced. Third, the country as a whole is better off in the long run if
divisions with surrounding countries, e.g., “thick borders” and respective trade policies
are reduced or eliminated. Overall, a country’s economic development is understood as
the product of two key factors: the economic mass of cities and the closeness to centers
with large economic mass, both within national borders and abroad.
Regarding Density, it shows that people are leaving rural regions and moved to urban
regions, by increasing the concentration of populations in such urban environment. The
region of Tirana is estimated to have a density of 480 inhabitants per km2, the highest
nationwide and has experienced the highest population increase by 27 percent, followed
by Durres by 21 percent. These two regions altogether account for more than one third
of the country’s total population. Additionally, several major and secondary cities in
Albania received population from the surrounding rural areas. On the other hand, in all
other regions/qarks there is a declining trend, with the highest magnitude in the regions
of Kukes, Diber, and Berat. Rapid urbanization in Albania had many consequences, which
affected all parts of the country.
Regarding Distance, Albania has experienced a high internal divergence among regions/
qarks, and a much higher external divergence relative to the EU member states. There
are three qarks below 75% of the country average, and only one qark is above 125%. The
best performing qarks in terms of GDP per capita in EUR (in PPP, 2012) are: Tirana with
a GDP per capita of EUR 4,641, Fier EUR 3,720 and Durres EUR 3,436. The worst performing
qarks are: Diber with a GDP per capita of EUR 2,212, and Kukes EUR 2,285. When
compared with the average GDP per capita of EU 28 of EUR 26,500, the increase in
disparities is significant, even for Tirana the best performing region. The twelve regions
in Albania have been classified into leading and lagging regions in accordance to GDP
per capita and other important economic and social indicators performance.
Regarding Division, Albania should shorten the distance to European and neighboring
markets by improving infrastructure and encouraging cross-border flows of people,
capital and ideas. Given that 65.4 percent of Albanian exports go to European Union and
14 percent to neighboring countries, it is critical to improve links to the West and
neighboring countries. Although, Albania has focused to date massively on investments
in major road projects, the country still has one of the least developed road networks in
Europe. It is recommended to advance further the analysis and determine which
infrastructure links are most needed to strengthen synergies between different cities
and shorten the distance to European and neighboring markets.
This paper aims at positioning Albania against the 3Ds and highlights the importance of
these components.
Keywords: Density, Distance, Division, regional development.
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Introduction

As encountered worldwide, the essential dynamics of urbanization generate short-
term divergence and long-term convergence in living standards. In the long run,
as benefits from agglomeration reach a tipping point in leading cities and regions,
they begin accruing for lagging regions, provided they have a sound institutional
foundation to support economic growth. This includes, among others, access to
public utility services, proper schools and hospitals, social services, land rights,
functioning housing markets, etc. While most developed countries have witnessed
uneven development in their early developing stages, they have managed, to a large
extent, to ensure similar living standards across regions.
Opportunities for growth exist in all regions, and national and local government
should promote growth accordingly. However, solutions for a rapidly growing
city should differ from those recommended for lagging areas or for cities that have
reached the optimal level of agglomeration.
Fostering growth, even in the regions that are lagging economically, is in the interest
of national government as it contributes to national output, but without hindering
growth opportunities elsewhere. Policy makers for a long time have tried to correct
the imbalances, by targeting public investments in lagging areas, and by trying to
redirect private capital from leading to lagging areas. As evidence shows, such
programs rarely achieve expected results. Moreover, as the WDR ’09 indicates, trying
to balance out development can have quite the opposite effect and may contribute
to inefficient spending of scarce public funds.
The EU through its policies and funding mechanisms has contributed significantly
to promoting regional development and closing the gap within EU member states,
as well as candidate countries. The EU is considered “the Convergence Machine,”
because it has helped more countries develop than in any other region in the world.
During both pre- and post-accession periods, the EU makes strategic investments
in connecting infrastructure, “shortening” the economic distance to highly
concentrated markets in Western Europe and within the new Member States. As a
candidate country, Albania will continue to profit from EU funds under the
Instrument for IPA as well as have access to ERDF.
However, in Albania, there is so far no clear and coherent platform for Regional
Development (RD), neither there are clear and well-defined institutions with
respective roles in RD. Albania doesn’t seem to have in place neither the legal,
regulatory and institutional frameworks, nor the institutional capacity and financing
mechanisms resembling to the sophisticated regional development planning systems
of the EU member states. Additionally, regional development policy in Albania lacks
the special/territorial dimensions that focus on the region and a development
dimension cutting across sectors. Overall, the foreign aid is characterized by low
absorption capacities and is also fragmentized with many projects realized in many
local places, sub-regions or municipalities scattered all over the country. This
fragmented, low absorption, and lack of sectoral approach raises serious concerns
if the funded projects will be lasting and stable enough to fulfill the expectations of
donators and partners as well as the needs and expectations of the Albanian
constituencies.
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The importance of 3Ds

In general, density is a fundamental characteristic of urban settlements and
development goes hand in hand with increased urbanization. In other words, no
country can sustain growth in the long term without allowing for a growing
concentration of economic capital and human resources in certain locations. Growth
will take place where growth is already happening, as density in major cities and
adjacent areas help provide a number of positive externalities that make urban
agglomeration attractive to people and capital. The emerging theory of the New
Economic Geography has also tried to address the question as to why economic
activity concentrates in some areas and not in others. An over-simplified explanation
of this theory suggests that economic concentration equals economic efficiency, and
high sustainable growth rates can only occur in areas where the economy is highly
concentrated1. Consequently, greater density generates a number of benefits such
as a more diverse pool of capital to sustain supply and demand. Larger cities will
rely on a bigger workforce to support the local economy and, as a result, will typically
grow at a much faster pace than the rest of the country. For their part, individuals
benefit from urbanization both as consumers (on the demand side) and as employees
(suppliers on the labor market)2.
Growing economies around the world teach a simple lesson that growth in most
countries is driven by a few dynamic urban centers with high economic density,
i.e., a high concentration of economic activity. Worldwide, cities/urban centers are
responsible for around 70% of global Gross Domestic Product (GDP) and, within
the European Union (EU), they are responsible for 67% of GDP3.
Rapid urbanization in Albania had many consequences, which affected all parts of
the country. These are: significant increase of informal settlements, rural regions
loose manpower, social structures will change into an aging society, productive
generations leave for work in the centers, the sociological structures in the centers
and in the rural regions get polarized; provision of housing and public services
become a major challenge for cities which have already weak and poor infrastructure
to accommodate the increasing demand, subsequently the cost of providing public
services rise and quality of services lowers; agriculture will soon no longer provide
the necessary basis for life and reinforce the exodus. Consequently, achievement of
social cohesion, growth and shared prosperity will be more challenging.
Distance refers to the ease or difficulty of transporting people, goods, services, capital,
information, and ideas over space. When considering the movement of goods and
services, economic distance takes into account time and monetary costs, which
depend on available infrastructure and transport options. With respect to the
migration of people, economic distance includes, in addition to the factors relevant
for transporting goods and services, the cost of adapting to a new environment,
which may include new taxes, language barriers, etc. The economic distance –

1 “How Regions Grow?”, Policy Brief, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),
March 2009.
2 The World Development Report “Reshaping Economic Geography”, World Bank Group, 2009.
3 “Competitive Cities: Reshaping the Economic Geography of Romania”, Romania Regional Development
Program, 2013.
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whether for people, goods, or services – is closely tied to ease of access to markets.
The underlying assumption is that the easier it is for people to access places with
high economic density and better opportunities, the more productive they are likely
to be. Because distance does matter for development, particularly at the country
level, some regions will enjoy an inherent advantage over others if they are
geographically closer to bigger, more vibrant markets. Along with dynamics around
density, distance will often contribute to uneven development with the emergence
of leading areas or growth poles and lagging ones. The leading areas or growth poles
are usually the places with most opportunities – higher education, jobs, people,
and firms. As such, policy makers have to enable access to these places. For people
that already live in a leading area, access to opportunities may be enabled by good
public transportation, connecting peripheral poorer areas to the richer central
business district. Lagging areas are the ones which struggle to break through a
vicious cycle of poverty, low economic competitiveness, lack of education and skills,
and possibly marginalization. Such places have few professional opportunities, public
institutions and services often function poorly on account of a crumbling
infrastructure (e.g., lack of running water, inadequate sanitation, poor healthcare
services, low-quality schools, etc.), and many people struggle with poverty and, in
special cases, discrimination and isolation. Even the best-qualified people have a
hard time in finding adequate employment because there are few profitable firms, if
any, so they often move away in search of better opportunities. People who are less
mobile (e.g., children, the elderly, other vulnerable groups, low-skilled workers,
etc.) are left behind, often struggling with poverty and the lack of basic necessities.
Needless to say, those who are born and grow up in a lagging area typically have a
much weaker shot at fulfilling their potential and boosting their productivity, which
ultimately represents a cost for the entire society4 .
The essential dynamics of urbanization generate short-term divergence and long-
term convergence in living standards. In the long run, as benefits from
agglomeration reach a tipping point in leading cities and regions, they begin accruing
for lagging regions, provided they have a sound institutional foundation to support
economic growth. This includes, among others, access to public utility services,
proper schools and hospitals, social services, land rights, functioning housing
markets, etc. While most developed countries have witnessed uneven development
in their early developing stages, they have managed, to a large extent, to ensure
similar living standards across regions.
Division refers to the ease with which people, goods, services, capital, and ideas
flow from a country to another. While physical borders play some role in division,
the focus is on economic borders to distinguish between countries that are integrated
in functional economic communities and, at the other end of the spectrum, states
that impose significant restrictions on trade flows and migration. Countries that
benefit from “thinner” economic borders are better connected to international centers
of economic mass and have an easier path to taking advantage of available
opportunities, thereby facilitating quicker, sustained progress.
Multiple factors explain the existence and persistence of divisions. For their part,

4 The World Development Report “Reshaping Economic Geography”, World Bank Group, 2009.
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governments have used a range of instruments to “thicken” borders, typically with
negative consequences over their long-term economic development. Restrictions
include: trade tariffs; capital flow controls; regulation of entry and exit for citizens,
residents, and visitors; and barriers against the free flow of ideas (e.g., government
control of the media, restrictions on Internet traffic, etc.). At the same time, certain
divisions are beyond the control of governments: country size, landlocked or sea-
locked territories, and ethnic and cultural differences within countries and regions.
There is significant evidence showing that countries with lower restrictions on the
cross-border flows – of people, goods, services, capital, and ideas – are more likely
to achieve and sustain economic growth. Consequently, a country as a whole is
better off in the long run if divisions with surrounding countries (e.g., “thick
borders” and restrictive trade policies) are reduced or eliminated.

Albania against 3D

Economic activity in Albania is highly concentrated in the Tirana - Durres corridor.
Tirana generates about 36 percent of GDP and together with the other two qarks,
Durres and Elbasan, they generate more than 57 percent of the country’s GDP.
Variation in GDP amongst qarks as measured by the maximum/minimum ratio is
very high of 20.5. The Albanian official statistics suggest that the country’s
urbanization rate was around 49 percent in 2008. Although it has increased from
the low level of 43 percent in 2001, it is considered to be one of the lowest amongst
the EU member states. The official statistics on population density and dynamics
suggest that the Albanian population is highly concentrated. Around 57 percent of
the total population is located in the four main regions/qarks, including Tirana,
Durres, Fier, and Elbasan, and 25 percent of the total population is located in the
region/qark of Tirana alone. 28. The average national population density is 111
inhabitants per km2 and is relatively high in comparison to other countries in
South East Europe (SEE). Tirana and Durres have the highest population density
of 434% and 383% of the national average respectively, followed by Fier (178%). All
other qarks are below the average, with the lowest density in Kukes (30%),
Gjirokaster (32%), Diber (49%), Shkoder (62%), and Korce (63%). There is a high
and rapid increasing differentiation in population density over years, with a
maximum to minimum ratio of more than 14 times5.
There is an immense population movement from the mountainous areas (south,
north, and east) towards the western coast and central locations. More specifically,
population increased mainly in Tirana by 27 percent, and to a lesser extent in Duress
by 21 percent, and Vlore by 8 percent. On the other hand, in all the other regions/
qarks there is a declining trend, with the highest magnitude in Kukes (-29 percent),
Diber (-25 percent) and Berat (-11 percent). This has led to a rapid concentration of
the population in a limited number of qarks, especially Tirana and Durres, with
more than one third of the country’s total population located in the Tirana-Duress
corridor. Another important trend is also present. Several major and secondary

5 “Regional Disparities in Albania” prepared under “Integrated Support for Decentralization Project: Working
for Regional Development”, Tirana, November 2010.
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cities in Albania (urban centers of qark and centers of the former districts ) received
population from the surrounding rural areas. The urbanization rate in Tirana is 73
percent and in Durres around 57 percent and the regions with the lowest
urbanization rates are, Diber with 18 percent, Kukes with 23 percent, Lezhe with
32 percent, Fier with 32 percent, and Elbasan with 36 percent6.
The best performing regions characterized by a high GDP per capita are also
performing well in other economic indicators. These are7:
Ø Employment: During the period 2001-2008, Korçe, Durres, Elbasan, Fier and

particularly Tirana experienced a high increase of number of people employed,
while employment of Diber, Kukes, and Lezhe shrunk considerably.

Ø Newly established enterprises: In 2008, the max/min ratio for newly established
enterprises was 3.4 (Tirana with 88.5 compared to Kukes with 25.9). The overall
growth of newly established enterprises in 2001-2008 was 4.5 times. Growth
was especially impressive in Shkoder, Lezhe, and Kukes (around 15 times),
Diber (9 times), and Gjirokaster (7 times). Investments in public infrastructure
in the northern region could somehow explain the positive results.

Ø Foreign Direct Investments: The number of foreign enterprises (FE) increased
on average by 99 percent during the period 2001-2008 at country level, with
the highest rates marked by Lezhe (233%) and Gjirokaster (200%). However,
Tirana, with an increase of 100%, continues to count for the biggest share of
FE in the country, 70% in 2008, which is nearly the same as in 2001 (69.5%).

Ø Credit to businesses: It is highly concentrated in Tirana and accounts for 72
percent of the total credits and have a per capita value (expressed in thousand
ALL) nearly 3 times higher than the country average. Only Durres (78%) and
Vlore (67%) are relatively close to the country average, accounting both for
12% of total credits. Most of other qarks are ranging between 27% and 39% of
the country average. Extreme cases are Diber (2% of the country average) and
Kukes (6%), followed by Berat (14%). One of the explanations of such extreme
differentiation could be the large crediting activities of Tirana’s branches of
commercial banks even for businesses from other qarks.

The Report on “Regional Disparities in Albania” prepared under “Integrated Support
for Decentralization Project: Working for Regional Development”, Tirana, November
2010, classifies the regions into leading and lagging areas. A short summary for
each of the categories is provided below:
Ø Tirana is the national economic growth pole. It has the highest GDP per capita,

strong economic structure with highest employment share in non-agriculture
sector. Tirana is also very well performing in other indicators such as the
number of active and newly created enterprises, attracting foreign enterprises,
and credits to business.

Ø Durres and Vlora are the secondary growth poles. These two regions perform
well in the high economic indicators, weaker than for Tirana but significantly
above other qarks. Durres seems to be in a more advantageous position due to
its proximity to Tirana with which it constitutes the economic ‘engine’ of the

6 Regional Disparities in Albania, page 36.
7 Numbers and examples presented above in the main text to demonstrate the regional disparities in Albania
are taken from the Report on Regional Disparities in Albania.
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country. Tirana and Durres, together they generate almost half of total GDP.
Gjirokaster is not included here as probably favored by the methodology used
in estimating the GDP, and has a weaker performance on the other indicators.

Ø Diber and Kukes are the worst economic performer, the lagging regions–almost
uniformly weak on all indicators (with reservations made about registered
unemployment situation).

Ø Remaining qarks–mixed economic performance – Lezhe, Shkoder and
Beratare considered to be at the bottom of the group.

Other countries experiences

The ERDF is one of the key elements of the EC financial package for the
implementation of the European Strategy. The ERDF aims at promoting regional
development through Regional Operational Programs. They are comprehensive
programs consisting of priority axes and key areas of intervention targeting
investments to support sectors. In general, the regional development from a sector
perspective includes -transport, energy, environment, private sector development,
competitiveness and innovation, social policies and employment, agriculture and
rural development; as well as regional and the territorial cooperation (EMA 2014).
Identification of the sectors is left to the discretion of the beneficiary countries, to
enable them to adjust the funding instruments with their national policies.
Aligned with this approach and as outlined in the new financial perspective of the
EU 2014 – 2020, the Instrument for Pre-accession Assistance has been redesigned to
be planned and implemented according to a sectorial approach. The estimates of the
IPA’s impact in the period 2007 - 2010 highlighted the fact that the funding based
on strategic projects often lose focus and made it more difficult to achieve the desired
impact. This was because projects often addressed very specific problems within the
government and were drafted by a small group of specialists; or even that the projects
were on an annual basis and rarely the same policy objectives were supported by
IPA projects for the coming years. One of the major changes that IPA II projects are
expected to bring, is to support more the programs in sectorial national strategies
and the gradual transition of finances from separate projects in programs to support
the sectors.
The EU thinking is moving towards integrated programs. As a result, the key
challenge for the EU member states and candidate countries is to develop and
implement truly integrated programs. Ideally, integrated development plans (IDPs)
would include a comprehensive action plan, with a list of projects to be financed
from the Regional Operational Program, from other EU sources, as well as from the
local and national budget. These programs should also explore ways to benefit
larger metropolitan areas and multiple sectors to enable optimal synergies. In this
sense, new instruments planned under the next EU programing exercise, such as
Integrated Territorial Investments, should be utilized to ensure proper funding and
implementation mechanisms for integrated programs.
Analysis of the international experience reveals, that EU has not adopted a single
pure model for regional development. Generally, the EU prioritizes investments
that aim to increase the convergence between member states, both politically and
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economically. While the EU sets the overarching goals and objectives of the
programing period, identification of programs targeting investments to support
sectors is left at the discretion of the beneficiary countries to enable them to align
the funding instruments with their national, regional and local policies.
Romania
The ROP programmatic document defines strategic and specific objectives that are
generally aligned with sound principles of economic growth. The program seeks to
support the economic, social, territorially balanced, and sustainable development
of Romanian regions, according to their specific needs and resources, by focusing
on urban growth poles, the business environment, and basic infrastructure. The
vision is to transform Romanian regions, particularly the ones lagging behind,
into more attractive places to live, work, visit, and invest in.
Based on this, the following specific objectives were set: (i) to increase the economic
and social role of urban centers, adopting a polycentric approach, in order to stimulate
a more balanced development of regions; (ii) to increase accessibility within regions
and in particular the accessibility of urban centers and their connection to
surrounding areas; (iii) to increase the quality of social infrastructure of regions;
(iv) to increase the competitiveness of regions as business locations; and (v) to
increase the contribution of tourism to the development of regions.
Within each region, there are two primary selection models used in ROP. The first
selection model applies to projects proposed by growth poles (GPs) and urban
development poles (UDPs).
The first selection model (“dedicated”) ensures pre-allocated funding to each GP
and the Urban Development Plan (UDP). The strategy formulation, planning, and
identification of integrated projects occur through the Urban Integrated
Development Plans, as prepared by each municipality interested in accessing ROP
funding under the GP or Urban Development Plan (UDP) priority areas. The list of
GPs and UDPs was determined at the national level and only cities formally included
under each category have been able to apply for funding available under the
corresponding axis/key area of intervention.
On the one hand, dedicated funding has worked well for administrations that needed
to rely on a predetermined budget to support planning and project preparation
(e.g., financing of complex technical documentation), and the general idea of
integrated projects is correct and powerful in terms of potential impact. In that
sense, the ROP was an opportunity for local administrations to draft and implement
development strategies based on clear priorities and projects, a process that has
been valuable in guiding cities’ growth and in developing planning capacity at the
local level. Indeed, many localities across Romania had lacked strategic planning
documents before they became mandatory as a precondition for accessing EU funds
through the ROP. On the other hand, dedicated funding also means that there is an
extended period of time available for project submission and completion. There is a
risk of delays in realizing investments if the municipality is not well motivated to
pursue the preparation and implementation of projects. In addition, the model only
requires meeting minimum standards of quality, rather than selecting the highest-
impact projects, a broader weakness of the current ROP system, whereby projects
do not compete (and are not scored) against each other.
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The second selection model, based on the First-In-First-Out (FIFO) rule, involves
potential beneficiaries submitting applications for funding on a continuous basis,
under various axes, until the budget allocation was exhausted by contracted projects
and the respective axes are closed.
Germany – Nordrhein-Westfalen
In Germany, as a federal country, management of the Structural Funds is
decentralized and is the responsibility of the Länder. In Nordrhein-Westfalen, the
regional ERDF Operational Program is managed by the Land Government and
more specifically by the Ministry for Economy, Energy, Industry, SMEs, and the
Craft Sector. The Nordrhein-Westfalen (NRW) ROP on Competitive Calls in Business
Infrastructure has four priority axes, including: (i) strengthening entrepreneurial
basis; (ii) innovation and knowledge based economy; (iii) sustainable urban and
regional development; and (iv) technical assistance. The majority of funding is
allocated through competitive calls, some of remaining funding is allocated via
competitive calls for tender and in exceptional cases, some funding may be allocated
on the basis of decisions by the State Secretaries Committee, generally in the context
of well-established sub-regional strategies.
Poland
Poland has taken a decentralized approach to Structural Fund management and
implementation, with specific targets to regions. In the Polish region of Œl¹skie,
part of the regional ERDF OP has been successfully delivered through projects pre-
selected in the framework of Sub-regional Development Programs. The ROP for the
programing period 2007-2013 has ten priority axes, including: R&D, innovation
and entrepreneurship; (ii) Information Society; (iii) Tourism; (iv) Culture; (v)
Environment; (vi) Sustainable Urban Development; (vii) Transport; (vii) Education
Infrastructure; (ix) Health and Recreation; and (x) Technical Assistance.
Sub-regional Development Programs was introduced to enhance stakeholder
participation, in response to the demand from cities and municipalities for strong
participation in the OP implementation process. In order to involve municipal and
district authorities in the process of implementing EU funds, four sub-regional
platforms were created around these bases: Central (Centralny Œl¹ski), South
(Bielsko-bialski), North (Czêstochowski) and West (Rybnicko-jastrzêbski). Each sub-
region developed partnership arrangements involving municipalities, cities,
knowledge institutions, and the private sector.
The ROP uses three procedures to select operations, with most funding allocated
through competitive calls. According to the December 2006 Act on the Principles of
Development Policy, the majority (60%) of EU financing is allocated through the
competitive mode; around 28% of total EU financing is allocated through key projects,
which are defined as individual projects; and 12% through Sub-regional
Development Programs (PRS), which are understood as systemic projects as
explained above.
Estonia
Estonia has taken a centralized approach to Structural Funds management and
implementation based on a centralized administration through the National
Operational Programmes (NOP) without explicit regional targeting. The OP for
the Development of Living Environment guides the utilization of the ERDF and
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Cohesion Fund in the area of environmental protection, energy, local and regional
development, education and health care and welfare services. Estonia OP has eight
priority axes including: (i) development of water and waste management
infrastructure; (ii) development of infrastructure and support for sustainable use of
the environment; (iii) development of energy sector; (iv) integrated and balanced
development of the regions; (v) development of education infrastructure; (vi)
development of health and welfare infrastructure; (vii) horizontal technical assistance;
and (viii) technical assistance.
Most Structural Funds projects in Estonia are selected via open calls. Projects are
selected by an Evaluation panel using common and specific criteria organized in
three assessment blocks, involving scoring and weighting techniques based on a
detailed list of indicators. Open calls, which cover the whole of Estonia, allow
choosing the most competitive projects with the highest national impact. However,
they have not ensured balanced spatial distribution of the funded projects.
Italy – Lazio
In Italy, the management of regional ERDF OPs is decentralized. The ERDF OP of
the Lazio region is managed by the Regional Directorate Economic Development
and Productive Activities. Lazio ERDF OP initially had four priority axes, including:
(i) research, innovation, and strengthening og the productive base; (ii) environment
and risk prevention; (iii) accessibility; and (iv) technical assistance.
Local and urban development plans identified through a competitive procedure
would provide a framework for projects in the field of urban development, including
economic, social, territorial and cultural activities. They are characterized by a
number of procedural innovations and have allowed for close strategic alignment
with the ROP strategy (as reprogrammed) and also with the new Europe 2020
strategy and the priorities of the forthcoming round of Cohesion policy, which see
urban development as a pillar of Cohesion policy.
Projects supported by the P.L.U.S. (Plano Locale e Urbano di Sviluppo) are composite
projects comprising a variable mix, defined by each municipality. They include public
works, SME support, acquisition of goods or services, social inclusion and
employability measures (e.g., traineeships), and communication activities. Each
integrated program is composed of a different mix of projects, depending on the needs
and preferences of each municipality, as defined in the P.L.U.S. plan.
The OP relies upon a number of different selection methods, applicable to the various
measures (activities). These include: (i) evaluative procedure through open calls
(procedura valutativa a sportello), i.e., open calls for tenders where projects are selected
if they meet eligibility criteria and score above certain minimum thresholds in relation
to pre-set criteria of merit; (ii) evaluative procedure through competitive calls
(procedura valutativa a graduatoria), i.e., calls for tenders with specified deadlines,
where projects that have passed a first eligibility scrutiny are ranked based on pre-set
selection criteria; and (iii) identification of projects based on the regional authority’s
own sectoral plans. Technical Assistance measures are administered through either
call for tenders or direct contracting-out (affidamento diretto). The most used procedure
is the evaluative procedure through competitive calls.
Slovenia
Slovenia has taken a centralized approach to the management of the structural
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funds. The ERDF OP ‘Strengthening Regional Development Potentials” is managed
by the Ministry of Economic Development and Technology, and more specifically
the EU Cohesion Policy Directorate.
The Regional Operational Program for the programing period 2007-2013 has five
priority areas, including: (i) competitiveness and research excellence; (ii) economic
development and infrastructure; (iii) integration of national and cultural potentials;
(iv) development of regions; and (v) technical assistance.
United Kingdom
In the United Kingdom, Structural Funds’ management is a devolved responsibility.
In Wales, two ERDF and two European Social Funds (ESF) OPs are managed by
the Welsh European Funding Office (WEFO), which are under the Welsh
Government. The program has six priority axes, including: (i) research and
development, innovation and ICT; (ii) enterprises and business finance; (iii)
transport and strategic infrastructure; (iv) energy and environment; (v) building
sustainable communities; and (vi) technical assistance. The priority axes receiving
most of the funds are: transport and strategic infrastructure.
For ERDF programs, there are thematic and spatially driven Strategic Frameworks
addressing the areas of business finance and enterprise, ICT, R&D and innovation,
community regeneration, sustainable transport, and the environment. For ESF
programs, there are thematic frameworks addressing the areas of employment and
skills, supporting young people, promoting gender equality, and improving public
services.
The Strategic Framework document provides some guidance on eligibility issues
and on the types of project that will be given priority, for example: (i) Priority will
be given to schemes that promote agglomeration effects; (ii) Priority will be given
to innovative schemes that serve as exemplars or models of best practice in sustainable
transport solutions. It also outlines activities that will not be supported (e.g., projects
that are commercially viable without support). Project proposals then go on to be
assessed against a standard set of selection criteria, which apply to all projects
submitted in response to the open calls. The selection criteria are published on the
managing authority’s website.
Projects are selected via two selection models. First, WEFO operates open calls for
project proposals under both the Convergence and the Regional Competitiveness
and Employment (RCE) programs. Under these, organizations from the public,
private, and third sectors can apply for funding, as a lead project sponsor, by
submitting project bids directly to, and for assessment by, the managing authority,
WEFO. Second, organizations can participate as partners, joint sponsors of projects,
or (where the Welsh Government is the lead project sponsor) by bidding to deliver
specific activities of approved projects, in response to procurement notices published
on the Welsh Assembly Government’s Sell2Wales website.
Ireland- Border
ROP European Union Structural Funds have played an important role in the success
of the Irish economy and the dramatic rise in the standard of living across all sectors
of Irish society over the past decade. The government has concentrated Structural
Funds on programs designed to strengthen competitiveness through three broad
areas: infrastructure, human capital, and the productive sector, including
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manufacturing, tourism and agriculture. As the Structural Funds allocations
increased in the 1990’s, the government increased the share of funds allocated to
infrastructure. Ireland has used EU Structural Funds to its benefit for many years
and has taken the opportunity to use the availability of these funds as a driver for
reforms to its Public Investment Management processes over the years.
The economic and social progress made by Ireland through previous EU funding
now means that structural financing is significantly less than in previous years. It
also means that funding from the EU now plays only a tiny role in public investment
funding in Ireland. The ERDF actions thus target niche areas that generate high
levels of added value: for instance, supporting the R&D work of institutes of
technology in the BMW region, environmental flagship projects, small business
development schemes and specific public transport projects.
Ireland has a comprehensive set of guidelines for the appraisal and management of
capital investment projects, dating from 20058 . These are to a large extent reflective
of the UK’s appraisal system and put ‘value for money’ at the heart of the process,
focusing on a risk-adjusted balance of price and quality. The guiding principles for
selection models are as follows: transparency in the process (all potential beneficiaries
should be aware of the process and criteria to be used); incorporation of OP objectives
into the selection criteria; incorporation of applicable horizontal principles (e.g.,
sustainability, equality) into the selection criteria; use of competitive selection
processes, where feasible; cost effectiveness and value for money; and consistency
in the appraisal of proposals.
Lithuania
Lithuania is one of the smaller EU countries and takes on many of the characteristics
of a region within other Member States. Due to this, there is no ROP. . However we
are sharing the case of the Economic Growth Operational Program, which represents
almost 50% of the Structural Funds allocation and is supported by the ERDF and
the Cohesion Fund. The main objectives of the OP on Economic Growth are as
follows: increase the share of high value added businesses; boost business
productivity especially by creating a favorable environment for innovations and
SMEs; and increase efficiency of economic infrastructure. The OP has six priority
axes, including: (i) research and development for competitiveness and growth of
the economy; (ii) increasing business productivity and improving environment for
business; (iii) information society for all; (iv) basic economic infrastructure; (v)
development of trans-european networks; and (vi) technical assistance.
The Lithuanian National Strategic Reference Framework (NSRF) focuses on core
targets, including: (a) accelerating long-term economic growth; (b) creating more
and better workplaces; and (c) developing social cohesion.
Lithuania uses pre-selection. Lithuania is different from the other selected countries
in that it has moved in the opposite direction from the more common
decentralization approach with many smaller projects to a centralized approach/
strategy based on larger investments of national or regional significance.
Consequently, in the OP, five projects were identified or pre-selected, all in excess of
50 million EUR. The selection of projects was heavily influenced by national strategic
8 Implementation Plans for the Border Midland and Western Regional Operating Plan 2007-2013 Updated
November 2011
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requirements. It is interesting that this approach is in sharp contrast to the one
employed in the previous programing round during which the country focused on
smaller, localized interventions. Infrastructure has been given a higher priority for
the current programming period.
Experiences of new member states show that there has been under-utilization of
EU funds and overall slower progress, deriving from lack of capacities and policy
orientation in place, as well as not enough mature projects for funding. (European
Commission 2014). As shown in Figure below, Estonia with an absorption rate of
70.9 percent is the best performer amongst member states, while Romania with an
absoption rate of 26.2 percent has the poorest absorption rate of any member states,
as an average across all its operational programs. In fact, Romania is some distance
away (14 percentage points) from the second worst performer, Bulgaria.

Source: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_en.cfm

Proposals for Albania

Although, urbanization is a process that happens naturally, public authorities
should play a critical role in guiding this process. Well-designed public policies
should encourage positive market externalities and address the negative side-effects
of urbanization (e.g., informal settlement, congestion, pollution, social cleavages).
In terms of policy implications, decision makers should consider solutions for
improving both internal and external connectivity to: (a) internally: cities with
large and growing economic mass within the country; and (b) externally: main
centers of Europe. With respect to the former, investments should shorten the
economic distance between lagging and leading areas, facilitating the flow of people,
goods, and services towards country’s growth poles. Additionally, investment should
improve connectivity between the country’s leading economic centers to both
surrounding areas in their immediate vicinity as well as to more distant, less
prosperous cities.
As seen in the broader EU context, the increased interest and awareness of
territorially functional areas spanning administrative borders and jurisdictions have
necessitated the development of new territorial governance structures. Referring to
the specific case of metropolitan areas, the challenge is even more important and
complex, as it involves the task of bridging the interests of urban and peri-urban
authorities, as well as dealing with power imbalances. Empirical analysis shows
that the choice of governance arrangements has important consequences for economic
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performance, for the well-being of citizens and for environmental outcomes in
metropolitan areas9. The better governance arrangements work in coordinating
policies across jurisdiction and policy fields, the better the development outcomes.
Coordination of the policies is especially important in light of outdated municipal
borders in metropolitan areas that do not correspond to today’s functional realities.
This mismatch contributes to coordination problems and increases the need for
governance structures that compensate for it.
While the EU sets the overarching goals and objectives of the programing period,
identification of programs targeting investments to support sectors is left at the
discretion of the beneficiary countries to enable them to align the funding
instruments with their national, regional and local policies. Experience of selected
EU countries demonstrates that there is no unique approach. To the contrary,
countries have brought the EU-level strategic thinking and  regional development
perspective into their country’s context, have identified sectors and developed
programs to support a sectorial approach, have embraced different approaches in
managing the funds varying from a decentralized approach to a centralized one,
and have used unique techniques for project selection.
The Government of Albania (GoA) recognizes the importance of developing a shared
vision on regional development which is aligned with the EU-level thinking and
move forward with the implementation supported by EU financial and investment
instruments. Equally important, it is critical to have in place the adequate capacities
and systems as well as a good pipeline of projects ready for being financed. Insufficient
efforts in the coming years may result in the lack of viable projects developed to EU
standards just when increasing funding is becoming available. Experiences of new
member states and accession countries show that there has been under-utilization
of EU funds and overall slower progress, deriving from lack of capacities in place
and not enough mature projects for funding.
The proposed Albanian model centers on the investment management approach
with establishment of a new Albanian Holding as a key tool for delivering efficiency
and enhancing impact. Under the roof of the new Albanina Holding, there will be
Regional Management Albania (RMA) and Economy Service Albania (ESA) as the
two main pillars to promote the economic development of the whole country. RMA
will aim at strengthening economic and social cohesion in Albania by correcting
imbalances between regions. As part of the reform, several instruments will be aligned
with the EU strategic thinking and perspective, among which the Albanian Regional
Fund (ARF) will be aligned with the European Regional Development Funding by
moving towards an integrated program approach and funding programs that
supports sectors.
Regional Development Agencies should develop a framework for identifying and
prioritizing strategic regional projects in order to ensure that regional and impactful
projects are selected and funded. Some critical sectors/areas to be considered for
funding by the RDF under the growth poles could be following:
• Health and education infrastructure. Growth poles tend to have a higher

density of medical facilities and provide a larger variety of treatments. As such,
the growth pole is where people in the region go for treatment they cannot
find in their own locality. Regional hospitals could be placed in these hubs,
attracting patients not only from across the region. Likewise, growth poles

9 Governing Cities: Policy Highlights, Organization for Economic Cooperation and Development, 2014.
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tend to have a higher density of education facilities, elementary, secondary and
high education.

• Public services infrastructure. In Albania a large share of the population
continues to have poor access to running water, sewage, gas, heating, or even
electricity. The large majority of people with poor access to public services live
in small urban areas and in rural areas. Most of the time these localities lack
the funding to finance/co-finance much needed public utility investments. It
may pay off therefore to think about whether it would not be more appropriate
to prioritize these investments at the regional level, based on: available funds,
well-defined needs, and actual viability and sustainability of such investments.

• Regional connective infrastructure. Economic mass and urbanization are critical
for the development of a region, and regions should have the power to define
and implement connective infrastructure projects of regional importance.
Investments in national and regional roads should be done in an integrated
and strategic fashion to enable more people in the region easier access to
opportunities (e.g., jobs, healthcare, education, culture) and to enable dynamic
economic centers access to a larger labor pool.

• Economic infrastructure (e.g., business/industrial parks). As the most important
regional economic centers, Growth Poles tend to be the main employers in the
region. Developing economic infrastructure in the growth pole, in accordance
with clear dynamics, would ultimately bring benefits not just for the growth
poles themselves, but for the region as a whole.

• Cultural infrastructure. Growth poles often amass the largest number of cultural
sites in the region and include several heritage sites that are exemplary for the
culture of the region. Consequently, the conservation and rehabilitation of
these sites may be of critical importance for the region.

• Environmental infrastructure. Water and wastewater companies, which now
often extend their service at the regional level, are usually housed within the
growth poles. Similarly, large industrial rehabilitation and brownfields
redevelopment projects are most needed in the growth poles themselves, but
may have an impact way beyond the urban center itself.

• Tourism infrastructure. Tourism is another area with a regional dimension
and its development should be integrated and based on a regional approach.
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Evazioni Fiskal- si efekt i papërshtatshëm i tatimit ndaj obliguesve
tatimor dhe format e paraqitjes së tij

LL. M. Simeana Beshi
Fakulteti Juridik, Kolegji Fama, R. e Kosovës

Abstrakt

Çështja që trajtohet është evazioni fiskal, në kuptim të shmangies së pagimit të tatimeve
dhe ekonomisë informale.
Dukuria e shmangies nga pagimi i tatimeve është i pranishëm në të gjitha vendet e botës.
Në një formë apo një tjetër dhe për një shkallë më të vogël ose më të madhe, ajo ka
ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë në të gjitha shoqëritë.
Evazioni tatimor  njihet edhe me shumë emra të tjerë si: ekonomi e fshehtë, ekonomi në
hije, ekonomi jozyrtare, joformale dhe ekonomia e tregut në të zezë.
Evazioni fiskal është një aktivitet i lidhur në të shumtën e rasteve me bizneset që përdorin
transaksione të parave të pista, e cila u jep atyre mundësinë të mos e deklarojnë atë dhe
të mos paguajnë tatim për të.
Prezenca e shmangies nga pagimi i tatimit është thjesht një reflektim i iniciativave të
individëve për të fshehur aktivitetet e tyre ekonomike, apo për shkak se këto aktivitete
do të jenë më pak të dobishme nëse praktikohen në sektorin formal, ose tjetra, për shkak
se aktivitetet janë të paligjshme për të filluar me to.

Fjalët kyçe: evazioni fiskal, ekonomia informale, kontrabanda, amnistia tatimore, letrat
e Panamasë.

Hyrje

Fenomeni i evazionit tatimor është i pranishëm në vendet në zhvillim, në vendet ku
funksionon ligji, prandaj edhe shteti i Kosovës është i ekspozuar ndaj këtij fenomeni.
Ky fenomen zhvillohet edhe më shumë në vendet ku mungon infrastruktura ligjore,
mbi të gjitha gadishmëria e zyrtarëve përgjegjës për të parandaluar këtë fenomen në
kuadër të mundësive që disponojnë.
Evazioni fiskal në përgjithësi paraqitet kur njerëzit nuk raportojnë të gjitha të
ardhurat e tyre, përkatësisht kjo dukuri duhet të kuptohet si shmangie e qëllimshme
e obligimit tatimor që derivon nga kryerja e ndonjë aktiviteti ekonomik. Qytetarët
e bëjnë këtë për të reduktuar shumën e tatimit që duhet të paguajnë për të patur një
përfitim personal.
Kosova ka shkallë të lartë të shmangies nga tatimi dhe kjo vjen si pasojë e inspektimit
të pamjaftueshëm të ndërmarrjeve dhe paaftësisë për zbatimin e ligjeve në fuqi. Në
anën tjetër, respektimi i ligjeve tatimore është përgjegjësi esenciale qytetare. Një
vend demokratik, që synon të jetë edhe Kosova, kërkon nga qytetarët pagesën e
tatimeve dhe obligimeve tjera të cilat financojnë ofrimin e shërbimeve publike. Këto
shërbime mund të sigurohen vetëm me mbledhjen e duhur të tatimeve. Këtë e thekson
fuqishëm edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në nenin 119 pika 8, ku
shprehimisht thuhet: “Secili person është i obliguar që të paguajë tatimet dhe
kontributet e tjera të parapara me ligj” (Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 2008).
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Shkeljet tatimore mund të implikojnë shkelje kriminale dhe në raste më të rënda
parashihen sanksione, ndëshkime dhe/ose imponim të interesit kur nuk bëhet
përmbushja vullnetare e detyrimeve tatimore nga tatimpaguesit.
Luftimi i evazionit fiskal është një ndër sfidat më të rëndësishme të Kosovës në
përmbushjen e kritereve të përcaktuara për integrime në familjen evropiane.

Shmangia nga pagimi i tatimeve dhe evazioni tatimor

Ekziston një dallim substancial ndërmjet “tax avoidance”, në shqip “shmangia e
tatimeve” dhe “tax evasion” e thënë shqip, “evazioni fiskal”. Shmangia e tatimeve,
ndryshe nga evazioni fiskal, është një veprim legal që përfshin gjetjen e vrimave
ligjore për operacione biznesore që ulin obligimet e tatimeve. Evazioni fiskal është
fshehje e detyrimeve fiskale përkundër obligimit ligjor për t’i paguar ato. Ani pse në
definicion e vepër të dy termet kanë dallime të theksuara, në pasoja ato janë të
njëjta; më pak kontribut buxhetor në qeveritë respektive. (Abdixhiku, 2016).
Pagimi i tatimeve ndikon negativisht në fuqinë ekonomike dhe statusin shoqëror të
obliguesit tatimor gjë që shpie në rezistencën e pagimit të tatimeve. Ky efekt i
papërshtatshëm i tatimit në obliguesit tatimor, shkakton shmangien nga pagimi i
tatimeve në mënyrë që efektet e papërshtatshme dhe të padëshirueshme të tatimit të
evitohen, përkatësisht të zvogëlohen. Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës,
kapitulli i XXV (veprat penale kundër ekonomisë), në bazë të nenit 313, shmangia
nga tatimi, konsiderohet si vepër penale, mirëpo nuk mjafton vetëm kjo që
tatimpaguesit të mos jenë të shtyrë për të bërë një veprim të tillë, duke i marr parasysh
ndëshkimet (dënimet) që burojnë nga ky kod ! (Salihu, Zhitija dhe Hasani, 2014,
863-865). Fenomeni i shmangies së pagesës së tatimeve varet nga faktorë të ndryshëm,
të tillë si: niveli arsimor i popullatës, niveli i vetëdijes ndaj kryerjes së detyrës qytetare,
disiplina e obliguesve tatimor, efikasiteti i mbledhjes së tatimeve, sanksionet kundër
obliguesve tatimor të padisiplinuar, morali tatimor. Konsiderohet se morali tatimor
është relativisht shumë i lartë në shtetet skandinave, se për moralin e lartë tatimor
nuk mund të flitet në Francë, Itali, Spanjë, përpjekja që të iket nga pagimi i tatimeve
është veçanërisht e shrehur në Lindjen e Afërme dhe të Largme, në Amerikën e
Jugut dhe në disa shtete afrikane. (Jelçiq, 1985, 210-211).
Te Marksi shpeshherë hasim këtë citim: “Kur fshatari francez dëshiron ta parafytyrojë
djallin, e parafytyron në formë të një inkasanti tatimor”. Shmangia (ikja) e pagimit
të tatimit ose evazioni i tatimit mund të bëhet për shkaqe të ndryshme dhe ka pasoja
të ndryshme në obliguesin tatimor.
Aktualisht në Kosovë nuk janë bërë përpjekje të mjaftueshme për krijimin e politikave
të mirëfillta, të cilat do ta luftonin këtë dukuri. Këto politika përfshijnë regjistrimin
e bizneseve dhe mbikçyrjen e tyre, deklarimin e numrit të saktë të të punësuarve të
tyre si dhe administrimin e tatimeve nga organet kompetente.

Evazioni tatimor i paligjshëm

Evazioni fiskal i paligjshëm paraqet dukurinë kur obliguesi tatimor i shmanget
pagimit të obligimit tatimor, i cili është paraparë me dispozita ligjore, prandaj është
vepër penale dhe sjell sanksione të ndryshme. Evazioni fiskal i paligjshëm (i
palejueshëm) paraqitet në dy forma si: a) fshehje e plotë e tatimit ose defraudacioni
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i tatimit dhe b) fshehje e pjesshme e tatimit ose defraudacioni i pjesshëm i tatimit.
a) Fshehja e plotë e tatimit ose fshehja totale është atëherë kur obliguesi tatimor
nuk e paraqet shumën e gjithmbarshme të të hyrave të realizuara. p.sh. nëse obliguesi
tatimor kryen ndonjë veprimtari të caktuar, por atë nuk ua paraqet organeve të
caktuara financiare se po kryen dhe se po realizon të ardhura nga kjo veprimtari.
b) Fshehja e pjesshme e tatimit ose defraudacioni i pjesshëm i tatimit është
atëherë kur obliguesi tatimor nuk ia paraqet organit financiar shënimet e plota, por
paraqet të dhëna të pasakta dhe të rrejshme për realizimin e rezultateve afariste, për
lartësinë e të hyrave dhe të ardhurave, për vlerën e pasurisë etj. p.sh. nëse obliguesi
tatimor duke ushtruar veprimtari ekonomike realizon të hyra prej 100.000 •, kurse
ia paraqet organit financiar se i ka realizuar 80.000 ose 70.000 •. (Komoni, 2008,
108-109).
Duke qenë në këtë situatë, do të ishte e nevojshme ndërmarrja e masave preventive,
të cilat do të jenë të mirëseardhura edhe për komunitetin e biznesit edhe për ngritjen
e mirëqenies shoqërore por edhe për vetë qeverinë e vendit.
Fshehja e tatimit më së shpeshti paraqitet te tatimet e drejtëpërdrejta (ekonomia e
hirtë), por mund të paraqitet edhe te tatimet indirekte që njihet si kontrabandë.
Edhe kontrabanda është dukuri e paligjshme që paraqitet me rastin e shpërndarjes
së fshehtë të ndonjë malli, i cili i nënshtrohet tatimit në qarkullim ose doganave. Te
tatimi në qarkullim kontrabanda paraqitet nëse nuk regjistrohet malli i shitur dhe
bëhet shmangia e pagimit të tatimit në qarkullim brenda kufijëve shtetërorë. p.sh.
shitja e pijeve alkoolike prej prodhuesve drejtëpërdrejtë konsumatoreve pa paguar
tatim në qarkullim. (Komoni, 2008, 109)
Fshehja e pagimit të tatimit te tatimet direkte njihet si gray economy e thënë shqip
ekonimia e hirtë (gri). Kjo nënkupton atë pjesë të ekonomisë që njihet si “aktivitet
nëntokësor”. Ekonomia e hirtë ndryshe emërtohet edhe si ekonomi ilegale, jozyrtare,
joformale, në hije, tregu në të zezë etj. Ajo definohet si ekonomi e cila ka për qëllim
që t’i shmanget (ikë) obligimit tatimor dhe mospërfshirja e saj në statistika nga
aspekti ekonomik dhe politik paraqitet në hije. Në situata të krizës paraqitet ekonomia
e hirtë, sepse ajo është terren i përshtatshëm për të. Më shumë shpenzohet sesa që
fitohet, flitet për pasurimin e paligjshëm, vjedhjet, veprimet fiktive të shitblerjes që
i takojnë ekonomisë gri. Format e ekonomisë së hirtë paraqiten në situata të
jashtëzakonshme si: në luftëra, trazira sociale, kriza, bllokada ekonomike etj.
Prezenca e ekonomisë së hirtë ka pasoja serioze për performancën e ekonomisë dhe
politkat publike. Në këto rrethana, vlerësimet dhe rekomandimet e politikbërësve,
kanë prirje më të mëdha për të gabuar për shkak të kualitetit të varfër të statistikave
zyrtare. (Blackburn, Bose & Capasso, 2012)
Kjo ekonomi ka ndikim shumë të madh në ecuritë e përgjithshme ekonomike, e
shtrembëron situatën zyrtare dhe të dhënat janë të pasakta. Shkalla e lartë e evazionit
tatimor është rrezik jo vetëm për zhvillimin ekonomik, por edhe për mënyrën e
zhvillimit të konkurrencës së lirë.

Evazioni tatimor i ligjshëm

Evazioni tatimor i ligjshëm paraqet dukurinë kur obliguesi tatimor i shmanget
pagimit të tatimit por nuk bie në kundërshtim me dispozitat ligjore. Ndër format e
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evazionit të lejueshëm tatimor theksojmë rastet kur obliguesi tatimor e zvogëlon
konsumin, respektivisht heq dorë nga konsumi i produkteve të caktuara ose
orientohet në konsumimin e prodhimeve të tjera, të cilat janë të ngarkuara me pak
ose aspak me tatim,  kjo nuk do të thotë se obliguesi tatimor ka rënë në konflikt me
dispozitat ligjore. Sjellja e tillë e konsumatorëve si blerës të fundit final mund të jetë
në pajtim me qëllimet e politikës fiskale. (Kadriu, 2012, 126-128)
Me qëllim që të pengohet apo të kufizohet evazioni i ligjshëm, poashtu edhe ai i
paligjshëm shtetet kanë paraparë edhe sanksione të caktuara me dispozita ligjore.
Në Kodin Penal për personat të cilët e fshehin tatimin janë paraparë dënime të larta
në para, dënime me burgim, ndalimi i ushtrimit të veprimtarisë së caktuar, etj.

Amnistia tatimore

Në terminologjinë juridiko-financiare njihet edhe amnistia tatimore. Ky është një
vendim i shtetit me të cilën një numër i caktuar i personave të cilët e kanë fshehur
tatimin, lirohen prej ndjekjes së mëtejshme ligjore, apo pjesërisht ose tërësisht lirohen
prej mbajtjes së dënimit, apo ai dënim zëvendësohet me dënim më të lehtë. Përmes
saj shteti dëshiron të ndikojë te obliguesit tatimor që t’i ndërrojnë qëndrimet e tyre
ndaj obligimit tatimor. (Komoni, 2008, 113)
Ligji për Amnisti u miratua edhe në Kuvendin e Kosovës, duke e shpërlarë kështu
secilin kriminel politik e jopolitik përjetësisht. Kjo përjetësi e tyre është në korrelacion
me ecjen negative të vendit. Nëse do ilustronim rastin “Al Capone”, i cili është
gangsteri, krimineli, banditi, vrasësi, vjedhësi (...) më i njohur mbarësisht, themi se
Al Capone përfaqëson simbolikën e rënies absolute të “rendit dhe ligjit” amerikan
gjatë viteve të 20-ta, pak a shumë si në Kosovën e sotme. Në mungesë të provave, Al
Capone nuk ishte dënuar asnjëherë për vrasje, vjedhje, rrahje e krime të tjera ordinere,
por, ishte dënuar me 11 vjet burg në Alkatraz për vjedhje të tatimeve, pra evazion
fiskal, pas gjetjes së parave të gatshme (të pashpëlara) tek ai. (Abdixhiku, 2013)
Evazioni fiskal është pa kurrfarë dyshimi forma më e lehtë e ndjekjes së kriminelëve
(politikanë, mafiozë e biznismen). Është pikërisht për shkak të akuzave ndaj evazionit
fiskal pse keqpërdoruesit nuk arrijnë asnjëherë t’i shpëlajnë paratë. Lufta ndaj
evazionit është shumë më tepër se luftë borxhesh tatimore. Ligji për Amnistinë falë
keqbërësit dhe hendikepon çdo qeveri serioze të nesërme që ka vullnetin e vendosjes
së drejtësisë në vend duke krijuar kushte për gjyqësorin për të mbajtur përgjegjës të
padrejtit. Ky Ligj falë të gjithë Al Capon-ët kosovarë, të gjithë politikanët e
biznesmenët kosovarë, e secilin keqbërës tjetër kosovarë që kanë keqpërdorur në
çdo formë të mundshme paranë publike të vendit. (Abdixhiku, 2013)
Kjo redukton ndjeshëm të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe si pasojë edhe
investimet publike dhe politikat sociale në vend. Ky akt shtetëror ndikon në mënyrë
negative jo vetëm në moralin tatimor të obliguesve tatimor por edhe në perspektivën
zhvillimore të vendit.

Efektet negative në ekonominë e vendit nga evazioni tatimor

Fenomeni i evazionit tatimor mund të shkaktojë shumë pasoja negative në ekonominë
e një vendi si:
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- Mungesën e mirëqenies sociale,
- Dëmtimin e buxhetit të shtetit,
- Dobësimin e klasës së mesme të shoqërisë dhe krijimin e një shtrese shumë
të pasur me një pjesëmarrje të vogël në përqindje në popullësinë e vendit,
- Lulëzimin e korrupsionit,
- Tërheqjen e investimeve të huaja potenciale,
- Rritjen e pakënaqësisë së popullatës vendore dhe krijimin e mundësisë së
destabilizimit të vendit.
Mund të themi se, të gjitha këto pasoja negative janë të pranishme edhe në
vendin tonë duke e dëmtuar në masë të konsiderueshme ekonominë kosovare.
Është për tu theksuar se, shuma e parave që humb nga evazioni fiskal në Kosovë
është po aq sa edhe buxheti i shtetit.

Masat kundër shmangies nga pagimi i tatimit

Që të kufizohet, përkatësisht të pengohet evazioni tatimor, aplikohen masa të
ndryshme. Kështu p.sh. pajisja me aparatura të posaçme e doganierëve për zbulimin
e mallërave të kontrabanduara, bashkëpunimi ndërmjet organeve financiare dhe
organeve tjera shtetërore, atyre gjyqësore dhe policore. (Bungo, 2009, 125)
Poashtu, me qëllim të kufizimit përkatësisht pengimit të evazionit tatimor, është
hartuar infrastruktura ligjore ku parashihen sanksione të caktuara me dispozitat
të cilat rregullojnë obligimin e pagimit të tatimeve. Respektimi i ligjeve tatimore,
veret edhe nga morali tatimor i obliguesve tatimor i cili ndyshon nga vendi në
vend.
Masat për parandalimin e evazionit fiskal përfshinë edhe reformimin e administratës
tatimore, digjitalizimin dhe aplikimin e teknologjisë moderne në sistemin fiskal.
Është i nevojshëm hartimi i një strategjie për bashkëpunim ndërkufitar në lidhje me
parandalimin dhe luftimin e evazionit fiskal.
Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë hapa në ndryshimin e shkallëve tatimore, vetëm e
vetëm që bizneset të kenë mundësi me të madhe në akumulimin e fitimit të tyre, gjë
qe konsiderohet si një hapë preventiv për të parandaluar evazionin, gjatë zbatimit
të politikave fiskale. Rritja e normës së TVSH-së në 18%, nuk e ngarkon afarizmin/
fitimin e kompanisë, pasi që ai është tatim indirekt që i godet drejtpërdrejtë shtresat
shoqërore (konsumatorin), prapëseprapë ato janë të prira që të fshihen me tepër se
sa llojet tjera të tatimeve. Fenomeni i evazionit fiskal mund të rritet atëherë kur
konsumi shkon në rënie, për çka ulet fuqia blerëse, ndërsa kërkohet që bizneset të
kenë likuiditet të mjaftueshëm. Në një gjendje të tillë bizneset nuk mund të jenë të
përmbajtura për shkak të panikut që mund ti kaploj dhe, gjëja e parë qe bëjnë është
fshehja e tatimeve apo mos pagesa e obligimeve shtetërore. Të gjithë qarkullimin/
pjesën e të hyrave që e realizon subjekti biznesor, është i shtyrë që tu përgjigjet
kërkesave të furnitorëve, duke devijuar nga pagesa e obligimit të tatimit. (Bajra,
2010)
Evazioni i lartë tatimor ndikon negativisht në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik
të një shteti, ndikon në mirëqenien sociale të popullatës dhe zvogëlon formimin e të
hyrave publike në kuadër të një vendi. Pa rritjen e numrit të inspektorëve tatimorë
dhe pa fuqizimin e policisë financiare, Kosova nuk do të arrijë të luftojë ekonominë
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informale dhe evazionin fiskal.

Panama papers-  skandali më i madh publik financiar

Panama papers apo letrat e Panamasë, aktualisht paraqesin skandalin më të madh
financiar të bërë publik ndonjëherë ku njerëzit më të fuqishëm në botë fshihnin
pasuritë e tyre nga organet tatimore. Publikimi i “Panama Papers” ka treguar se si
persona shumë të pasur kanë përdorur firma “offshore” për t’iu shmangur
obligimeve tatimore dhe sanksioneve, kanë bërë fshehjen e pasurive dhe shpërlarjen
e parave.
“Panama papers” përmbante regjistra transaksionesh të një kompanie të themeluar
në Panama nga një emigrant gjerman me emrin Jurgen Mossack. “Mossack
Fronseca”, siç dhe ishte emri i kompanisë, ku kishte rreth 214.000 klientë – të gjitha
kompani “offshore”. Mashtrimet e para publike përfshinin emra nga Vladimir Putin
te kryeministri i Islandës, nga presidenti i Ukrainës deri te regjimet e Lindjes, nga
zyrtarët e FIFA-s deri te Lionel Messi e Michel Platini. Motivet e shfrytëzimit të
Panamasë ishin të ndryshme. Për kryeministrin e Islandës, ato ndërlidheshin me
shmangien nga pagimi i tatimit. Për presidentin e Rusisë, Putin, ky skandal përbën
fshehjen e pasurisë dhe shpërlarjen e parave. (Abdixhiku, 2016)
Panamaja ishte terren i përshtatshëm i këtyre veprimeve mu për shkak të një kuadri
ligjor jo të rreptë dhe shkallëve mjaft të ulëta tatimore. Skandali i Panamasë doemos
do të përfshijë edhe Ballkanin lidhur me pasurimin e shpejtë të biznismenëve dhe
politikanëve të cilët padyshim se janë pjesë e këtij terreni të favorshëm.
Në planin ndërkombëtar tashmë është konfirmuar bashkëpunimi mes Ministrisë të
Financave të shtetit britanik, atij italian, spanjoll dhe gjerman, për promovimin e
ligjeve të reja që konsistojnë në ndarjen automatike të informacionit në lidhje me
pronarët e vërtetë që fshihen pas kompanive, si ajo e “Mossack Fonseca”-s, e cila
ndihmonte klientët e saj për të shmangur tatimet, për të bërë pastrim parash, si dhe
për të bërë korrupsion. (KOHAnet, 2016)
Reagimi në mbarë botën lidhur me “Panama Papers” si rrjedha më e gjerë e
dokumenteve financiare, tregon se kjo është një ndjenjë e përbashkët në të gjitha
detërat dhe përtej kufijëve duke marrë kështu edhe përmasa globale. Ky skandal
vuri në qendër të vëmendjes të gjitha ligjet dhe marrëveshjet tatimore ndërkombëtare.
(The guadrian, 2016)
Evazioni fiskal është shndërruar në një fenomen global. Ajo qfarë na duhet tani
është veprimi ndërkombëtar, reforma të reja të transparencës fiskale dhe ndërmarrja
e veprimeve konkrete në luftën kundër evazionit fiskal.
Panama Papers ka ndikim të fort për këtë arsye: Ne nuk mund ta “pëlqejmë” pagimin
e tatimeve, por e dimë se askush nuk duhet ta shmang obligimin për pagimin e
tatimeve.

Konkluzione

Padyshim se, evazioni fiskal është një problem serioz, jo vetëm për vendet me zhvillim
ekonomik ende në tranzicion, por dhe për vendet që kanë një sistem fiskal të zhvilluar.
Prezenca e këtij fenomeni dhe masa e përhapjes së tij, shpie në reduktimin e të
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ardhurave tatimore dhe zvogëlimin e të hyrave publike.
Mund të themi se, Kosova ka nivelin më të lartë të evazionit fiskal në rajon. Evazioni
tatimor në Kosovë kap shifrën e një buxheti, përfshirë këtu edhe pjesën veriore të
Mitrovicës ku Admnistrata Tatimore nuk ka arritur të shtrihet asnjëherë.
Në shumë vende të botës, janë krijuar mekanizma të duhura të cilët kanë për qëllim
që të ndikojnë në rritjen e pagesave vullnetare të tatimeve, e kjo nuk duhet të
mungojë as në Kosovë. Forcimi i gjyqësorit është kërkesë imediate e kohës që të bëjë
zbatimin e legjislacionit ndaj këtij fenomeni. E rëndësishme në parandalimin dhe
luftimin e kësaj dukurie negative është edhe ngritja e vetëdijes shoqërore në nivel
edhe me të lartë në mënyrë që të kontribojmë në perspektivën ekonomike të vendit,
ngritjen e mirëqenies sociale të popullatës dhe rrugëtimin drejt integrimeve euro-
atlantike.
Shmangia nga pagimi i tatimeve dhe informaliteti për fuqinë punëtore, rëndon
stabilitetin ekonomik dhe shoqëror të vendit. Sa më e lartë të jetë prezenca e evazionit
tatimor dhe e informalitetit aq më të vogla do të jenë të hyrat buxhetore për shtetin,
rrjedhimisht më pak institucione publike që përkrahin zhvillimin e tregut në Kosovë.
Askush nuk mund ti ik përgjegjësisë ndaj shkaktimit të evazionit fiskal. Me pasojat
e këtij fenomeni duhet të merremi gjithsesi më vonë, të cilat janë shumë të
kushtueshme për shoqërinë dhe ekonominë kosovare.
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Legalizimi përballë ekonomisë informale në Kosovë

Mr. Mustafë Kadriaj
Mr. Gëzime Rexhepi

Abstrakt

Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, shoqëria jonë përballet më dukurinë e rritjës së
pasurisë së shpjtë në mënyrë të pa ligjshme, kryesisht te zyrtarëvë institucional shtetërore.
E tëra kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të mungesës së Ligjit për legalizimin e pasurisë
së palujtshme, gjë që u ka mundësuar zyrtarëvë institucional, që të fshihën nën petkun e
mungesë së  Ligjit të legalizimit. Si çdo Ligj edhe Ligji per legalizimin e pasuris është i një
rendësi të veçant, duke u bazuar në atë se perveç që është gjithë përfshirës, mundëson po
ashtu edhe parandalimin e korrupsionit, rritjen e pasurisë së pa ligjshme, është gjithashtu
dhe një indicator matës i treguesve maktoekonomik, që interferojnë drejtëpërsedrejti në
GDP-në e vendit tonë. Ligji i legalizimit(Nr.04/L-188), është miratuar në Kuvendin e
Kosovës më 26 dhjetor 2013, mirëpo aplikimi i tij, ka filluar tek në vitin 2015, ndërkaq
koha për të përfunduar aplikimi për legalizim ishte 16 mars 2016-të. Mirëpo edhe pse u
bë një fushatë informuese mediale, përsei  shumë aplikues nuk kanë mundur ta respektojnë
këtë afat të paraparë, si pasojë e kostos së lartë dhe mungesës së zbatueshmërisë.Andaj,
në këtë punim bazuar në hulumtimet tona, do të mundohemi të paraqesim rëndësinë e
legalizimit të pasurive të palujtmshme, ecurisë së implementimit, si dhe sfidave gjatë
aplikimit të Ligjit për legalizim. Gjatë keti punimi do të perdoret kryesisht metadoate e
hulumtimit, analizuese, krahasuese, desktiptive.

Fjatët kyçe: Ligji për legalizim, Pronat e pa luajtshme, Ekonomia informale, Tranzicioni.

Hyrje

Republika e Kosovës si një shtet i ri, në mnëyrë që të jetëpjesë e organizatave
ndërkombëtare si Organizata e Kombëve të Bashkuara (OKB), Bashkimi Europian
(BE),  ka para vetës shumë punë dhe detyra për të qënën  partner si nga ana ligjore,
ekonomike dhe shumë mekanizma të tjerë që e bëjn si vend që të jetë në hap me
botën demokratike. Nisur nga ana ligjore,  Republika e Kosovës është shembull për
procedimin dhe votimin e shumë ligjeve,  me ç’rast  ka marr vlersime pozitve edhe
nga raportet e Bashkimit Europian, por qalimi evident është se zbatueshmëria e
ligjeve gjithnjë ka qenë problem për shkaktë rrethanave politike poashtu edhe
kapaciteteve jo profesionale si rezultat kësaj rezultati ka qenë jo i kënaqshëm. Qeveria
e Republikës së Kosovës konkretisht Ministria e Planifikimit Hapsinor,  me qëllim
që të përmbush detyrat e veta kushtetuese dhe të obliguara nga partnerët
ndërkombëtar ka sponzorizuar Ligjin Nr. 04/L-188 për trajtimin e ndërtimeve pa
leje në të gjith territorin e Republikës së Kosovës, si në zona urbane dhe rurale.
Ligji në parim ështëirëndësisë sëveçant dhe jetik për funksionimin e Republikës së
Kosovës, pasi  me legalizimin e pronës evazioni fiskal, korrupsioni dhe rritja e pasurisë
sëpaligjshmeimbyllën rrugët. Ligji është dashur të trajtojë dy faktor kyç, anën
urbane, arkitekturore dhe qëndrueshmërine e objekteve,  si dhe anën fiskale, ku
përms ligjit të trajtohën taksat për aplikim si dhe obligimi në tatimin në pronë dhe
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regjistrimi shumëi sakt ipronarit me qëllim që të parandalohët rritja e pasurisë së
paligjëshme, dukuri  e cila e ka përcjell dhë është një pengesë kyqe për mos zhvillim
ekonomik  të vednit, pasi që zyrtarëvedhe politikanëve i’u ka shumfishu pasuria në
krahasim me të hyrat reale. Pra,  me këtë punim do të trajtohën dhe analizohën
dobësit  e Ligjit sidhe do të paraqitën rezultatet e   pytsorit me njohës  profesional
nga ana teknike dhe ekonomike të cilët do të japin një kontribut të konsiderueshëm
dhe të nevojshëm,  se si duhët të trajtohen ndërtimet pa leje në Kosovë.

Procedurat dhe kërkesat  e trajtimit të ndërtimeve pa leje

Sipas ligjit,të gjitha ndërtimet pa leje do të regjistrohen në regjistrin komunal të
ndërtimeve pa leje së këndejmi, në regjistrin shtetëror të ndërtimeve pa leje, duke
përmbajtur informatat e mëposhtme: emrin dhe informatat kontaktuese të aplikuesit
ose përfaqësuesit të autorizuar të aplikuesit, nëse dihet:numrin e references në
regjistër, koordinatat Global Positioning System (GPS), llojin e ndërtimitnëse është
i përfunduar, nëse prona është përfshirë në regjistrin e tatimit në prone,nëse ndërtimi
është i kyçur në mënyrë legale në rrjetet e shërbimeve komunale.
(Ligji_per_Trajtimin_e_Ndertimeve_pa_Leje_769165, pp. 8,9). Ndërtimi pa leje do të
legalizohet nëse: është i shënuar në listën e regjistrin shtetëror të ndërtimeve pa
leje,ndërtesa është e kompletuar dhe plotëson kërkesat themelore për shëndet dhe
siguri sipas nenit 12 të këtij ligji; të gjitha kyçjet në shërbime komunale janë aprovuar
ose u janë dhënë përjashtime nga organet përkatëse dhe aplikuesit kanë bërë të
gjitha pagesat sipas Nenit 13 të këtij ligji. Aplikacioni për legalizim do të dorëzohet
në formularin standard të aplikimit dhe do të përmbajë dokumentet e mëposhtme:
për ndërtimet e përfunduara të kategorisë së parë (I), tre (3) kopje të shtypura dhe
digjitale të planit të parcelës,plani për mbrojtje nga zjarri për objektet me sipërfaqe
më të madhe se katërqind e pesëdhjetë metra katrorë (450 m 2), bazët së themeleve,
kateve dhe kulmit,prerjanë përpjesë një me pesëdhjetë (1:50), dukjeve duke përfshirë
edhe ndërtesat fqinje,bazave dhe prerjeve të konstruksionit,projektit të instalimeve
të ujit, projektit të instalimeve të rrymës, projektit të instalimeve mekanike,fotot e
objektit ndërtues se paku katër (4) foto qe tregojnë te gjitha dukjet e objektit. Nga
kategoria e I-rë përjashtohen shtëpitë individuale të banimit deri njëqind metra
katrorë (100 m2) dhe objektet bujqësore deri në katërqind metra katrorë (400 m2), të
cilat duhet të plotësojnë: planin e situacionit, planin e parcelës,përshkrimin teknik
që përfshinë të dhënat për sipërfaqen ndërtuese, numrin e kateve, lartësia e hartuar
nga arkitekti apo inxhinieri i ndërtimit fotot e objektit ndërtues se paku katër (4)
foto qe tregojnë te gjitha dukjet e objektit. Për ndërtimet e përfunduara te kategorisë
së dytë (II), tre (3) kopje të shtypura dhe digjitale të : planit të situacionit, planit të
parcelës, projektit për mbrojtje nga zjarri bazës së themeleve, kateve dhe kulmit,
prerjes në përpjesë një me pesëdhjetë (1:50), dukjeve, duke përfshirë edhe ndërtesat
fqinjë, bazave dhe prerjeve të konstruksionit.Raporti i i stabilitet të strukturës, raporti
i instalimeve të ujit, raporti i instalimeve të rrymës, raporti i instalimeve mekanike;
së paku dy (2) fotografi të ndryshme të ndërtimit, të bëra gjatë ndërtimit. Ndërtimet
e përfunduara te kategorisë së tretë (III), rregullohen me udhëzim administrativ
nga Ministriasi dhe dëshmi për pagesën e taksës administrative prej njëqind (100)
Euro. (Ligji_per_Trajtimin_e_Ndertimeve_pa_Leje_769165, pp. 9,10,11).
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Trajtimi i ndërtimeve të papërfunduara dhe të përfunduara

Ndërtimet pa leje të cilat nuk janë të përfunduara në kohën që shënohen në listën e
regjistrit do të vlerësohen në pajtim me ligjin për ndërtim. Aplikuesit dorëzojnë
dokumentet e kërkuara me nenin 10 të këtij ligji si dhe çfarëdo dokumenti shtesë që
kërkohet me ligjin për ndërtim. Shqyrtimi i dokumenteve të ndërtimit, lëshimi i
lejes së ndërtimit, inspektimi i vendit të ndërtimit dhe dhënia e certifikatës së
shfrytëzimit do të kryhet në pajtim me ligjin për ndërtim. Në fund të këtij programi
për legalizimin të çfarëdondërtimi i papërfunduar apo që nuk janë duke vazhduar
aktivisht sipas një leje ndërtimi të vlefshme do të rrënohen.
Ndërtimet pa leje që janë të përfunduara ose substancialisht të përfunduara në kohën
kur përfshihen në regjistër do të jenë subjekt i inspektimit vizual nga organi
kompetent për t’u siguruar se ato janë në pajtim me kërkesat bazike të mirëqenies
shëndetësore, sigurisë dhe dispozitat e tjera të këtij ligji.Inspektimet e ndërtimit pa
leje duhet të përcaktojnë që aplikimet për leje për legalizim do të refuzohen, pas
inspektimit, nëse organi kompetent gjen se: gjendja ekzistuese e ndërtimit pa leje
ndryshon në mënyrë aq thelbësore nga ajo e prezantuar në dokumentet e aplikimit,se
ndërtimi është bërë pa leje pas hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe nuk shihet në hartën
digjitale të ortofotos,ndërtimi nuk i plotëson standardet bazike për mirëqenie
shëndetësore dhe siguri të përcaktuara me një akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria.
Nëse, pas inspektimit, është gjetur se ndërtimi dallon nga ajo që është paraqitur në
dokumentet e aplikimit aplikuesit duhet dhënë mundësia për të korrigjuar
aplikacionin në përputhje me gjendjen ekzistuese të ndërtimit. Nëse Aplikuesi
dështon në korrigjimin e mangësive të dokumenteve brenda tridhjetë (30) ditëve
pas marrjes së njoftimit për këtë, kërkesa për legalizim do të refuzohet.Nëse, pas
inspektimit, ndërtimi pa leje nuk i plotëson standardet bazike për shëndet dhe siguri
të përcaktuara nga një akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria organi kompetent
duhet të: pajisë parashtruesin e kërkesës me listën e korrigjimeve të nevojshme për
të sjellë ndërtimin në përputhjesiguron një periudhë të arsyeshme kohore jo më
shumë se dymbëdhjetë (12) muaj për të realizuar përmirësimet,caktoj kohën e
rinspektimit për të konfirmuar realizimin e përmirësimeve brenda dhjetë (10) ditësh
pas përfundimit të afatit të paraparë. Nëse aplikuesi dështon të korrigjojë mangësitë
brenda kohës së caktuar, kërkesa për legalizim do të refuzohet.
(Ligji_per_Trajtimin_e_Ndertimeve_pa_Leje_769165, pp. 11,12).

Trajtimi i zbatueshmerisë së Ligjit nga ana e mediave
Sipas gazetë “Zeri Info”. Qeveria e Kosovës si duket nuk e hartoi si duhet Ligjin për Trajtimin
e Ndërtimeve pa leje. Dokumenti që synonte t’i trajtonte ndërtimet pa leje në territorin e Kosovës
ka dështuar. Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor (MAPH), që është sponsorizues
i ligjit, duke parë që qytetarët nuk po mund t’i përfillin rregullat e ligjit e ka ndryshuar atë dhe
e ka dërguar në Qeveri për miratim.Ligji final ishte miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin
2013. Komunat e Kosovës,  kanë regjistruar të gjitha ndërtimet pa leje që kishin rezultuar të
jenë 353 mijë të tilla, ku më pas ishte hapur faza e dytë, ajo për aplikimin e ndërtimeve pa leje,
në të cilën kërkoheshin një mori dokumentesh. Aplikimi ka përfunduar para pak ditësh, më datë
16 mars 2016, dhe në tërë territorin e Kosovës kanë aplikuar vetëm 2500 palë. Sipas Ministrisë
së Ambientit, vetëm palët që kanë aplikuar do t’i nënshtrohen procesit të legalizimit, ndërsa për
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ndërtimet pa leje, që janë rreth 340 mijë, do të dihet shumë shpejt se si do të veprohet më
tutje.Veteëm në Prishtinë janë 39 mijë ndërtime pa lejeku është komuna me më së shumti
ndërtime pa leje, me 46 mijë sosh. Dhe duke u thirrur në ligjin aktual në fuqi, zyrtarët e kësaj
Komune thonë se u duhet të fusin në listën e rrënimeve të ndërtimeve pa leje rreth 39 mijë
ndërtime, pasi aq është numri i atyre që nuk kanë aplikuar për legalizim. Sipas zyrtarve
komunal . “Duke filluar nga 16 shtatori 2015 deri më 16 mars 2016, Komuna e Prishtinës i ka
pranuar 761 aplikime për legalizim të ndërtimeve pa leje. Mirëpo, ne i kemi trashëguar edhe
mbi 6000 aplikime nga procesi i vitit 2010, për të cilat nuk është lëshuar ndonjë vendim. Ne do
të merremi me trajtimin e këtyre mbi 6800 lëndëve, ndërsa palët që nuk kanë aplikuar për
legalizimin e ndërtimit të tyre, sipas dispozitave ligjore në fuqi do të futen në listën e rrënimit”,
ka bërë të ditur Zyra për Marrëdhënie me Publikun e Komunës së Prishtinës.Nga ana tjetër, në
MMPH nuk kanë sqaruar se në cilat pika ka pësuar ndryshimi i ligjit, i cili i është dërguar
Qeverisë. Sipas zyrtarëve “Nga 24 komuna, të cilat kanë raportuar për numrin e aplikacioneve
për legalizim, gjithsej kemi 8493 (në këtë numër janë përfshirë 6000 aplikime nga viti 2010).
Ndërsa sipas arkitektit Valdet Osmani, ligji ka dështuar në këtë fazë sepse kërkesat teknike
kanë qenë të mundimshme për qytetarët. “Ministria duhet të mënjanojë sa më shpejt të
ashtuquajturat kërkesa teknike, pasi kemi të bëjmë me objekte të ndërtuara dhe tashmë të
regjistruara në tatim mbi pronë. Është absurde që në një anë mblidhen taksat nga tatimi në
pronë e në anën tjetër nuk ua regjistrojnë pronën. Prandaj, kërkesat për projekte dhe kopje duhet
të thjeshtësohen në formë raporti-teknik, e përcjell me foto të gjendjes ekzistuese e jo sikurse
kërkohet tash me ligj. Aplikimi dhe regjistrimi duhen të jenë falas, pasi qytetarët kanë paguar
tatim për atë pronë me vite dhe duhet t’ju njihet e drejta pronësore edhe në kadastër.Duhen të
stimulohen qytetarët t’i rregullojnë shtëpitë e tyre e jo të shpenzojnë për gjëra të panevojshme
për situatën e tanishme”,. Në ligjin aktual në fuqi, Ministria i ka kategorizuar ndërtimet pa leje
dhe vetëm kategoria “I –A”, që është për shtëpitë individuale deri 100 m2,  ka qenë e liruar nga
taksat për legalizim, të tjerat me pagesë.Por, një ndër kërkesat për aplikim ka qenë edhe posedimi
i planit të ndërtimit. Vetëm në kryeqytet janë disa kompani private që ofrojnë shërbime për
plotësimin e dokumentacioneve dhe hartojnë plane të shtëpive. Sipas tyre projekti, i cili përfshin
arkitekturën e objektit, fillon duke u nisur nga dy euro e gjysmë për metër katror. “Çmimet për
projektet fillojnë nga 2.5 euro për m2, të cilat përfshijnë arkitekturën e objektit, hidro-projekti,
pjesa elektrike e objektit dhe të gjitha detajet tjera të kërkuara nga drejtoria e urbanizmit dhe
pjesa tjetër e dokumentacionit është punë gjeodezike, ku ofrohet manuali i situacionit të terrenit
që paraqitet objekti për legalizim me listën e koordinatave dhe të gjitha detajet gjeodezike për atë
objekt, si dhe skica për objektet që përfshihen një diametër 50m në largësi të objektit për legalizim,
çmimi për pjesën gjeodezike të projektit fillon nga 100 euro”. Kompania gjeodezike “Leta”.
Sipas tyre, këto çmime janë relative dhe nuk janë përfundimtare dhe se janë vetëm për projektet
dhe gjeodezinë. Ndryshe, në buxhetin e vitit 2015 komunat e Kosovës kanë planifikuar të hyra
të shumta nga procesi i legalizimit.(http://zeri.info/ekonomia/82719/vetem-2500-
aplikacione-per-legalizim/).

Trajtimi ilegalizimit nga njohës të çështjëve teknike dhe ekonomike

Në pytjën e parashturar njohësve të ekonomisë, sipasLigjit Nr. 04/L-188 për trajtimin e
ndërtimeve pa leje, sipas edukimit dhe përvojës në problemet ekonomike, sa kanë qenë të
përgjegjëshme institucionet për katëse gjatë trajtimit të këtyre objekteve si ngareksa me taksa si
dhe dokumentet e kërkuara për aplikuesit?(komentet, verejtjet dhe rekomandime ttuaja).
Albulena Mavraj- Gazeta Epoka e Re. Bazuar në Ligjin të cilit ju i referoheni, mund
të konkludoi  se institucionet përkatëse kanë qënë të përgjegjshme, e sidomos tek
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përsonat me asistencë sociale dhe objektet bujqësore, mirëpo mbetçt për t’u dëshirur
çështja e objekteve aneksore në kuadër të shtëpive individuale, e sidomos tek zonat
rurale. Ndërkaq sa i përket taksës mund te themei se nuk ka qënë aq favorizuese,
bazuar në rrethanet ekonomike dhe sociale në Kosovë.Kurse sa u përket dokumenteve
të kërkuara mendoi që kanë qënë në kuadër të kornizave ligjore.Do të rekomandoja
që për këtë  Ligj të kishte më shumë fushatë informuese, pasi që nga të dhënat
statistikore, ky Ligj konsiderohet i pa zbatuar në nivel të vendit, pasi që raporti në
mes të dhënave të kërkuara dhe përsonave që kanë aplikuar për legalizim, përbën
një hendek të madh të mos zbatueshmërisë.
Në pytjën e parashtura eksperteve të projektimit, sipas Ligjit Nr. 04/L-188 për trajtimin e
ndërtimeve pa leje dhe sipas edukimit dhe përvojes në projektim, sa kanë qenë të përgjegjëshme
institucionet përkatëse gjatë trajtimit të këtyre objekteve si me kërkesat për projektim, ngareksa
me taksa si dhe dokumentet e kërkuara për aplikuesit?
Sipas Bujar Përstreshit, Arkitekt.Ligji i trajtimit të objekteve pa leje, ka disa gabime
dhe duhet të përmirësohet. Disa kërkesa për dokumentacion teknik nuk kanë logjikë.
Kërkohet të vizatohen instalimet inxhinierike të cilat nuk shihen ku janë në ndërtesë
pa përdorur teknologji të shtrenjtë. Dhe kështu,  dokumentacioni teknik inxhinerik
i instalimeve që është dorëzuar deri më tash nëpër komuna në përgjithësi ka qenë i
rrejshëm pra jo real me gjendjen e ndërtesës. Mendoi që dokumentacioni teknik duhet
të kërkohej të thjeshtohej dhe të përmbaj vetëm këto dokumente dhe jo më shumë.
Për arkitekturë, gjendja ekzistuese (situacioni, planimetritë, fotografitë e brendshme
dhe të jashtme, një përshkrim teknik bashkë me përgjigjet e pronarit në pyetjet e
arkitektit). Nuk ka kuptim të vizatohen fasadat kur mund ti fotografosh dhe prerjet
nëse strukturra nuk zhvishet diku.Struktura (fotot e strukturës ku është e  mundur,
mendimi profesional i inxhinierit të strukturës dhe deklarata e pronarit për rrezikun
e marrur). Elektrika, uji/ kanalizimi, ngrohja (vetëm vizatimi i pozitave të qendrave
shpërndarëse në planimetri). Dhe për shkak të gjendjes ekonomike në Kosovë dhe
arsyes se legalizimi i pronave është interes jetik për zhvillimin e Kosovës, tarifat e
taksës për legalizim duhet të përgjysmohën. Kur dimë që dikush e legalizon pronën
mund të përdor si kolateral për marrje kredish zhvillimore.
Sipas Orhan Morina   IDA, Menaxher nën.sh. “ArchOM” , studio për arkitekturë.Per
sa i perket Ligjit per legalizim (Nr. 04/L-188) dhe trajtimin e ndertimeve pa leje
mendoj se si i tillë ka mjaft informata dhe udhezime se si dhe cka duhet te permbaje
nje ligj per legalizim.Ngecje nuk e shoh te ligji,  por gadishmeri per legalizim te
objekteve si ne kryeqytet ashtu edhe ne gjith qytet tjera të Kosovës, e shohë tek disa
faktorë që do të duhej të rekomandoheshin fillimisht nga Ministria e pastaj të
aplikoheshin nëpër komuna, dhe atë si faktor kyq në shtytjen drejt interesimit për
legalizim të objektit, pasi që kanë aplikuar një numer i konsiderueshëm i qytetareve
(faza e parë) mendoj se do të ishte e udhës që të mbaheshin debate më qytetar, nëper
lagje si dhe të informoheshin drejt per drejt qytetarët se si dhe cka duhet te bejn pasi
kanë aplikuar dhe pse duhet te legalizohen. Pasi qe ka patur gati lagje të tëra të cilat
kanë qenë pa leje dhe si të tilla do të duhej të legalizoheshin.Kjo ka munguar besoj
kudo, edhe në Prishtinë, dhe në një situatë të tillë qytetarët e kanë shfyteëzuar si jo
mëseriozitet nga ana e komunave në përgjithësi.  Dhe se si çdo faze e mehershme
edhe kjo do te kaloj pa pasoja dhe ndeshkime per mos legalizim te objektit. Nëse do
te kishte këso lloje debatesh të gjitha shqetësimet,  si për taksat të procesit,  ashtu edhe
për ndonjë mundesi që do të vleresohej më e mirë, do të diskutohej dhe do të gjindeshin
alternative për kapercimin e këtyre problemeve. Dështimi i komunave (inspektoriatit
të ndertimit),  për mos lejimin dhe rrënimin e gjith këtyre objekteve, tani ubashkangjtën
deklarata të reja,  se tani e kan me “seriozisht” se do t’ua rrenojn objektet.Unë nuk e
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besoi se faktori financiar po ndikon në këtë proces, pasi të gjithë ata që kanë ndërtuar
objekte pa leje, nuk janë raste sociale. Por edhe nëse ato raste janë sociale me sa jam i
informuar edhe komunat i trajtojn ndryshe, me më shumë lehtësira.
Sami Lokaj-  Inxhinier i ndërtimtarisë dhe pronar i firmës “AL_ING SH.P.K”.Gjatë
përvojes dhe problemeve që kemi hasur, mendoi se ligji ështëimangët sepse është
duhtë të ndahet zona urbane dhe zona rurale. Të zona urbane nëse njëndërtesëose
shtëpi banimi është jashtë planit urban të qytetit nuk është dashur t’i jepet mundësia
as për aplikim. Nëzona rurale pronarët paguajn tatimin dhe taksat për objekt pa
qenë të legalizuara, prandaj për këtë është dasht të ketë ligj të veaçntë ose trajtim të
veçant brenda ligjit. Sipas ligjit, gjatë aplikimit obligohën me taksë 100•,  ndërsa
për të njëjtin objekt pronari paguan tatim. Në bazë të kësaj që u tha mund të
rekomandoi se ky ligj bjen në kundershtim me qellimin final, pra nuk ka qenë
profesiaonl ipërgaditur dhe nuk është menaxhuar mirë nga institucionet kompetente
si ministria dhe komunat e Republikës së Kosovës.
Zarife Sallahu- Inxhiniere e hidroteknikës  dhe menaxhere pranë “Ekuiliber Projekt
shpk”. Sa i përket  ligjit për legalizm është i mirëpritur  nga  qytetarët sepse të
ndërtosh diqka jo legale dhe tëjepet mundësi per të legalizuar është diçka që të gjithë
e kanë pritur, mirepo procedurat nëpër të cilat duhet me kalu me dokumentacione
dhe me taksa e kanë rënduar dhe komplikuar sa që kanë pritur qytetarët.Nga pervoja
gjatë anketave me qytetar për plane urbane kur pyetën se a është  objekti juaj me
leje ose pa leje është dashur të hiqet nga formulari i ankietimit për shkak se kjo temë
ka qenë e  ndieshme dhe nga kjo qytetaret janë revoltuar dhe nuk janë përgjigjur në
pytjet tjera, qytetaret qe kan pasur objekte pa leje kan pas gjitheher nje brengë si
objekt jo legal.Procedurat kanë shumë  komplikime, është ardh deri  që  ka një numër
jashtezakonisht të vogël për aplikim.Legalizimi të ndahët nëzona rurale dhe urbane
si dhe të shikohet në plane afatëgjate urbanizmi që vendi ku mendohët që në të ardhmen
të ketë destinim tjetër të mos  i jepet mundsia për legalizimi,  sepse qytetari nuk ka
nevoj të hynë në procedura të legalizimit, kur dihet se plani urban parasheh mbas një
kohe të ketë rrugë apo diçka të till. Mendoi se duhet të lehtësohet aplikimi dhe marrja
e lejës pa pasur nevoj që të bëhet projekt,  por vetëm me një gjeodezi ku caktohen
konturat e jashtme të objektit, etazhiteti i objektit, numri i parcelës pra këto incizime.
Prandaj,  besoi se janë të mjaftueshme për mos më rëndu qytetarin me taksë komunale
për legalizim plus projekt me të gjithe fazat e inxhinierike. Gjithashtu edhe komunikimi
të jetë më i mirë i institucioneve përmes mediave si dhe përmes takimeve në bashkësi
lokale me qytetarët për senzibilizm të qytetarëve.

Ekonomia informale

Problemi i ekonomisë informale është një problem kryesor megjithëse në praktikë ai
është një reagim i natyrshëm dhe spontan ndaj pamundësisë së ekonomisë formale
për të plotësuar nevojat e një pjese të anëtarëve të shoqërisë. Është e vërtetë se të
japësh një përkufizim të ekonomisë informale është diçka e vështirë. Kjo jo për shkak
të vështirësive të njohurive rreth mënyrave të matjes dhe të vlerësimit të përmasave
dhe të shtrirjes së këtij sektori, por edhe sepse autorë të ndryshëm e shikojnë problemin
nga këndvështrime të ndryshme dhe japin përkufizime të përafërta, por gjithsesi të
ndryshme. Mbase më e saktë do të ishte të thuhej se ekonoma informale është ajo
pjesë e ekonomisë “së ligjshme” (jo e ndaluar dhe kriminale), e cila nuk respekton
kuadrin ligjor në fuqi dhe që do të ishte objekt taksimi në rast se do të raportohej
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tek organet fiskale. Në varësi të vendeve të ndryshme zakonisht ekonomia informale
zë nga 10 – 50 për qind të PBB-së, duke qenë më e ulët në vendet e zhvilluara dhe më
e lartë në vendet në zhvillim dhe në tranzicion. Një ekonomi informale në lulëzim i
bën statistikat zyrtare mbi papunësinë, mbi forcat e punës, mbi të ardhurat, mbi
konsumin etj, jo reale dhe për pasojë, programet dhe politikat e hartuara mbi bazën e
këtyre statistikave mund të jenë të papërshtatshme për zbatim. Matja e ekonomisë
informale mund të bëhet me metoda të drejtpërdrejta me anë të: 1. Anketimeve; dhe 2.
Kontrollit të taksave përmes statistikave të shpenzimeve dhe të ardhurave të firmave
e atyre individuale. Vendet me taksa të ulëta priren të kenë një nivel të ulët të ekonomisë
informale. Ekonomia informale është më e ulët në vendet ku institucionet shtetërore
janë më të fuqishme dhe më eficiente. Vendet me më shumë korrupsion kanë ekonomi
informale më të lartë. Lufta ndaj korrupsionit, e kuptuar si forcim dhe konsolidim i
institucioneve të shtetit, si rritje e ndërgjegjes qytetare dhe e përgjegjshmërisë
individuale, si dhe forcimi e modernizimi i administratës publike mbeten premisa që
ky sektor të vijë duke u zvogëluar gradualisht (Mema&Preqi, pp. 1,5).

Përfundime dhe rekomandime

Situata e tanishme është një bojkot kolektiv, prandaj duhet një zgjidhje e mirëfillt.Nga
pervoja e deritanishme si dhe nga analiza e faktoreve kyq, mendoi se po pengojnë
në zhvillimin e mirëfillt të këtij procesi shum të rëndesishem.
· Pasi fillimisht është dashur të bëhej një akt nenligjor (apo diçka e tillë), që të

gjith ata qe nuk po tregojnë gadishmeri që t’i legzojn objektet të penalizohen.
· Të  bëhet e qartë se asnjë qytetare s’do të mund të merr ndonje dokument, qofte

ajo edhe ndonje certifikat,  pa e sjell vërtetimin se objekti,  ku ai banon është i
legalizuar, kjo metodë do të ishte njëkushtezim dhe një trysni e mirë që procesi
të vazhdoi pa pengesa. Sepse një numër i madhe do t’i përgjigjej rekomandimeve
për legalizim dhe do të paiseshin me leje mbi legalizim të objektit.  Dhe do të
zvogelohej dukshem numri i atyre që nuk do t’i legalizonin.

· Duhet të lehtesohet aplikimi dhe marrja e lejes pa pasur nevoj që të bëhet projecti,
por vetem me një gjeodezi ku caktohen konturat e jashtme të objektit,  etazhiteti
i objektit, numri i parceles me keto incizime,  besoi se janë të mjaftueshme, në
mëyrë që të mos rendohet  qytetarët me taks komunale për legalizim plus projekt
me të gjithe fazat e inxhiniereve, pasi të gjitha këto e rendojn xhepin e qytetarit.
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Alternative punishments a novelty to the Criminal Code of the Republic
of Kosovo

PhD (C.) Resmi Hoxha

Abstract

The Republic of Kosovo, although new in terms of statehood, has a very interesting
course in terms of legislation and criminal institutions, which within itself include acts
and institutions within the former Yugoslavia, Serbia, the UN protectorate and finally
after declaring independence, also the legislation and institutions of the Republic of
Kosovo.
After the war in 1999, a mixture of legal acts from the former Yugoslavia and acts issued
by UNMIK existed in Kosovo. Now, five years after the declaration of independence,
Kosovo has vowed to pursue its path towards the EU, which has prompted the legislation
in Kosovo to develop rapidly in order to meet international standards for an accession to
EU and other international structures.
It is worth noting that the new Criminal Code of Kosovo is of particular importance for
the justice system in Kosovo and the perpetrators of criminal offenses that are not severe,
because as a novelty, it provides for alternative punishments such as:
- Suspended sentence,
- Semi-liberty, and
- An order for community service work.
While the same Article, in paragraph 2, stipulates that when imposing a suspended
sentence, the court may also impose:
- An order for mandatory rehabilitation treatment; and
- An order for supervision by the probation service.
These punishments enable the perpetrator of the criminal offense to not end up in prison,
but to be granted with an opportunity to realize their mistake and not repeat it in the
future. Furthermore, an alternative punishment is a punishment which in material terms
costs less to the society and the state.

Keywords: Kosovo, Legislation, Institution, Constitution, Laws.

Alternative Punishments – a novelty to Criminal Code of Kosovo

Alternative punishments are envisaged as novelties in the framework of the new
Criminal Code of Kosovo.  Article 49, paragraph 1, of this Code, describes the
alternative punishments and types of alternative punishments.  According to this
article alternative punishments are:
- Suspended sentence,
- Semi-liberty, and
- An order for community service work.
While the same Article, in paragraph 2, stipulates that when imposing a suspended sentence,
the court may also impose:
- An order for mandatory rehabilitation treatment; and
- An order for supervision by the probation service.1

1.  Suspended sentence

The purpose of the suspended sentence is to not impose a punishment for a criminal

1The Criminal Code of the Republic of Kosovo, no. 04 & L-82, 2 April 2012, article no. 49, paragraph 1 and 2
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offense that is not severe when a reprimand with the threat of punishment is
sufficient to prevent the perpetrator from committing a criminal offense in the future.
Suspended sentence is an alternative punishment imposed by the court in a regular
procedure against the perpetrator of the criminal offense and at the same time orders
that this punishment shall not be executed if the convicted person does not commit
another criminal offense during the verification period determined by the court.
The verification period cannot be less than one 1 year or more than five 5 years.
Within a suspended sentence the court may order that the punishment be executed
if, within a determined time, the convicted person does not return the material
benefit acquired from the commission of the criminal offense, does not compensate
for the damage caused by the criminal offense or does not perform another obligation
provided for by provisions of Criminal Code of the Republic of Kosovo.2 The court
shall determine a deadline for the performance of these conditions within the
verification period.
When determining whether to impose a suspended sentence, the court shall consider,
in particular, the purpose of a suspended sentence, the past conduct of the perpetrator,
his or her behaviour after the commission of the criminal offense, the degree of
criminal liability and other circumstances under which the criminal offense was
committed.
The Criminal Code of the Republic of Kosovo has foreseen the possibility of
revocation of the suspended sentence if:
- during the verification period, the convicted person commits one or more criminal
offenses for which a punishment of imprisonment of two 2 or more years has been
imposed,3here we have a mandatory or binding revocation.4

- during the verification period, the convicted person commits one or more criminal
offenses for which a punishment of imprisonment of less than two 2 years or a
punishment of a fine has been imposed, here we have a optional revocation of the
suspended sentence.
– during the verification period, the convicted person does not fulfill the duties and
obligations set by the court, in such case the court may extend the period of
fulfillment of the condition within the  revocation or may revoke the suspended
sentence. If the court finds that the convicted person could not meet the condition
imposed by the court for reasonable reasons and circumstances, the court may
waive that obligation, or replacing the same with other obligations provided for in
the criminal code.5

The court shall revoke the suspended sentence if, after imposing the suspended
sentence, there is a final judgment establishing that the convicted person committed
another criminal offense prior to the imposition of the suspended sentence and if
the courtdetermines that the suspended sentence would have not been imposed if
that criminal offense had been known.6

The Criminal Code of the Republic of Kosovo determines the terms of the suspended

2Ibid Article 50 and 51, paragraph 1,2 , 3 and 4.
3The Criminal Code of the Republic of Kosovo, no.04/L-82, 2 April 2012, Article 53, paragraph 1.
4Halili, Ragip, (2014), Penology, UP. Prishtina, pg. 70.
5 Ibid f.71
6The Criminal Code of the Republic of Kosovo, no.04/L-82, 2 April 2012, Article 54.
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sentence revocation
A suspended sentence may be revoked during the verification period. If a convicted
person commits a criminal offense requiring revocation of the suspended sentence
during the verification period but it is established by a final judgment only after the
expiry of the verification period, the suspended sentence may be revoked no later
than one (1) year after the expiry of the verification period.
In cases when the convicted person fails to comply with a condition imposed by the
court as provided for in this Code within the time determined by the court, the
court may revoke the suspended sentence no later than one (1) year after the expiry
of the performance of obligations.

2. Semi-liberty

The court may impose the semi-liberty alternative punishment against the
perpetrator, when imposing a punishment of imprisonment of up to one 1 year.
The court in this case may order the execution of the punishment in semi-liberty,
due to the convicted person’s obligations related to work, education or vocational
training, essential family responsibilities, or need for medical or rehabilitation
treatment.7

When the convicted person performs the tasks assigned8by the court within the
time allowed during days assigned outside the prison, during the time at liberty,
the convicted person is obliged to return to the correctional institution. The
convicted person is obliged to return at a certain time to the correctional facility,
since the convicted person must spend the rest of the time in the correctional
facility. If the court orders the execution of the sentence with semi-liberty, it may
impose certain conditions provided for by law, particularly under the Criminal
Code of the Republic of Kosovo. 9

Types of obligations that must be fulfilled in the suspended sentence:
· to receive medical or rehabilitation care in a health care institution, to undergo

a medical or rehabilitation treatment program; to visit a psychologist;
· to receive vocational training, to perform a work activity, to refrain from

changing residence, to use wage to fulfil a family obligations, to abstain from
the use of alcohol, drugs, to refrain from meeting or contacting certain people
and to refrain from frequenting certain places or locales, to refrain from carrying
any kind of weapon,

· To compensate the victim, to return the material benefit acquired from the
commission of the criminal offense, to not access the internet, and to provide
financial reports as directed by the court.

When the convicted person does not perform the obligations imposed by the court,

7 Ibid  Article 61, paragraph 1.
8The court may enable the execution of this alternative punishment to the convicted person with semi-
liberty  so that for each day within the hours allowed (4, 6, 8, or 10) hours a day, to be at liberty and continue
performing certain work which the convicted person has performed prior to committing the offense, or
continue the education, study or vocational training, or lead and perform family responsibilities (education
of children, taking care of family and performing other tasks around the household and other matters
important for families).
9The Criminal Code of the Republic of Kosovo, no.04/L-82, 2 April 2012, Article 59.
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related to work, education, vocational training, taking care of the family or other
obligations, the court shall revoke the order for the execution of the punishment in
semi-liberty and order that the remaining punishment be served in a prison.10

3. Order for community service work

The court may impose this alternative punishment upon the consent of the convicted
person. When imposing an order for community service work, the court shall order
the convicted person to perform unpaid community service work for a specified
term of 30 to 240 working hours.
The imposition of such alternative sentence requires the prior satisfaction of the
following conditions;
- the court imposed a punishment of a fine of up to 2,500 EUR or a punishment of
imprisonment of up to 1 year, but at the same time the convicted person must
consent to such a punishment. When imposing this punishment, the court shall
schedule working hours which the convicted person must perform.11Working hours
determined by the court’s decision should be performed within 1 year. Kosovo
Probation Service will determine the type of work to be performed by the convicted
person, designate the specific organization for which the convicted person will
perform the community service and at the same time supervise the performance of
the community service work.12

A court which imposes a suspended sentence with community service work, may
order the convicted person to perform one or more of the following obligations:
- to maintain contact with the probation service, to return the material benefit
acquired from the commission of the criminal offense to compensate damage caused
by the criminal offense, and perform the obligations provided for by law. The
duration of an obligation provided for by law shall not be less than six (6) months
or more than three (3) years. When the convicted person with suspended sentence
fails to perform the community service work or has only partially performed such
community service work, the court may extend the duration of the supervision
and order a term of imprisonment. In this case one day of imprisonment shall be
ordered for every eight (8) working hours of community service that was not
performed13.

4. Order for mandatory rehabilitation treatment

The court may impose a suspended sentence with order for mandatory rehabilitation
treatment in case that:
Convicted person who has violated the law for the first time, if the offense was
committed under the influence of drugs or alcohol, if the court, after reviewing the
report of the probation service, determines that the primary factor motivating the

10 Ibid Article 61, paragraph 3.
11The Criminal Code of the Republic of Kosovo, no.04/L-82, 2 April 2012, Article 60, paragraph 1.
12Ibid, Article 60, paragraph 2.
13Ibid, Article 60, paragraph 5 and 6.
14Halili, Ragip, (2014), Penology, UP. Prishtina, pg. 72.
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criminal offense was related to his or her drug or alcohol addiction and that successful
treatment would minimize the risk of the commission of another criminal offense.
The court shall state the period during which the mandatory treatment program
should commence and when it should be completed.
The order for mandatory rehabilitation treatment implies the implementation of a
special treatment program to which the convicted person shall be recovered from
alcohol, drug addiction or other narcotic means14.  Treatment program is determined
by experts of certain and appropriate fields, whereas probation service shall supervise
its implementation. A suspended sentence with an order for mandatory rehabilitation
treatment is considered to be implemented or maintained if the rehabilitation
treatment program is successfully implemented. With regard to the success or failure
of the rehabilitation program, the probation service is obliged to inform the court
which has imposed this alternative punishment. If the convicted person withdraws
from the rehabilitation treatment program, does not maintain contact with the
probation service or does not perform obligations related to the order for treatment,
the court may extend the duration of the order for treatment, replace the previous
punishment with a different one or order the execution of the sentence imposed in
the suspended sentence. The period of mandatory treatment with the aim of
rehabilitation for the convicted person cannot last less than three 3 months or
more than twelve 12 months.

5. Order for supervision by the probation service

The court may impose a suspended sentence with an order for supervision by the
probation service if the court determines that the integration of the convicted person
into society or compliance with any conditions imposed by the court will be better
achieved through supervision by the probation service. When analyzing the core
aspect of this punishment, it is obvious that the court imposes a punishment of
imprisonment to the perpetrator of a criminal offense and at the same time the
court shall order the convicted person to maintain contact with the probation service.
At the same time, the court requires from the probation service to inform about the
possibilities for the execution of this sentence. When imposing this measure, the
court takes into account the obligations arising from a suspended sentence and in
addition decides in accordance with the law and always taking into consideration
perpetrator’s age, mental and health condition, lifestyle and needs of the perpetrator.
The court shall consider, in particular those needs related to family, education and
work; In particular the Court analyzes and reviews the perpetrators past conduct,
the motives for committing the offense, its personal and family circumstances, since
all these are important in determining this alternative punishment. The punishment
imposed by the court cannot last less than six 6 months and more than three 3
years. If the convicted person fails to maintain conditions as ordered by the court,
the court may revoke this sentence and replace with a different one or extend the
duration of the supervision.
There is a considerable number of obligations subject to suspensions with order for
supervision by the probation service and the court may impose one or more
obligations such as:- to receive medical or rehabilitation care in a health care
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institution,  to visit a psychologist and/or another consultant, vocational training
for a certain profession, performance of working activities,  use of wage to fulfil
family obligations, to abstain from the use of alcohol or drugs, to refrain from
meeting or contacting certain people, to refrain from frequenting certain places or
locales where alcohol is consumed,  to refrain from carrying any kind of weapon,
to compensate the victim of the criminal offense, to return the material benefit
acquired from the commission of the criminal offense,  to not access the internet
and to provide financial reports as directed by the court.

Conclusions

Alternative punishments are envisaged as novelties in the framework of the new
Criminal Code of Kosovo.  Article 49, paragraph 1, of this Code, describes the
alternative punishments and types of alternative punishments.  According to this
article alternative punishments are:
- suspended sentence,
- semi-liberty; and
- an order for community service work

While the same Article, in paragraph 2, stipulates that when imposing a suspended
sentence, the court may also impose:
- Order for mandatory rehabilitation treatment, and
- Order for supervision by the probation service
Suspended sentence is an alternative punishment which the court imposes in a
regular court procedure to the perpetrator and at the same time order that this
punishment shall not be executed if the convicted person does not commit another
criminal offense for the verification time appointed by the court. The purpose of
this sentence is to not impose a punishment for criminal offences which are not
severe.
When the court imposes a punishment of imprisonment of up to one (1) year, it
may order the execution of the punishment in semi-liberty, due to the convicted
person’s obligations related to work, education or vocational training, essential
family responsibilities, or need for medical or rehabilitation treatment. The court
may, with the consent of the convicted person impose the order for work with
social good as an alternative punishment. A person sentenced to impose this type of
alternative punishment is required to perform community service work without
charge in the period from 30 to 240 hours. The court may impose a suspended
sentence with an order for mandatory rehabilitation treatment. The court may
impose a suspended sentence with an order for supervision by the probation service
if the court determines that the integration of the convicted person into society or
compliance with any conditions imposed by the court will be better achieved through
supervision by the probation service.All these are innovations of the new Criminal
Code of Kosovo, which have a particular significance for the justice system in Kosovo
and for the convicted persons of minor offences.
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Historiku i Zhvillimit të Unionit Evropian nga Traktati i Parisit deri te
Traktati i Lisbonës
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Abstrakt

Tema e këtij punimi ka të bëj me historinë, ndryshimet dhe reformat institucionale që ka
pësuar Unioni Evropian që nga themelimi, nëpërmjet zgjerimit të tij me shtetet anëtare
të cilët sot gëzojnë një mori përfitimesh, po ashtu edhe nëpërmjet ndërlidhjes dhe
funksionimit të institucioneve kryesore të Unionit Evropian. Unioni Evropian që njohim
ne sot ka zënë fill pas Luftës së Dytë Botërore. Një ndër qëllimet kryesore të Unionit
Evropian ishte krijimi i një lidhje fillimisht ekonomike midis shteteve evropiane, gjë që
do të krijonte ndërvarësi midis shteteve dhe në këtë mënyrë do të zvogëlonte apo edhe të
pamundësonte përsëritjen e një lufte të ardhshme të përmasave «farë ishin dy luftrat
botërore, e që pasojat më të mëdha dhe epiqendër e tyre ishte pikërisht Evropa. Kështu
nga ideja fillestare e ministrit të jashtëm francez erdhi deri te lidhja e traktatit të parë që
njihet si traktati për Bashkimin Ekonomik për Thëngjill dhe ªelik (BETHª). Ky traktat
kishte në tërësi karakter ekonomik, por, zhvillimet dhe dinamikat që ndodhën më tej në
UE treguan suksese të mëdha, dhe në këtë mënyrë shtetet u inspiruan për të vazhduar
bashkëpunimin edhe në fusha tjerë të jetës ekonomike, politike e sociale. Kështu, për më
shumë se gjysëm shekulli, tani Unioni Evropian është bërë një gjigant në politikën dhe
ekonominë globale.

Fjalë kyçe: Union, Evropë,Traktat, Ekonomi, Politikë.

Hyrje

Ëndrrat për Bashkimin Evropian nuk janë të sotme, por zënë fill që nga koha e
Romës  Antike. Perandorë të ndryshëm gjatë historisë kishin tentuar të bashkonin
Evropën, por gjithnjë me dhunë dhe me pushtime. Një perandori megjithatë nuk
ishte ajo që udhëheqësit Evropian e kishin ndërmend pas vitit 1945.
Pak kohë pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore koncepti i shtetit dhe jeta
politike ishte zhvilluar kryesisht në konceptet bazë të kushtetutave dhe ligjeve
kombëtare. Pikërisht kjo ishte baza mbi të cilën u krijuan rregullat e sjelljes detyruese
jo vetëm për qytetarët dhe partitë politike në vendet demokratike, por gjithashtu
edhe për shtetin dhe organet e veta. Ishte dashur të arrihej shkatërrimi i Evropës
dhe tatëpjeta e saj politike dhe ekonomike për t’u krijuar kushtet për një fillim të ri
dhe për t’i dhënë një impuls të freskët idesë për një rend të ri evropian (Toth, 2005).
Në përgjithësi, lëvizjet drejt njehsimit të Evropës pas Luftës së Dytë Botërore, kishin
krijuar përzierje konfuze të organizatave të shumta dhe të ndërlikuara, të cilave
vështirë se mund t’u gjendej filli.
Gurthemelin e Bashkimit Evropian e vuri ministri i atëhershëm francez i Punëve të
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Jashtme, Robert Shuman, në deklaratën e tij më 9 maj 1950, në të cilën ai prezantoi
planin që e kishte përpunuar bashkë me Zhan Monenë, për bashkimin e industrive të
Evropës për thëngjill dhe çelik në Komunitetin Evropian për Thëngjill dhe Çelik. Ai
deklaroi se kjo do të përbënte një iniciativë historike për një Evropë të organizuar
dhe vitale, gjë që ishte e domosdoshme për civilizimin dhe pa të cilën nuk do të
mund të ruhej paqja në botë.

Hisoriku i Traktateve Themelore (Themeltare) të Unionit Evropian

Legjislacioni primar ose parësor i Bashkimit Evropian është përbërë nga traktatet
themeluese të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe të gjitha protokollet, anekset
dhe ndryshimet pasuese të tyre, konventat dhe marrëveshjet e tjera të nënshkruara
ndërmjet shteteve anëtare (Ujkani, 2012, 206).
Deri më sot, janë aprovuar dhe kanë hyr në fuqi gjashtë traktate themeltare të UE-
së:
1. Traktati i Parisit për Bashkësinë Evropiane për Thëngjill dhe Çelik (BETHÇ),

1951-1952,
2. Traktati i Romës për Bashkësinë Ekonomike Evropiane (BEE) dhe Euroatom,

1957-1958,
3. Traktati i Mastrihtit për Unionin Evropian (UE), 1992-1993,
4. Traktati i Amsterdamti, 1997-1999,
5. Traktati i Nicës, 2000-2003,
6. Traktati i Lisbonës, 2007-2009,
Prej këtyre traktateve burojnë dhe nxirren akte të tjera juridike të UE-së (Reka,
2011, 79).

Traktati i Parisit

Qëllimi kryesor për themelimin e Bashkësisë Evropiane për Thëngjill dhe Çelik ka
qenë që prodhimin gjerman të Thëngjillit dhe e Çelikut, i cili kishte një domethënie
të  madhe ushtarake dhe ekonomike, për ta vënë nën kontroll ndërkombëtar. Në
këtë mënyrë është pretenduar që në mënyrë preventive të evitohet një rrezik i
mundshëm për paqen, që do të mund të vinte eventualisht nga një Gjermani e
riforcuar (Zahiti, 2013, 29).
Gurthemelin e Bashkimit Evropian e vuri ministri i atëhershëm francez i Punëve të
Jashtme, Robert Shuman, në deklaratën e tij më 9 maj 1950, në të cilën ai prezantoi
planin që e kishte përpunuar bashkë me Zhan Monenë, për bashkimin e industrive të
Evropës për thëngjill dhe çelik në Komunitetin Evropian për Thëngjill dhe Çelik. Ai
deklaroi se kjo do të përbënte një iniciativë historike për një ‘Evropë të organizuar dhe
vitale’, gjë që ishte e ‘domosdoshme për civilizimin’ dhe pa të cilën ‘nuk do të mund të ruhej
paqja në botë’. ‘Plani i Shumanit’ përfundimisht u bë realitet me nënshkrimin e Traktatit
të Komunitetit Evropian për Thëngjill dhe Çelik nga gjashtë shtetet themeluese
(Belgjika, Gjermania, Franca, Italia, Luksemburgu dhe Holanda) më 18 prill 1951
në Paris (Traktati i Parisit) dhe hyrja e tij në fuqi më 23 korrik 1952. Bashkësia
Evropiane për Thëngjill dhe Çelik kishte për qëllim krijimin  e një tregu të përbashkët
të  thëngjillit dhe çelikut, në zbatimin e një politike ekonomike dhe sociale të
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përbashkët, si dhe krijimin e institucioneve të përbashkëta.
Bashkësia Evropiane për Thëngjill dhe Çelik përbëhet nga gjithsej katër institucione
qendrore:
1. Zyra e Lartë  - e cila  përbëhet nga nëntë anëtarë, të cilët përmbushnin detyrat e tyre
të pavarur nga shtetet anëtare gjatë kryerjes së  detyrave të  tyre. Kompetencat, që
Marrëveshja i njihte kësaj instance, i përkasin një fushe shumë të gjerë dhe përmbajnë
ndër të tjera edhe ndalimin e subvencioneve apo, në kushte të caktuara, kontrollin
e çmimeve. Vendimet e kësaj instance në të tilla çështje janë drejtpërsëdrejti të
efektshme dhe të detyrueshme pë r të  gjitha shtetet anëtare
2. Këshilli i Ministrave - i cili  është i përbërë nga një përfaqësues për çdo vend. Shërben
për koordinim mes Zyrës së Lartë dhe Qeverive. Krahas kësaj, në raste të caktuara,
edhe pse në shumë pak të tilla, ai mbikëqyr aktivitetet e Zyrës së Lartë. Kështu, për
shembull, për deklarimin e një krize të dukshme, që ishte kusht paraprak për operimin
me kuota prodhimi, është i domosdoshëm miratimi i tij. Modalitetet e votimit në
Këshill varen nga çështja, për të cilën  bëhet fjalë, ku parashikohen kushtet e miratimit
unanim, me shumicë të kualifikuar apo me shumicë të thjeshtë.
3.  Asambleja  e Përbashkët -  e cila  përbëhet nga përfaqësuesit e parlamenteve kombëtare
dhe kryen funksione thjesht këshilluese. Institucioni i fundit që  u krijua me
Bashkësinë Evropiane për Thëngjill dhe Çelik është:
4. Gjykata - detyra e Gjykatës është, që në raste konfliktesh mes shteteve anëtare, mes
organeve të Bashkësisë  Evropiane për Thëngjill dhe Çelik si dhe mes shteteve anëtare
dhe organeve të marrë vendimet përkatëse duke u bazuar në përcaktimet e
Marrëveshjes.
Konstatojmë, që me Bashkësinë Evropiane për Thëngjill dhe Çelik në fakt u krijua
një organizatë  krejtësisht e re e cila ndryshonte ndjeshëm nga të gjitha organizatat
e tjera të krijuara në këtë kohë. Kjo ishte një strukturë, në kuadër të së cilës
bashkëpunonin në fakt shtete kombëtare, por që dëshmonte tipare qartësisht të
identifikueshme, të tilla sikurse deri më atëherë njiheshin vetëm prej sistemeve politike
kombëtare. Në bazë të nenit 97 të kontratës mbi themelimin e Bashkësisë Evropiane
për Thëngjill dhe Çelik, kjo bashkësi është themeluar për një afat me kohë zgjatjeje
prej 50 vitesh dhe është shfuqizuar automatikisht më 23 korrik të vitit 2002 (Zahiti,
2013, 30).

Traktati i Romës

Në  konferencën e mbajtur nga ministri i jashtëm i Bashkësisë  Evropiane për Qymyr
dhe Çelik,  në  Mesina, më  1 dhe 2 qershor 1955, u vendos që  të  filloheshin
bisedimet rreth integrimit të  dy sektorëve të tjerë. Baza konceptuese ka për përmbajtje
Raportin Speaak, i emëruar sipas politikanit belg Paul-Henri Speaak. Nga kjo rrodhën
pastaj edhe marrëveshjet romake për themelimin e Bashkësisë Evropiane Ekonomike
dhe Euratom-it, të nënshkruara më  25.03.1957. Gjashtë vendet themeluese të
Bashkësisë Evropiane për Qymyr dhe Çelik synonin një bashkësi doganore në kuadër
të Bashkësisë Evropiane Ekonomike, e cila do t’i tejkalonte pengesat e tregtisë dhe
do të mundësonte një doganë të jashtme të përbashkët. Përveç kësaj, në  marrëveshjen
e Bashkësisë Ekonomike Evropiane shënohej edhe qëllimi i krijimit të një tregu të
përbashkët (Weidenfeld, Wener, Wessels, Wofgang, 2005, 16-17).
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Tregu i përbashkët Evropian bazohej në 4 parime-liri:
Liria e qarkullimit të mallrave,
Liria e qarkullimit të  personave,
Liria e qarkullimit të  shërbimeve dhe
Liria e qarkullimit të kapitalit ndërmjet shteteve anëtare, duke zhvilluar politika të përbashkëta
bujqësore dhe transporti (Reka, 2011, 19).
Përpos kësaj, në dispozitën e nenit 3 të kontratës mbi themelimin e Bashkësisë
Ekonomike Evropiane ishte paraparë që të krijohej një tarifë e përbashkët doganore
dhe një politikë  e përbashkët tregtare kundrejt shteteve të  treta, pra shteteve jo
anëtare të bashkësisë evropiane (Zahiti, 2013, 31).
Qëllimi i Komunitetit Evropian për Energji Bërthamore (KEEB), ishte krijimi i një
organizate evropiane për bashkëpunim në rafshin e shfrytëzimit të energjisë
bërthamore, mirëpo Komuniteti Ekonomik Evropian ishte definitivisht organizata
me rëndësinë më të madhe dhe e cila u bë bërthama e proceseve të ardhshme të
institucioneve evropiane dhe do të përqendrohet kryesisht në Komunitetin
Ekonomik Evropian, ndërsa dy organizatat e tjera, Komuniteti Evropian për Qymyr
dhe Çelik dhe Komuniteti Evropian për Energji Bërthamore do të trajtohen vetëm
nëse këtë e kërkon konteksti. Në vitin 1958 kemi, pra, tri organizata ndërkombëtare,
të cilat paraqesin themelin institucional të procesit të integrimeve evropiane, si:
Bashkësia Evropiane për Thëngjill dhe Çelik (BETHÇ), Bashkësia Ekonomike
Evropiane (BEE), Bashkësia Evropiane për Energji Atomike (Euratom). Shtetet
Anëtare i përcaktuan qëllimet e KEE-së si vijon:
· Të vendosë themelet e një bashkimi vazhdimisht më të ngushtë midis popujve
të Evropës;
· Të sigurojë përparim ekonomik dhe shoqëror të shteteve anëtare përmes
veprimit të përbashkët drejtuar eliminimit të barrierave që ndajnë Evropën;
· Të sigurojë përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve jetësore dhe të punës
të popujve të tyre;
· Të forcojë unitetin e ekonomive të tyre dhe të sigurojë zhvillimin e tyre të
harmonizuar, duke reduktuar ndasitë që ekzistojnë midis rajoneve të ndryshme,
· Të sigurojë eliminimin gradual të kufizimeve të tregtisë ndërkombëtare
përmes një politike të përbashkët tregtare (Ujkani, 2012, 11).
Pra, nëse e krahasojmë Marrëveshjen me kushtetutën e një sistemi kombëtar politik,
kemi të bëjmë me një situatë krejt ndryshe. Ndërsa në kushtetutat e sistemeve
kombëtare politike nuk ka sqarime në lidhje me politika apo sektorë të veçantë, në
Marrëveshjen e KEQÇ këto dispozita përbëjnë thelbin. Natyrisht, kjo Marrëveshje
përmban edhe dispozita klasike kushtetuese, dhe pikërisht në ato pika, ku bëhet
fjalë për ngritjen e strukturës institucionale të Komunitetit të ri dhe për raportin e
organeve me njëri-tjetrin. Si bazë për strukturimin e kuadrit institucional shërbeu
Marrëveshja për KEQÇ, gjë që tregohet edhe në faktin e huazimit të emërtimeve të
tre organeve (Këshilli i Ministrave, Asambleja dhe Gjykata). Në vend të Zyrës së
Lartë u ngrit një komision, i cili duhej të ishte iniciatori për politikën komunitare
dhe zbatimin e saj, por që krahas kësaj kishte edhe disa kompetenca të tijat të
pavarura. Gjithsesi, për sa i përket raportit mes Komisionit dhe Këshillit të
Ministrave, krahasuar me KEQÇ, konstatohet një kalim i kompetencave drejt
Këshillit, pra drejt shteteve anëtare. Për sa u përket faktorëve përcaktues të procesit
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të integrimit, të cilat kanë interes për ne, kështu mund të thuhet, se mbresat e lëna
menjëherë pas luftës dhe, - lidhur me këtë, - motivi kryesor i garantimit të paqes
dalin më shumë në plan të dytë, ndërsa interesat e shteteve kombëtare kanë tendencën
për të dalë në plan të parë. Kjo shihet, ndër të tjera, edhe në kalimin e sapopërmendur
të kompetencave nga Komisioni drejt Këshillit të Ministrave, përfaqësisë së shteteve
kombëtare në strukturën institucionale të KE-së  së sapokrijuar (Schumann, 14).

Traktati i Mastrihtit

Ratifikimi i Marrëveshjes së Mastrihtit brenda vendeve pjesëmarrëse të BE-së u tregua
më i mundimshëm dhe më kohëzgjatës nga sa u prit. Vështirësitë me aparatin e ri të
marrëveshjes nuk arritën të kapërceheshin për një kohë të gjatë edhe pas ratifikimit
të saj në shkurt 1992. Marrëveshja e Mastrihtit u refuzua me një shumicë tejet të
ngushtë prej 50,7% kundrejt 49,3% në referendumin e zhvilluar për këtë qëllim në
Danimarkë në qershor 1992, duke vënë kështu sërish në diskutim të gjithë projektin,
pasi për një ndryshim të marrëveshjes duhet të japin miratimin e tyre të gjitha
shtetet anëtare. Vetëm pas bisedimesh dhe lëshimesh të tjera ndaj Danimarkës, ndër
të tjera në formën e një klauzole Opting-out për Bashkimin Monetar, u bë e mundur
të arrihej rezultati i dëshiruar gjatë një votimi tjetër në maj 1993 (56,8% kundrejt
43,2%). Por probleme me miratimin e nevojshëm pati edhe në shtete të tjera anëtare.
Të sjellim ndërmend këtu rezultatin tejet të ngushtë të referendumit në Francë (51,05%
kundër 48,95%) apo paditë kundër marrëveshjes në Gjermani, të cilat u hodhën
poshtë nga Gjykata Federale Kushtetuese në tetor 1993. E gjithë kjo bëri që
Marrëveshja e Bashkimit Evropian të hynte në fuqi me vonesë të ndjeshme, pikërisht
në datën 1 nëntor 1993 (Weidenfeld, Wener, Wessels, Wofgang, 2005, 45).
Trashëgimtari i traktateve të Parisit dhe Romës është padyshim Traktati i Mastrihtit,
i cili mbetet traktati me themelor që i dha formën dhe bazën asaj që sot e njohim si
Bashkimi Evropian (D’Arcy, 2007).
Traktati për Bashkimin Evropian krijoi një strukturë të re institucionale e cila
përbëhej prej elementeve supranacionale dhe ndërqeveritare.Tani e tutje, deri në
hyrje në fuqi të Traktatit të Lisbonës në vitin 2009, struktura e Bashkimit Evropian
do të përbëhej prej tri shtyllave kryesore: e para e quajtur‘Tre Komunitete’
(trekëndëshi institucional, Këshilli, Parlamenti dhe Komisioni), pastaj Politika e
Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë, dhe Bashkëpunimi Gjyqësor dhe Policor në
Çështjet Penale (Ujkani, 2012, 18).
Shtylla e pare: Shtylla e parë është simbol i bashkimit të suksesshëm ekonomik
dhe monetar në themel të të cilit është tregu i brendshëm, (lëvizja e lire e mallrave,
personave, shërbimeve dhe kapitaleve) dhe politikat e përbashkëta që përfshijnë
mbrojtjen e ambientit, konkurrencën, bujqësinë, politikat sociale, edukimin,
monedhën e përbashkët dhe politikat e lidhura me të.
Shtylla e dytë: Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë simbol i përpjekjeve
për bashkimin politik evropian. Shtetet anëtare të BE-së vazhdojnë të luajnë një rol
të rëndësishëm dhe të influencojnë individualisht qëndrimet e BE-së në arenën
ndërkombëtare. Por, shtylla e dytë synon të bashkërendojë qëndrimet e shteteve
anëtare të BE-së, duke tentuar në rritjen e kohezionit në arenën ndërkombëtare.
Shtylla e tretë: Bashkëpunimi Gjyqësor dhe Policor në Çështjet Penale që së bashku
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me një pjesë të politikave tashmë komunitare që lidhen me migracionin, vizat apo
kontrollin e kufijve sigurojnë një hapësirë të drejtësisë, sigurisë së lirisë aq shumë të
dëshiruar për të gjithë Evropën pa kufij ku qytetarët e saj lëvizin (lëviznin) të lirë e
të mbrojtur jo vetëm nga ligjet dhe institucionet e brendshme kombëtare, por dhe
nga ligjet dhe institucionet evropiane.1

Në rrafshin e organizimit institucional të Unionit Evropian, ndryshon skema
institucionale e Traktati të Mastrihtit me  traktatet paraprake themeltare.
Institucionet kryesore vendimmarrëse, sipas Traktatit të Mastrihtit, ishin:
Këshilli Evropian, Këshilli e Ministrave, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian, Gjykata
e Drejtësisë dhe Gjykata e Auditorëve.2

Traktati i Amsterdamit

Traktati i Amsterdamit është rezultat i Konferencës Ndërqeveritare të paraqitur në
Këshillin Evropian të Torinos, më 29 mars 1996. Ai u miratua në Këshillin Evropian
të Amsterdamit, më 16 dhe 17 qershor të vitit 1997 dhe u nënshkrua më 2 tetor të
vitit 1997 nga Ministrat e Jashtëm të pesëmbëdhjetë shteteve anëtare. Traktati hyri
në fuqi, më 1 maj 1999 (dita e parë e muajit të dytë mbas ratifikimit nga Shteti
Anëtar i fundit), pas miratimit nga të gjitha shtetet anëtare në përputhje me kërkesat
përkatëse kushtetuese.
Ai nuk zëvendëson traktatet e tjera, por i bashkëngjitet akteve të lidhura me të.Me
Traktatin e Amsterdamit synohej të qohej më përpara reforma e filluar e UE-së në
Mastriht, por pa ndryshime radikale. Kjo reformë e UE-së ishte fokusuar në tri
fusha, të njohura edhe si “Çështjet e Amsterdamit”: numri dhe përbërja e Komisionit
Evropian, ripeshimi i votave në Këshillin e Ministrave dhe zgjerimi i mundshëm i
vendosjes me shumicë të kualifikuar të votave (Reka, 2007, 145).
Traktati i Amsterdamit duket se ishte më i thjeshtë se ai i Mastrihtit. Veçohen 3 pjesë
kryesore:
E para, e cila përmban amendamentet substanciale ndaj Traktatit të Mastrihtit, si
dhe ndaj ish-traktateve të mëparshme të BEE-së dhe të BETHÇ-së
E dyta, që po ashtu përmban amendamentet, por jo thelbësore ndaj traktateve të
mëparshme, me të cilat më tepër thjeshtëzohej struktura e traktatit, dhe
E treta, që përmban dispozitat e përgjithshme dhe përfundimtare, si bie fjala, mënyrën
dhe instrumentet e ratifikimit.3

Traktati i Amsterdamit përcaktoi 5 qëllime kryesore:
- ta vendosë punësimin dhe të drejtat e qytetarëve ne thelb te UE-së;
- t’i largojë të gjitha pengesat e lirisë së lëvizjes dhe ta forcojë sigurinë dhe ta luftojë krimin
në kuadër të UE-së;
- t’i japë Evropës një zë më të fuqishëm në punët botërore
- ta bëjë shumë më të efektshme strukturën institucionale të UE-së, sidomos me zgjerimin e
Unionit dhe

1 Evropean Movement in Albania, Manuali i Procesit të Integrimit Evropian Roli dhe rëndësia e institucioneve,
Tirane, 2009, f. 9-10.
2 Treaty on Evropean Union, Titlle 2, Article 6, Luksemburg. 1992, f. 11
3 Amsterdam: A New Treaty for Evrope,17 June, 1997.
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- ta forcojë konceptin e qytetarit të UE-së (Reka, 2011, 87).
Risitë kryesore të Traktatit të Amsterdamit ishin në fushat në vijim: në fushën sociale,
siguria dhe lufta kundër krimit, mbrojtja e ambientit, eliminimi i kufijve kombëtarë
dhe forcimi i kufijve të brendshëm të UE-së, qytetari i UE-së, qytetar është një status
personal që i mundëson atij të gëzojë të drejtat civile dhe politike.
Sipas Traktatit çdo person që e ka shtetësinë e shtetit anëtar do të jetë edhe qytetar
i UE-së. Traktati i Amsterdamit, ndryshimet më të mëdha i ka bërë në shtyllën e
tretë, pra në çështjet e drejtësisë dhe të punëve të brendshme, risi tjetër e Traktatit të
Amsterdamit është bërë  në fushën e politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë
(Delors, 1994, 10).

Traktati i Nicës

Në një protokoll të Marrëveshjes së Amsterdami ishte planifikuar vazhdimi i
diskutimeve për reformimin e BE-së. Vendimi për thirrjen e një konference qeveritare
u mor në fillim të qershorit 1999, pra vetëm një muaj pas hyrjes në fuqi të Traktatit
të Amsterdamit, me rastin e mbledhjes së Këshillit Evropian në Këlln (Köln). Kjo do
të thotë që dinamika e zhvillimit u forcua sërish. Konferenca duhej të zhvillohej,
sipas vullnetit të lajmëruar të kryetarëve të shteteve dhe qeverive, në vitin 2000, si
dhe të trajtonte ato çështje, që nuk kishin mundur të zgjidheshin në Amsterdam.
Bisedimet në Konferencën Qeveritare u zhvilluan në kontekstin e negociatave aktuale
për anëtarësim me gjithsej dymbëdhjetë shtete dhe me qëllimin, që përmes
ndryshimeve institucionale të garantohej, që edhe një bashkim me një numër
anëtarësh pothuaj të dyfishuar mund të mbetej funksional. Këtu bëhej fjalë para së
gjithash për pesë temat e listuara më sipër.
Cilat janë rezultatet e Konferencës Qeveritare, cilat janë përcaktimet më të rëndësishme
të Traktatit të Nicës, si dhe cilat janë ndryshimet, që sjell ky i fundit (Schumann,
31)?
Traktati i Nicës u nënshkrua më 26 shkurt 2001 dhe  hyri në fuqi, më datë 1 shkurt
2003. Traktati ishte rezultat i Konferencës Ndërqeveritare (KNQ), e cila filloi në
shkurt të vitit 2000, objektivi i së cilës ishte përshtatja e mënyrës së funksionimit të
institucioneve Evropiane përpara hyrjes së shtetevt të reja anëtare. Ky traktat i hapi
rrugën reformës institucionale të nevojshme për zgjerimin e ardhshëm të Bashkimit
Evropian me anëtarësimin e vendeve kandidate nga Evropa Lindore dhe Qendrore.
Disa prej dispozitave të tij janë ndryshuar nga traktati i anëtarësimit të dhjetë shteteve
të reja anëtare, i cili u nënshkrua në Athinë në prill të vitit 2003 dhe Traktati i
Luksemburgut për anëtarësimin e Rumanisë dhe Bullgarisë, nënshkruar në prill të
vitit 2005.4

Synimi i hartuesve të tij ishte që të vendosej një rend i ri institucional për një union
gati dyfish më të madh, nga 15 në 27 anëtarë. Kufiri prej 27 anëtarëve ishte kufiri që
Traktati i Nicës e kishte përcaktuar se deri ku mund të shkonte zgjerimi i Unionit
(Reka, 2011, 92).
Traktati i Nicës parashikon këto risi (ndryshime): Për sa i përket madhësisë dhe

4 Fjalorth për Integrimin Evropian, Institucionet dhe Politikat e Bashkimit Evropian, Ministria e Integrimit, Tiranë,
2010, f. 156.
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përbërjes së Komisionit, Traktati parashikon, që secili prej shteteve anëtare duke
nisur nga viti 2005 do të ketë vetëm një anëtar komisioni (deri tani, vendet e mëdha
anëtare, si Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Italia dhe Spanja kishin nga dy
komisionerë). Me anëtarësimin e shtetit të 27-të anëtar (Bullgarisë ose Rumanisë)
numri i komisionerëve do të kufizohet (duhet të jetë më i vogël se 27). Për garantimin
e një trajtimi të barabartë të gjitha shteteve anëtare do të futet sistemi i rotacionit. Në
lidhje me dy çështjet e tjera, shumë të lidhura me njëra tjetrën, pikërisht me
përdorimin e votave në Këshill dhe zgjerimin e vendimmarrjes me shumicë të cilësuar,
Traktati parashikon, që në plot 30 dispozita të Traktatit parimi i unanimitetit të
zëvendësohet me marrjen e një vendimi me shumicë të cilësuar, ku mbeten jashtë
gjithsesi disa fusha me rëndësi qendrore.
Më tej, me fillimin e punës së Komisionit Barroso në Këshill do të bëhet një
shpërndarje e re votash. Shumica e cilësuar vlen si e arritur, kur vendimi merr një
numër të caktuar votash, i cili duhet verifikuar dhe përshtatur pas çdo anëtarësimi
të ri shumica e shteteve anëtare jep miratimin e vet në lidhje me vendimin, dhe kjo
shumicë përbën të paktën 62% të të gjithë popullsisë së Bashkimit Evropian
(Schumann, 66).
Pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Nicës, Bashkimit Evropian iu bashkuan Qiproja,
Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Sllovakia
dhe Sllovenia. Në vitin 2007 aderuan edhe Bullgaria dhe Rumania, kurse në vitin
2013 edhe Kroacia, gjë që e ngriti numrin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian
në 27 (Ujkani, 2012, 23).

Traktati i Lisbonës

Traktati i Lisbonës shënon një hap të rëndësishëm të rrugës së Bashkimit Evropian
drejt konsolidimit të mëtejshëm të vlerave të përbashkëta mbi të cilat është krijuar
ai. Pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës, më 1 dhjetor 2009, reformimi dhe
modernizimi i institucioneve evropiane bën të mundur promovimin e plotë të
objektivave të BE-së në shërbim të qytetarëve dhe shteteve anëtare, si dhe konsolidon
urën lidhëse mes qytetarëve dhe projektit evropian, të nisur në fillim të viteve 50
drejt “pajtimit” dhe “unifikimit” të kontinentit evropian5.
Traktati Reformues u hartua ashtu si Traktatet e Mastrihtit, Amsterdamit dhe Nicës,
të cilat u bënë ndryshime fondamentale Traktateve ekzistuese të Bashkimit Evropian,
që forconte kapacitetin e BE-së për të vepruar përbrenda ose jashtë Unionit, për të
shtuar legjitimitetin e vet demokratik dhe për të shtuar përgjithësisht efikasitetin e
veprimit të BE-së. Në pajtim me traditën, Traktati Reformues u quajt Traktati i Lisbonës.
Traktati u hartua jashtëzakonisht shpejt, kryesisht për shkak të faktit se gjatë
konkluzave të takimit të Këshillit Evropian më 21 dhe 22 qershor 2007 në Bruksel,
Shefat e Shteteve ose Qeverive përcaktuan hollësisht si dhe në çfarë mase duhet të
inkorporohen ndryshimet e biseduara gjatë Konferencës Ndërqeveritare 2004, në
Traktatet ekzistuese. Qasja e tyre ishte e pazakontë, pasi që ata nuk u kufizuan në
implementimin e udhëzimeve të përgjithshme nga një Konferencë Ndërqeveritare,

5 Versioni i Konsoliduar i “Traktatit të Bashkimit Evropian” dhe “Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian”,
botim i Ministrisë së Integrimit Evropian, 2008, f. 5.
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por hartuan strukturën dhe përmbajtjen e ndryshimeve që duhej të bëhen, dhe
shpesh hartuan terminologjinë e saktë të një dispozite. Pikat kryesore të
mosmarrëveshjes ishin ndarja e kompetencave midis Unionit dhe shteteve anëtare,
ardhmëria e politikës së përbashkët për siguri dhe punë të jashtme, roli i ri i
parlamenteve nacional në procesin e integrimit, përfshirja e Kartës për të Drejta
Fondamentale në të drejtën e Unionit dhe progresi i mundshëm në fushën e
bashkëpunimit policor dhe gjyqësor lidhur me veprat penale. Si rezultat i kësaj,
Konferenca Ndërqeveritare e mbajtur në 2007 nuk kishte shumë mundësi manovrimi
dhe ishte e autorizuar vetëm për të implementuar teknikisht ndryshimet e nevojshme.
Puna e Konferencës Ndërqeveritare përfundoi më 18 dhe 19 tetor 2007, dhe fitoi
miratimin politik të Këshillit Evropian, i cili njëkohësisht kishte takim jozyrtar në
Lisbonë. Së fundi, Traktati zyrtarisht u nënshkrua nga Shefat e Shteteve apo Qeverive
të 27 shteteve anëtare të BE-së, më 13 dhjetor 2007, në Lisbonë  dhe, procesi i
ratifikimit përfundoi në të gjitha shtetet anëtare 27, dhe Traktati i Lisbonës hyri në
fuqi më 1 dhjetor 2009 (Dieter, 2010, 13-14).
Sot ky Traktat themeltar i Unionit Evropian do të duhej të reformonte
institucionalisht funksionimin e vështirësuar të Unionit që tashmë numëron 28
shtete anëtare. Bashkimi Evropian ka një kuadër institucional që ka si qëllim të
promovojë vlerat e tij, të çojë përpara objektivat e tij, t’u shërbejë interesave të tij,
të qytetarëve të tij dhe të shteteve anëtare dhe të sigurojë njëtrajtshmërinë,
efektshmërinë dhe vijimësinë e politikave dhe masave të tij. Institucionet e
Bashkimit Evropian janë:
Parlamenti Evropian, Këshilli Evropian, Këshilli i Ministrave, Komisioni Evropian, Gjykata
e Drejtësisë e Bashkimit Evropian, Banka Qendrore Evropiane, dhe Gjykata e Audituesve.6

Përfundime

 Në këtë punim u synua që të përfshihen sa më shumë detaje, bazuar në përvojat
dhe shkrimet e deritanishme, në mënyrë që sado pak të hidhet dritë në atë se çka
është BE-ja, si është krijuar, si po funksionon, dhe si do të procedohet me tej në
realizimin e ëndrrave të themelueseve të saj.
Kjo është një temë mjaftë e gjerë ku mund të vazhdohet edhe më tej, më sqarime të
reja, pasi që ka edhe shumë elemente dhe faktor që nuk kanë mundur të përfshihen
në këtë punim. Por sipas analizave të thukta që janë bërë dhe shqyrtimit të të gjitha
traktateve veç e veç, që nga Traktati i Parisit e deri te Traktati Reformues, si njëri
ndër Traktatet e fundit, ku mund të thuhet se prej fillimit ka pasur lëvizje pozitive
në reformim dhe cilësi, duke u munduar që t’i përshtatet kërkesave të kohës.
Si proces dhe fenomen, BE-ja mund të përkufizohet si një “satelit” i pa gjurmuar
mirë, si një “anije kozmike” akoma e pa testuar dhe që nuk mund t’i dihen kahet e
sakta të lëvizjeve dhe ndryshimeve që priten të ndodhin në të ardhmen. Dihen
konditat e parashtruara nga ekspertët evropian lidhur me procesin e planifikimit të
ecjeve politike, ekonomike, sigurisë, bashkëpunimit dhe të zgjerimit me anëtar të
rinj, por i mbetet kohës dhe rrethanave se si do të mbyllet kaptina e BE-së, kur dihet
se ekziston “pro-et-kontra” në mesin e shteteve anëtare të Unionit. Bashkimi

6 Neni 13, paragrafi 1, Traktati i Bashkimit Evropian (TBE).
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Evropian tani punon edhe me shumë me vendet dhe organizatat tjera ndërkombëtare
për t’u sjellë të gjithëve beneficonet e tregut të lirë, rritjes ekonomike dhe stabilitetit
në një botë gjithnjë e më të ndërvarur. Në të njëjtën kohë, BE-ja mbron interesat e
saj legjitime ekonomike dhe komerciale në arenën ndërkombëtare.
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Fillimi i procedurës administrative në Kosovë ne aspekte krahasuese me
rajonin
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Abstrakt

Fillimi i procedurës administrative paraqet fazën e parë, dhe fazën thelbësore për
zhvillimin e procedure administrative në mënyrë që të ndjek ne fazat e tjera të përcaktuara
me ligj. Në vazhdim do të këtij punimi do të njihemi ne mënyrë te detajuar  për fillimin
e procedurës administrative, subjektet që kanë të drejtë inicimin e fillimit të procedurës
administrative, fillimi i procedurës administrative sipas maksimës oficiale dhe maksimës
private, çka duhet të përmbajë kërkesa për inicimin e fillimit të procedurës administrative,
mënyrat e dorëzimit të kërkesës, regjistrimi i kërkesës si dhe për bashkimin, ndryshimin
dhe tërheqjen  e kërkesës për fillimin e procedurës administrative. Po ashtu duke
krahasuar ligjin për procedurën administrative me ligjet procedurale administrative të
vendeve të rajonit si dhe disa vendeve të BE-së do të njihemi më mirë me atë se ku
qëndron Kosova sa i përket legjislacionit për procedurën administrative, veçanërisht
për fillimin e procedurës administrative. Do te shikojmë a ka mundësi qe situata ne te
cilen ndodhemi te ndryshoje, te jete sa me afër individit dhe qe ne radhe te pare te
garantojnë mbrojtjen dhe te drejtat e qytetarëve. Mos te behet pjese e abuzimeve  te
segmenteve te ndryshme apo vegel politike qe garanton mbrojtjen e nje grupi te caktuar
personash.

Hyrje

1) Kuptimi i procedurës administrative dhe fazat e saj
Procedura administrative përcaktohet si rend i jashtëm i veprimeve reciprokisht të
lidhura që ndërmerren për vendosjen e çështjes konkrete administrative. Këto
veprime reciprokisht të lidhura rrjedhin sipas rendimit të caktuar me ligj (sipas
procedurës ligjore) (Sokoli, 2005, 115).
Në teorinë juridike si dhe në praktikë konsiderohen se ekzistojnë pesë faza të
mundshme të procedurës administrative:
- Fillimi i procedurës administrative;
- Procedura hetimore (e shqyrtimit), përkatësisht procesi ekzaminues;
- Faza e nxjerrjes së vendimit;
- Procedura ankimore (procedura në shkallë të dytë) dhe
- Ekzekutimi administrativ 1.
2) Fillimi i procedurës administrative
Që të mund të fillohet (hapet) procedura (procedimi) duhet të ekzistojë iniciativa
(nisma) e vetë organit i cili mund ta hapë procedurën administrative kryesisht (ex

1Ibid., fq. 116.
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officio), ose iniciativa nga ana e palës e cila paraqet kërkesën për njohjen e ndonjë të
drejte. Procedurën nuk mund ta fillojë pala, por atë e fillon gjithmonë organi shtetëror
i cili ndërmerr veprime për fillimin e saj (fillimi i procedurës – procedimit).2 Procedura
administrative konsiderohet e filluar me ndërmarrjen e një  veprimi në bazë të cilit
organi i administratës publike zhvillon procedurën me qëllim të nxjerrjes së vendimit
(Tmava, 2008, 1021).

Kush mund ta inicioj fillimin e procedurës administrative

Në të gjitha vendet demokratike të drejtën e inicimit të fillimit të procedurës
administrative e kanë organet e administratës dhe personat e interesuar. Ndërsa në
shtetet ku funksion edhe gjykata administrative si organ për rishikimin e vendimeve
administrative, fillimi i procedurës administrative mund të bëhet edhe nga organet
më të larta atëherë kur organet administrative nuk janë kompetente për fillimin e
procedimit administrativ.3 Sipas nenit 35 pika 1 e ligjit te Kosovës  të gjithë personat
e interesuar kanë të drejtë të fillojnë një procedim administrativ ose të marrin pjesë
në të personalisht ose të përfaqësuar, ndërsa pika 2 e këtij neni përcakton se aftësia
për të filluar një procedim administrativ ose për të marrë pjesë në të, si dhe rregullat
që bëjnë të mundur përfaqësimin përcaktohen në përputhje me dispozitat e së drejtës
civile mbi aftësinë juridike të personave fizikë dhe juridikë.
Në mënyrë që të mbrohen interesat publike, të cilat mund të preken nga një procedim
administrativ, LPA të drejtën për ta filluar një procedim administrativ ose për të
marrë pjesë në të, u njeh edhe këtyre subjekteve:
- personave të cilëve procedimi administrativ iu shkakton një dëm në të drejtat e

tyre të përbashkëta të tilla si: shëndeti publik, arsimimi, trashëgimia kulturore,
ambienti dhe cilësia e jetës;

- personave të cilët jetojnë në brendësi ose në afërsi të një prone publike, e cila
mund të dëmtohet nga procedimi administrativ;

- Ombudspersonit (Avokatit të popullit);
- Shoqatat dhe organizatat e tjera të cilat veprojnë në mbrojtje të interesave

publike.4

Në mënyrë identike edhe Ligji për Procedurë të Përgjithshme Administrative i
Republikës së Maqedonisë i’u jep të drejtë po këtyre subjekteve që ta iniciojnë fillimin
e procedurës administrative para organeve administrative. 5

Sipas nenit 36 të LPA, procedimi administrativ mund të fillohet nga:
- organi i administratës publike;
- me kërkesën e një pale të interesuar ose
- me kërkesën e publikut
Po ashtu edhe në legjislacionin ne Shqipëri “procedimi administrativ mund të fillojë
me nismën e administratës ose me kërkesën e palëve të interesuara.”6

2Ibid.
3 Administrative Procedure Law of Latvia, Art. 55.
4 Ligji për Procedurën Administrative i Republikës së Kosovës, Neni 35.
5 Ligji për Procedurë të Përgjithshme Administrative i Republikës së Maqedonisë, Nenet 46-49.
6Kodi procedurave administrative të Republikësë Shqipërisë
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Fillimi i procedimit administrativ nga organi i administratës publike -
Maksima oficiale

Sipas këtij parimi organi kompetent është i autorizuar ta fillojë dhe zhvillojë
procedurën administrative pa marrë parasysh se iniciativën për hapjen e procedurës
e ka dhënë vetë organi, ose e ka bërë pala me propozimin e vet. Pra vetë dorëzimi i
parashtresës së palës nuk do të thotë edhe ngritje e procedurës.
Procedurën administrative sipas detyrës zyrtare do ta fillojë organi kompetent, kur
këtë e cakton ligji ose dispozita e bazuar në ligj dhe kur vetë organi konstaton ose
merr dijeni se duke marrë parasysh gjendjen faktike ekzistuese duhet të ngrejë
procedurë administrative për hir të mbrojtjes së interesit publik (Salihu, 2004, 677).
Në rastet kur procedimi administrativ fillohet nga organi i administratës publike,
palëve të interesuara duhet tu dërgohet një lajmërim për fillimin e veprimeve nga
ana e organit. Ligji vë si rregull që lajmërimi bëhet me shkrim, nënshkruhet nga
drejtuesit e organit të administratës publike dhe duhet të përmbajë këto informata:
- emrat dhe adresat postare të të gjithë personave të interesuar të cilëve iu dërgohet

lajmërimi;
- emrin dhe adresën postare të organit të administratës publike që ka filluar

procedimin si dhe emrin e nëpunësit përgjegjës të administratës publike;
- emrin e procedimit në qoftë se ka të tillë; afatin kohor, që fillon që nga data e

nisjes së lajmërimit për fillimin e veprimeve, brenda të cilit palët e interesuara
mund të bëjnë ndonjë ndërhyrje me shkrim;

- në qoftë se ligji kërkon zhvillimin e një seance dëgjimore, një njoftim për kohën
dhe vendin se ku do të zhvillohet seanca dëgjimore, një njoftim për qëllimin
për të cilin zhvillohet seanca dëgjimore si dhe një kujtesë se pala që nuk merr
pjesë në seancën dëgjimore mund të konsiderohet me faj;

- në qoftë se ligji e lejon zhvillimin e një seance dëgjimore, një informacion që t’i
kujtojë palët se ato mund të kërkojnë zhvillimin e seancës dëgjimore brenda
afateve kohore të parashikuara nga ligji ose rregullat e brendshme të organit
procedues;

- informacion në lidhje me autoritetin ligjor të organit procedues për të zhvilluar
procedimin në fjalë;

- informacion në lidhje me qëllimin e procedimit dhe, për aq sa është e mundur,
çështjet në lidhje me të cilat duhen marrë vendime. 7

Përjashtimisht nga këto, në raste kur çështje e trajtuar nga organi është sekrete ose
konfidenciale sipas klasifikimeve që iu bëhen këtyre koncepteve me ligj, ose kur në
kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme, organi i administratës publike nuk
komunikon me palët e interesuara, pasi që mund të cenojë efikasitetin e procedimit
administrativ.

Fillimi i Procedurës administrative me anë të komunikimit publik ndaj një
numri të madh personash

Organi kompetent mund ta fillojë procedurën administrative me anë të komunikimit

7Ligji për Procedurën Administrative i Republikës së Kosovës, Neni 37. 2.
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publik, ndaj një numri të madh personash, që nuk janë të njohur për organin ose
që nuk dihet se ku ndodhen, e të cilët në procedurën administrative kanë pozitën e
palës, në qoftë se është fjala për esencialisht të njëjtën kërkesë ndaj të gjithë këtyre.
Procedura konsiderohet e hapur pas kalimit të afatit prej 15 ditësh nga dita e
komunikimit në tabelën e shpalljeve.  Kur procedura është hapur në këtë mënyrë,
secila palë në procedurë paraqitet në mënyrë të pavarur (Sokoli, 2005, 120).

Fillimi i procedimit administrativ me kërkesën e një pale të interesuar –
Maksima private

Me iniciativën e palës mund të fillohet procedura administrative në ato raste kur
ligji lejon një mundësi të tillë. Sipas këtij parimi fillimi i procedimit administrativ me
kërkesën e palëve të interesuara karakterizohet nga fakti se detyra e organit për të
proceduar vjen në vazhdim dhe pas kërkesës së palëve të interesuara të cilat mund të
jenë subjekte private apo publike të ndryshme nga organi i administratës të cilit i
është dhënë kompetenca për të proceduar dhe për të nxjerrë aktin administrativ. Pra
kërkesa e palës është supozim procedural për ngritje të procedures (Salihu, 2004, 678).
Pala e interesuar e vë në lëvizje organin e administratës duke ia drejtuar një kërkesë
me shkrim, të nënshkruar dhe datuar nga personi që kërkon veprimin e administratës
apo përfaqësuesi ligjor i tij. “Tek kjo maksimë, kusht absolut për fillimin e procedurës
është ekzistimi i kërkesës së palës” (Sokoli, 2005, 117). Kërkesa duhet të përmban:
emërtimin e organit të administratës publike veprimi i të cilit kërkohet, datën e dorëzimit
të kërkesës, një indikacion në lidhje me kompetencat e organit administrativ, veprimi
konkret i cili kërkohet nga organi administrativ dhe theksimi i shkaqeve dhe fakteve
në të cilat bazohet kërkesa, të gjitha këto të parapara në nenin 38 të LPA-së .
Më tutje në pikën 4 të po këtij neni përcaktohet se drejtuesi i organit të administratës
publike duhet të shqyrtojë menjëherë kërkesat për veprim të ardhura nga palët e
interesuara dhe të njoftojë palën kërkuese me shkrim se kërkesa është pranuar dhe se
procedimi administrativ ka filluar ose njofton palën kërkuese me shkrim se kërkesa nuk
është pranuar dhe se pala mund të ankohet kundër këtij vendimi (e drejtë e garantuar
me Kushtetutën e Republikës së Kosovës8); ose njofton palën kërkuese se janë të
nevojshme veprime të mëtejshme administrative përpara se organi t’i përgjigjet kërkesës.
Kur kemi të bëjmë me pasaktësinë në kërkesën e palës së interesuar për fillimin e
procedurës administrative, organi i administratës me i drejtohet personit fizik apo
juridik me shkrim që të korrigjohen pasaktësitë në kërkesë. Nga kjo rregull kemi
përjashtim në rastet kur është e mundur që vetë organet e administratës ti
korrigjojnë kërkesat e palëve të interesuara, por duke mos i dëmtuar interesat
ligjore të këtyre palëve.

Mënyra e dorëzimit të kërkesës nga pala e interesuar për fillimin e një
procedimi administrativ

Për të iniciuar fillimin e një procedimi administrative pala e interesuar mund ta
dorëzoj kërkesën drejtpërdrejtë në zyrat e organit kompetent të administratës publike,

8Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 32.
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ose nëse i drejtohet organit qendror të administratës publike, mund të dorëzohet
edhe në organe komunale, në qoftë se ka të tilla.9

Në të njëjtën kohë sipas nenit 41 të ligjit, Kërkesa e personit të interesuar për fillimin
e një procedimi administrativ mund të dorëzohet edhe në përfaqësitë diplomatike,
zyra konsullore ose përfaqësi të tjera të vendosura në ato vende ku palët e interesuara
banojnë në mënyrë ligjore ose gjenden përkohësisht. Në të dyja rastet Organet
komunale të administratës publike apo zyrat e lartcekura e dërgojnë kërkesën në
adresë të organeve kompetente të administratës publike me postë zyrtare brenda 2
ditëve të punës nga dita e marrjes.
Në të drejtën bashkëkohore është mundësuar që dërgimi i kërkesës për fillimin e
procedurës administrative të bëhet edhe në mënyrë elektronike përveç nëse për
çështjen e caktuar është e ndaluar me ligj. ligji në nenin 42 ka paraparë mundësinë
e dërgimit të kërkesës për fillimin e procedimit administrativ në formë elektronike.
“Komunikimi i dokumenteve elektronike është i lejueshëm, përderisa pranuesi i
dokumentit e lejon qasjen elektronike.”10 Nëse dokumentet që i dërgohen organit
publik i  përmbushin kërkesat ligjore për dorëzimin e dokumenteve një organi publik,
i zëvendësojnë dokumentet e shkruara. Por nëse dokumenti i dërguar në formë
elektronike nuk i përmbush këto kërkesa, organi publik e njofton parashtruesin e
kërkesës për mangësitë formale ose përmbajtjesore.

Regjistrimi i kërkesës për fillimin e procedimit administrativ

Me rastin e dorëzimit të kërkesës së personit të interesuar për fillimin e një procedimit
administrativ, organi që merr kërkesën i regjistron ato në një regjistër të posaçëm
dhe ju jep një dëshmi me anën e së cilës vërtetohet dorëzimi dhe marrja e kërkesës.
“Dëshmia tregon faktin e marrjes së kërkesës nga nëpunësi përgjegjës i organit të
administratës publike si dhe listën e dokumenteve që i bashkëngjiten kërkesës.”11

Regjistri i kërkesave për fillimin e procedimit administrativ përmban informacionet
siç janë: numrin e kërkesës; datën e dorëzimit; objektin e kërkesës; numrin dhe
emërtimin e dokumenteve që i bashkëngjiten kërkesës, dhe emrin e kërkuesit.

Fillimi i procedimit administrativ me iniciativën e publik ose Avokatit të Popullit

E drejta e avokatit të popullit që të iniciojë fillimin e procedimit administrativ buron
nga kushtetuta e Republikës së Kosovës. Pika 3 e nenit 135 i garanton Avokati të
Popullit të drejtën të bëjë rekomandime dhe të propozojë masa, nëse vëren shkelje të
të drejtave dhe lirive të njeriut nga ana e organeve të administratës publike dhe
organeve të tjera shtetërore.
Po ashtu ligji parasheh se “Në ato raste kur procedimin administrativ e fillon publiku
ose Avokati i Popullit, organi i administratës publike merr të gjitha masat që i quan
të nevojshme për përgatitjen e çështjes, duke përfshirë edhe probleme që nuk
përfshihen në kërkesën e dorëzuar në qoftë se gjykon se kjo është në interesin e
publikut”.12 Po në të njëjtën mënyrë edhe Kodi i Procedurës Administrative të

9Ligji për Procedurën Administrative i Republikës së Kosovës, Neni 40.
10Ibid., Neni 42.2.
11Ligji për Procedurën Administrative i Republikës së Kosovës, Neni 44.2.
12Ibid., Neni 47.2.
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Shqipërisë në nenin 48 parasheh që organi i administratës publike të merr të gjitha
masat e nevojshme për përgatitjen e çështjes administrative.
Bashkimi, ndryshimi dhe tërheqja e kërkesës për fillimin e procedurës
administrative
Palët të cilat kanë paraqitur kërkesë për inicimin e fillimit të procedurës administrative
me vullnetin e tyre mund të kërkojnë që atë kërkesë ta ndryshojnë apo edhe ta
tërheq. Ndërsa bashkimi i çështjeve në një procedurë mbetet nën diskrecionin e
organit të administratës publike.
Bashkimi i çështjeve në një procedurë (proces) është mundësi juridike që mbi më
shumë çështje administrative (të një ose shumë personave) të vendoset në të njëjtën
procedurë. Bashkimi i çështjeve në një procedurë paraqet zbatim konkret të parimit
të ekonomizimit të procedurës, sepse parashikon, në vend të zhvillimit të më shumë
procedurave administrative për me tepër çështje të ndara administrative, mundësinë
e zhvillimit të një procedure të vetme në kushte të caktuara (Salihu, 2004, 679). Pala
e interesuar mund të bëjë ndryshimin e kërkesës së paraqitur duke e zgjeruar atë,
në vend të kërkesës së mëparshme, por që kërkesa e re në thelb të jetë e njëjtë. Edhe
ndryshimi i kërkesës së palës kontribuon në zbatimin e parimit të ekonomizimit të
procedurës. Ky ndryshim mund të ndodh deri në dhënien e vendimit në shkallë të
parë. Po ashtu pala mund të heqë dorë nga kërkesa e vet në çdo stad të procedurës,
gjithnjë gjersa të nxirret vendimi. Në këtë rast organi do të nxjerrë vendim përfundim
të veçantë me të cilin pezullohet procedura administrative.
Tërheqja e një pale nga procedura nuk do të sjell ndërprerjen e procedurës për palët
tjera por procedura do të vazhdon nëse organi i administratës publike vlerëson se
kjo do të është në interes të palëve të tjera. Pala e cila e ka tërheq kërkesën do ti bartë
shpenzimet e procedurës përveç në rastet kur ligji  parashikon ndryshe (Tmava,
2008, 1024).

Përfundime

Në këtë punim kam paraqitur një përmbledhje të çështjes së fillimit të procedurës
administrative, subjektet kompetente për inicimin e fillimit të çështjes administrative
dhe elementet e tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me procedimin administrativ.
Ligji për procedurën administrative,përkatësisht pjesa e procedimit administrativ
që është shtjelluar në këtë punim respekton parimet themelore të procedurës
administrative por edhe parimet themelore kushtetuese. Duke krahasuar ligjet
procedurale administrative të vendeve të rajonit, si të Shqipërisë dhe Maqedonisë
shohim se normat e përcaktuara për fillimin e procedurës administrative në ligjet
përkatëse janë të standardeve të larta, duke respektuar parimet themelore kushtetuese
si dhe parimet e tjera të rëndësishme të procedurës administrative.
Sfidë për Kosovën mbetet themelimi i Gjykatës Administrative si organ për rishikimin
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e vendimeve administrative ashtu siç funksionojnë në vendet demokratike dhe të
zhvilluara ekonomikisht. Edhe këtu për fillimin e procedurës administrative do të
përdoren parimet e tjera të procedurës administrative siç janë: parimi i maksimës oficiele
dhe maksimës private.
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Mungesa e mundësive të femrave në fushën e Teknologjisë Informative
dhe komunikimit – rasti i Kosovës

MSc. Afërdita Çekaj- Thaçi - PhD (C)
Economic Sciences-Management Information Systems, European University of Tirana

Abstrakt

Zhvillimet e fundit të teknologjisë informative në botë, kanë krijuar një ambient të ri në
sektorin e prodhimit dhe shërbimit të TIK-ut. Zhvillimet në infrastrukturë kanë bërë që
shtetet e zhvilluara të zhvillojnë strategji të ndryshme në rritjen e prodhimit hardverik
dhe softverik në mënyrë që të stimulojnë rritje ekonomike. Shumë shtete nga e gjithë
bota, përfshirë edhe ato më pak të zhvilluara, fuqishëm po investojnë në fushën e TIK-ut
si një fushë e re e cila po ndryshon dhe po lehtëson mënyrën e jetesës. Bashkimi Europian
– BE ka zhvilluar një strategji të ndarjes së fondacioneve në fushën e TIK-ut në mënyrë që
të stimuloj kërkimet në këtë fushë shumë të rëndësishme. Kosova, si një ndër shtetet më
të reja në botë, me shumë mund ka arritur të integrohet në këto shpikjet e fundit të TIK-
ut. Për shembull, implementimi i teknologjisë 3G apo 4G në Kosovë, është shumë i
vonshëm në krahasim me shtetet tjera më të zhvilluara. Ky hulumtim shkencor do të
analizoj barrierat kryesore që ndikojnë negativisht në pjesëmarrjen e femrave dhe grave
në fushën e teknologjisë informative. Në bazë të këtyre barrierave janë rekomanduar
disa sygjerime në mënyrë që të rritet pjesëmarrja e femrave dhe grave në fushën e TIK-ut.

Fjalët kyçe: teknologjia informative, gratë, femrat, zhvillimi ekonomik, integrimi.

Hyrja

Përderisa tregu i Teknologjisë Informative dhe Komunikimit - TIK në Kosovë është
në rritje të vazhdueshme, industria e TIK si dhe bizneset e saj pritet të rriten në
nivel lokal dhe regjional. Këto biznese përfshijnë shërbime të internetit, zhvillim
softwerik, riparime dhe mirëmbajtje, trajnime dhe certifikime, etj. Sektori i TIK ende
nuk i ka shfrytëzuar të gjitha potencialet e tij në Kosovë, prandaj angazhimi i
femnrave apo grave në këtë industri është i domosdoshëm në arritjen e nivelit më të
lartë të shrytëzimit të TIK-ut në Kosovë (Berisha, 2013). Në nivelin global, interesimi
i grave në këtë fushë është duke u rritur gradualisht. Përvec kësaj, ato kanë arritur
rezultatë jashtëzakonisht të mira duke e zhvilluar botën e teknologjisë. Këto
zhvillime teknologjike po arrihen përmes përkrahjes së bizneseve të ndryshme të
cilat po ndikojnë edhe në ngritje të nivelit ekonomik të një shteti (Qafa, 2014). Edhe
pse këto zhvillime teknologjike nga gratë janë në rritje të vazhdueshme, ende ka
probleme të dukshme në këtë industri. Bazuar në një raport të “Broadband
Commission Working Group”, rreth 200 milion gra në të gjithë botën nuk kanë
qasje në internet. Pritet që në vitin 2016 ky numër të rritet deri në 350 milion. Nga
ky raport mund të kuptojmë se trajtimi i gruas në këtë industri është shumë i dobët
dhe se ky problem i grave në TIK po rritet dukshëm (Women in Tech, 2013).
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Metodologjia

Ky hulumtim shkencor ka për bazë trajtimin e statusit të vajzave në Kosovë në
raport me fushën e TIK-ut. Metodat e kërkimit të perdorura në këtë hulumtim
shkencor janë zgjedhur me qëllim të investigimit të problemeve që i kanë gratë në
industrinë e TIK-ut. Ky hulumtim shkencorë ka për bazë identifikimin e faktorëve
që e influencojnë negativisht këtë dukuri. Të dhënat ekzistuese  janë mledhur me
qëllim që ky hulumtim të ketë kuptim sa më të kjartë në aspektin e trajtimit të grave
në fushën e TIK-ut dhe aspektet shoqëroro-ekonomike që ndikojnë në të. Bazuar në
literaturë, ky hulumtim trajton aspekte të ndryshme të cilat mund të ndikojnë në
këto probleme duke filluar nga arsimimi i grave në TIK dhe strukturat gjinore të
femrave në TIK. Arsimi i grave në fushën e TIK-ut shqyrton arsyet kryesore që
parandalojnë gratë të participojnë në këtë fushë duke filluar nga dominimi i gjinisë
mashkullore, mungesa e modeleve dhe stereotipeve si dhe niveli edukativ. Ndërsa,
strukturat gjinore shqyrtojnë shkaqet kryesore që parandalojnë participimin e grave
në këtë fushë sic janë: socializimi dhe paragjykimi gjinor.
Këto të dhëna ekzistuese të sektorit të TIK  në Kosovë dhe angazhimit të grave në këtë
sektor përmbledhin, shqyrtojnë si dhe analizojnë literaturën e këtij punimi. Nga të dhënat
e mbledhura, shumica prej tyre janë artikuj shkencorë nga librari të ndryshme si dhe
raporte nga STIKK, UNDP, MASHT, USAID, ASK, WorldBank, databazat e EBSCO dhe
JSTOR  dhe shumë të tjera.  Ky hulumtim do të prezentoj rekomandimet nga të dhënat e
analizuara me qëllim të përmirësimit së statusit të grave në fushën e TIK-ut.

Edukimi i femrave në TIK
Dominimi i meshkujve

Për shumicën e grave dhe femrave, zgjedhja e teknologjisë informative si fushë studimi
mbetet një sfidë shumë e madhë. Arsyet kryesore apo faktorët kyc që shkaktojnë
këtë sfidë jane:
· Diskriminimi gjinor
· Mungesa e kohës dhe parave
· Mungesa e modeleve dhe mungesa e besimit
· Faktorët kulturore (stereotipet, paragjykimet, etj)
Në mënyrë që t’u mundësohet femrave pjesëmarrje në fushën e TIK-ut duhet të
bëhet një ndryshim rrënjësor në aspekte të ndryshme sic janë aspekti kulturor dhe
shoqëror. Ky numër i vogël i femrave në këtë fushë, bazuar në hulumtime, është për
shkak se ato ende mendojnë se fusha e TIK-ut ka të bëj me inxhinieri dhe matematikë,
gjë që i parandalon ato për të zhvilluar karrierë në fushën e TIK-ut. Ka raste të
caktuara (në numër të vogël) kur femrat ndikohen nga familjaret apo shoqeria e
tyre për të zgjedhur këtë drejtim ose me vet iniciative e zgjedhin fushën e TIK-ut
(Vajzat ne TIK, 2015).
Bazuar në një hulumtim thuhet se mospjesëmarrja e femrave ndodh për shkak të
dominimit të gjinisë mashkullore në raportet e mentorimit. Nëse analizojmë
universitetet në botë, shihet se shumica e profesorëve dhe mentorëve në fushën e
TIK-ut i përkasin gjinisë mashkullore. Hulumtimet tregojnë se në një shkollë të
mesme, prej 13 lëndeve të TIK-ut, 12.5 prej tyre ligjërohen nga professor meshkuj.
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Kjo nënkupton se ka mungesë të madhe të femrave ligjeruese dhe ky fakt po ndikon
negativisht në stereotipet ndaj femrave (Sheldon A., 2015).
Megjithatë, bazuar në një artikull të ‘National Science Foundation’, zhvillime positive
po shihen në universitete të ndryshme ku ka rritje të numrit të femrave që po
diplomojnë në fushën e TIK-ut. Përkundër kësaj ngritje në pjesëmarrjen e femrave
në nivelin ‘bachelor’, i njejti raport tregon se pjesëmarrja e femrave në kolegje të
ndryshme në këtë fushë është shumë i ulët. Pra, edhepse të dhënat tregojnë se këto
zhvillime në fushën e TIK-ut janë në rritje, ende mund të themi se përqindja e femrave
pjesëmarrëse në këtë fushë është dukshëm më e ulët (Barners, 2006).

Figura 1. Trendi i teknologjisë informative në raport me meshkujt dhe femrat
Grafi i epërm tregon trendin e teknologjisë informative apo shkencave kompjuterike
në raport me meshkujt dhe femrat. Sic mund të shihet, në vitet e 50-ta një përqindje
shumë e vogël e femrave kishin zgjedhur TIK-un si fushë studimi në krahasim me
meshkujt të cilët përbënin më shumë se 90%. Megjithatë, në vitet e fundit (2005),
mund të shihet një ndryshim drastik dhe një interesim dukshëm më i madh i femrave
në këtë profesion.

Mungesa e femrave modeleve dhe stereotipet

Në kohët bashkëkohore, modelet luajnë një rol të rëndësishëm në cdo shoqëri.
Edukimi dhe zhvillimi professional ndikohen shumë nga modelet e ndryshme. Në
rastin e Kosovës, kjo mungesë e grave modele në fushën e TIK-ut ka një ndikim
shumë të madh në mos pjesëmarrjen e femrave apo grave në këtë fushë. Nëse
krahasojmë femrat modele dhe meshkujt model, përkatësisht në fushën e TIK-ut
shihet një dallim shumë i madh duke filluar nga kompanitë gjigante sic janë Apple
(Steve Jobs), Microsoft (Bill Gates) etj të cilët më shumë përfaqësojnë gjinine
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mashkullore. Përvec kesaj, modelet japin një imazh të një klase të puntorëve të cilët
përqendrohen vetëm në punë dhe jo në familje apo jetën e tyre personale (Shaikh,
S., 2008). Përkundër këtij fakti, këto kompani nuk kanë asnjë motiv për të krijuar
pabarazi gjinore apo stereotipe të ndryshme, por qëllimi kryesorë i kompanive
gjigante të teknologjisë është të targetoj audience më të madhe. Megjithatë, gjatë
këtij procesi të targetimit të meshkujve, p.sh me lojrat kompjuterike, ndikon
negativisht tek qasja e femrave në teknologji.
Regjioni i Ballkanit, specifikisht Kosova, ka mungesë të madhe të modeleve femra
gjë që ndikon edhe në arsimimin e tyre në këtë fushë. Këta faktorë të përmendur më
lartë janë disa prej problemeve që janë hasur në shoqërinë kosovare dhe që kanë
ndikuar në mospërfshirjen e femrave në këtë industri. Të gjithë këta faktorë janë të
ndërlidhur me nivelin e socializimit, mungesën e modeleve femra, pabarazinë gjinore,
trajtim jo të njejtë të femrave dhe meshkujve e të tjere, kanë bërë që femrat mos të
ndihen rehat në ambiente ku dominon gjinia mashkullore.
Megjithatë, Kosova është duke punuar shumë drejt promovimit të femrave në fushën
e TIK-ut ku shumë femra apo gra udhëheqin biznese të ndryshme që ndërlidhen me
teknologjinë informative. Këto femra apo gra po marrin pjesë në shumë forume,
konferenca të ndryshme në mënyrë që të cilësohen si femra modele me qëllim të
inkurajimit, influencimit dhe inspirimit të femrave të reja në këtë drejtim. Për
shembull, klubi i TIK-ut në kolegjin Riinvest ka organizuar një eveniment me qëllim
të ngritjes së vetëdijes tek femrat për zhvillimin e një karriere të sukseshme në fushën
e TIK-ut (Vajzat ne TIK, 2015).

Niveli edukativ

Fillimisht, sistemi i edukimit në Kosovë ka pasur ndryshime drastike qysh nga viti
1991 e deri më tani. Shkak kryesorë i këtij ndryshimi në këtë sistem ka qenë lufta e
fundit në Kosovë kundër regjimit serb. Që nga 1991 deri 1999 sistemi i edukimit në
Kosovë pësoi rënje të madhë për shkak të sigurisë së ulët nëpër institucione edukative.
Pas kësaj periudhe kohore, sistemi i edukimit u kthye në normalitet me ndihmën e
aktereve ndërkombëtarë që ndihmuan Kosovën në cdo aspekt. Vlen të përmendet se
në periudhën e pas luftës diferenca gjinore nga universiteti dhe shkollimi i mesëm
ishte shumë i madh, sic shihet edhe në grafet e mëposhtme (UNICEF, 2003).

Figura 2. Përqindja e studentëve në bazë të gjinisë në universitet dhe shkollim të
mesëm (UP 2002) - UNICEF

Sic e dijmë, edukimi luan një rol të madhë në integrimin e shoqërisë në nivel më të
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lartë të arsimimit, punës, mirëqenies sociale dhe standardit të jetesës. Përderisa
Kosova është një shtet që ka më shume se 60% sipërfaqe rurale, nënkupton që niveli
i arsimimit në Kosovë është dukshëm i ulët me vendet e zhvilluara të BE-së. Bazuar
në një raport-prezentim të Agjensionit të Statistikave të Kosoves, 54% e femrave
zotërojnë toka bujqësore si krerë të familjes. Përvec kësaj, 68% e femrave në Kosovë
flasin vetëm gjuhën shqipe ndërsa niveli i analfabetizmit në Kosove, tek femrat,
është 5.07%. Bazuar në këto statistika mund të shihet kjartë se niveli i edukimit
është shumë i ulët në Kosovë, që do të thotë se përkrahja nga institucionet vendore
apo akterët ndërkombetarë është më se e nevojshme në sistemin e edukimit në Kosovë
(Uka, 2014).

Figura 3. Numri i mësimdhënësve sipas nivele në % në arsimin public 2013/2014
Tabela më lartë tregon numrin e mësimdhënësve në aspekt të edukimit duke filluar
nga niveli parashkollor deri në atë universitar. Nëse krahasojmë numrin e
mësimedhënësve femra dhe meshkuj, mund të shihet një dallim I madh në arsimimin
e mesëm dhe të lartë dhe atë universitar. Kjo tabele tregon angazhimin e gjinisë femrore
në aspekt të punësimit në arsim. Ky dallim qëndron edhe të grupmoshat e ndryshme
të popullësisë në Kosovë ku femrat kanë nivel më të ulët arsimor se sa meshkujt.
Përvec kësaj, CIPE Development pohon se fuqizimi i femrave në Kosovë është më se
i domosdoshëm për shkak se diskriminimi ndaj tyre ka bërë që ato të kenë ngecje në
shumë aspekte të jetës në krahasim me meshkujt. Për shembull, në aspekt të biznesit,
6.5% e femrave udhëheqin bizneset e tyre në krahasim me meshkujt që posedojnë
përqindje më të lartë. Poashtu, femrat në Kosovë qëndrojnë dy vite mbrapa në
krahasim me meshkujt, në aspekt të edukimit. Për fund, 60% e femrave në Kosovë
konsiderohen jo të punësueshme (Brister, 2012).
Megjithatë, Kosova ka vendosur të zhvilloj më tutje ekonominë digjitale e cila ka për
bazë ngritjen e nivelit edukativ tek femrat në pjesët rurale të Kosovës si një ndër prioritetet
e saj kryesore. Ky prioritet pritet të ndikoj pozitivisht në punësimin e grave në fushën
e TIK-ut me përkrahje të akterëve ndërkombëtarë. Poashtu, Kosova ka fituar përkrahje
nga Banka Botërore për implementimin e një pilot projekti që do të targetoj femrat e
papunësuara në pjesët rurale të Kosovës. Ky është një hap shumë i madh drejt
promovimit të gravë në Kosovë, posacërisht në fushën e TIK-ut (Vajzat ne TIK, 2015).
Problemet e diskriminimit gjinorë në Kosovë kanë qenë të theksuara shumë që nga
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periudha e pas luftës e deri më tani. Bazuar në artikullin e YIHR – Youth Initiative
for Human Rights, thuhet se diskriminimi gjinorë në Kosovë ka norma të larta si
dhe ligji kundër diskriminimit në vitin 2004 ka pasur ngecje në fazën e implementimit.
Kjo tregon se kjo dukuri cënon të drejtat e femrës në sektorin privat dhe publik
duke përfshirë këtu edhe zgjedhjen e profesionit në aspekt të arsimimit (YIHR, 2014).
ECMI – European Centre for Minority Issues in Kosovo ka publikuar një raport në
vitin 2013 që thekson se përvec problemeve të diskriminit, Kosova vuan edhe nga një
dukuri negative në aspektin e femrave në komunitetin e minoriteteve. Kushtet e rënda të
jetesës, qasja e kufizuar në punësim, normat e ulta të pjesëmarrjes në arsimin e ulët kanë
bërë që ky grup të ketë cënueshmëri të lartë në krahasim me komunitetin shumicë në
Kosovë. Një ndër veprimet që është marrur nga Qeveria e Kosovës është projekti i fuqizimit
të gruas duke u krijuar hapësirë për punësim, siguri dhe drejtësi (Pancaldi, 2013).

Struktura gjinore në fushën e TIK-ut

Barazia gjinore konsiderohet një problem i madh në të gjithë botën me norma të
larta të diskriminimit të grave karrshi meshkujve. Vlen të theksohet se kjo dukuri
është e pranishme edhe në Evropë, e sidomos në vendet e reja anëtare të BE-së. Sipas
një raporti të UNDP-së, barazia gjinore është një ndër 8-të problemet më të mëdha
të këtij mijëvjecari, sidomos në Kosovë. Sipas këtij raporti, misioni i UNDP-së në
Kosovë është të ul normat e pabarazisë gjinore në Kosovë duke promovuar gratë
dhe duke mbrojtur të drejtat e tyre. Bazuar në këtë raport, gratë në sektorin privat
nuk kanë shumë siguri punë dhe shumica e tyre kryejnë punë administrative (UNDP,
2014). Nga kjo kuptojmë se Kosova ka ende barierra në promovimin e grave dhe
vajzave në biznes, politikë, si dhe fushën e TIK-ut.
Një hulumtim i bërë nga STIKK rezulton se shumica e femrave (90% e tyre) studjojnë
fushën e TIK-ut për arsye të të ardhurave të mira që sjell kjo fushë. Poashtu ato nuk
kanë ndonjë femër model por të ardhurat minimale u cënojnë të drejtën e studimit të
ndonjë fushe tjetër. Përvec kësaj, shumicës së tyre nuk u pëlqen puna me kompjuter
dhe e konsiderojnë si një punë për meshkuj (STIKK, 2014).
Pra, problemet financiare, kushtet jo të volitshme të studimeve, pabrazia gjinore e
shumë të tjera ndikojnë që femrat në Kosovë të mos kenë qasje të njejtë në shumë
fusha të edukimit si dhe pozita vendim marrëse në poste ose publike ose private.

Figura 4. Përzgjedhja e TIK si profesion (STIKK, 2014)
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Figura 5. Sfidat e femrave në TIK (STIKK, 2014)

Këto dy figura më lartë, të marrura nga raporti i STIKK-ut, kjartë shfaqin statistikat
në bazë të përzgjedhjes së profesionit të një vajze në Kosovë.
Paragjykimet dhe stereotipet janë disa nga faktorët që ndikojnë negativisht tek gratë
gjatë përzgjedhjes së profesionit të TIK-ut. Përderisa thuhet se TIK-u konsiderohet
si profesion i meshkujve, një artikull që ka hulumtuar statusin e grave në Silicon
Valley, kundërshton këtë mendim.
Përkundër faktit se investimet në fushën e TIK-ut kanë filluar të rriten shumë e më
shumë me anë të përkrahjes nga institucionet përkatëse, problemet e pabarazisë
gjinore janë ende të dukshme, sidomos në Kosovë. Përzgjedhja e profesionit të TIK-
ut nga ana e vajzave është ende një sfidë e madhe për arsye të diskriminimit,
pabarazisë gjinore, mungesës së besimit, dhe faktorëve kulturor. Këta faktorë kanë
bërë që vajzat më shumë të orientohen në fushat shoqërore. Ky problem është ende
prezent në shumë shtete të rajonit. Sic e kam cekur edhe më lartë, shtetet e reja
anëtare të BE-së kanë më shumë probleme me barazinë gjinorë në krahasim me
shtetet më të vjetra anëtare të BE-së. Barazia gjinore është më e lartë në këto shtete
më të zhvilluara si dhe kualiteti i punës është në një nivel më të lartë.
Nëse krahasojmë Kosovën me vendet e rajonit, Shqipëri, Maqedoni, dhe Serbi nuk
ka ndonjë dallim shumë të madh në zotërimin e profesionit të TIK-ut nga femrat.
Hulumtimet tregojnë se në Shqipëri profesioni i TIK-ut preferohet shumë më shumë
nga gjinia mashkullore me 23% pjesëmarrje të femrave në profesionin në fjalë.
Maqedonia poashtu nuk qëndron larg Shqipërisë dhe rajonit në bazë të statistikave
me pjesëmarrje të femrave prej 26%. Serbia është pothuajse më e dobëta në rajon me
pjesëmarrje të femrave në profesion të TIK-ut me vetëm 15%. Nga këto statistika
nga vendet e rajonit mund të shohim se niveli i pabarazisë gjinore në Ballkan është
ende i lartë (STIKK, 2014).
Bazuar nga një hulumtim i OEK- Oda Ekonomike e Kosovës dhe organizata gjermane
GIZ, sektori i TIK-ut, edhepse konsiderohet si sektor i bujshëm për ngritjen e
ekonomisë së një shteti, në Kosovë ka ngecje në aspektin e barazisë gjinore. Arsyeja
kryesore prapa kësaj cështje qëndron te mos interesimi i femrave për të studiuar
profesionin e TIK-ut dhe që rezulton me pjesëmarrje më të vogël të femrave në këtë
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sektor. Pra, paragjykimet, pabarazia gjinore dhe diskriminimi ndaj femrës në pozita
vendimmarrëse ka bërë që niveli i edukimit në fushat e TIK-ut dhe atë të bankave të
jetë më i ulët (OEK, 2013).

Socializimi në shoqërinë e TIK-ut

Socializimi është një ndër faktorët kryesorë që ndikon negativisht tek femrat apo
tek gratë që orientojnë karrierën e tyre në fushën e TIK-ut. Në cdo shoqëri ekzistojnë
paragjykimet gjinore si dhe stereotipet si për meshkuj ashtu edhe për femra të cilat
ndikojnë në individ të caktuar. Trajtimi i grave në shumë vende të rajonit, përfshirë
edhe Kosovën, është dalluar ndaj trajtimit të burrit. Arsyeja kryesore është se gratë
nuk gëzojnë të drejta të barabarta në shumicën e aspekteve të jetës në krahasim me
burrat. Pas luftërave botërore, nga ana e shoqërisë, gratë kanë filluar të integrohen
në sferat politike dhe sociale. Kjo ka bërë që femrat mos të trajtohen vetëm e të qenit
amvise por të tregojnë aftesitë e tyre edhe në politikë berjen dhe vendim marrje. Kjo
nënkupton se pozita e grave në shoqëri ka ndryshuar shumë pas luftërave duke
lënë prapa sistemin dhe kulturen patriarkale (ECMI, 2014).
Megjithatë, si sfidë mjaft komplekse në ditët e sotme konsiderohet integrimi i grave
në shoqërinë e TIK-ut. Edhepse ka ndryshime drastike të punësimit të femrave dhe
grave në pozita të mesme menaxheriale, pozitat ekzekutive ende i takojnë gjinisë
mashkullore. Përderisa shumica e femrave janë pjesë e pushimit të lindjes, ato
konsiderohet se duhet të kujdesen për familje dhe përgjegjësitë e tyre duhet të jenë
më të vogla kundrejt meshkujve të cilëve nuk u takon një pushim i tillë. Pra, ky fakt
tregon se përceptimi i femrave është i ndërlidhur me familjen dhe shtëpinë. Bazuar
në një hulumtim, femrat kalojnë 13.2 orë në javë në punët e shtëpisë kundrejt
meshkujve të cilët kalojnë vetëm 6.6 orë në javë. Pra, nga kjo kuptojmë se femrat
munden që më lehtë të ndërprejnë zhvillimin e karrierës së tyre për përgjegjësitë
familjare në krahasim me meshkujt. Si shkak i këtyre analizave dhe hulumtimeve,
kemi stereotipe dhe paragjykime të ndryshme në baza gjinore të cilat ndikojnë
negativisht në kulturën dhe shoqërinë e një vendi. (Schwanke, D., 2013).

Paragjykimi gjinor

Paragjykimi gjinor, si dukuri negative, është prezent në shumicën e shteteve të
botës. Gjatë hulumtimeve kemi vërejtur se gratë kanë më shumë gjasa që të
përceptojnë paragjykimet gjinore në krahasim me meshkujt. Këto lloj paragjykime
që gratë i përceptojnë ndikojnë në barrierat e tyre si pengesa në zhvillimet e tyre në
karrier. Në rastin e profesionit të TIK-ut si pengesë apo barrierë për një femër mund
të jetë ambient i punës ku mbizotëron gjinia mashkullore (Turner, 2015).
Diskriminimi gjinor dhe ligjor ndaj grave ende mbetet një pengesë shumë e madhe
për zhvillimin ekonomik të shumë vendeve, posacërisht për rajonin e Ballkanit.
Edhepse të drejtat e grave janë promovuar në shumë vende të ndryshme të botës,
ato ende përballen me barriera të ndryshme si në jetën sociale poashtu edhe në atë
profesionale. Për shembull, ka shumë raste kur femrat apo grate kanë dhënë
dorëheqje nga një pozitë specifike e punës për arsye të pengesave të kohe pas
kohshme nga kolegët e saj. Kjo ndikon negativisht në jetën personale të një femre e
cila ndihet e nënvleresuar për arritjet e saj përgjatë viteve (UNWOMEN, 2012).
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Të gjitha femrat dhe gratë meritojnë një jetë të mirë e të shëndoshë duke u arsimuar,
punuar dhe për të pasur të drejta dhe qasje të barabarta me meshkujt në cdo aspekt
të jetës. Megjithatë, ato nuk gëzojnë të gjitha këto të drejta dhe jetojnë brenda kufijve
të normave të ngurta gjinore, te cilat shpesh rezultojnë në qasje të pabarabartë në
shërbimet esenciale dhe shkeljeve të mëdha të të drejtave të tyre të njeriut.
Paragjykimet gjinore dhe diskriminimi i grave i ndalon ato që të gëzojnë të drejtat e
tyre të plota në komunitet duke u’a kufizuar mundësitë e jetesës dhe duke i
karakterizuar si nëna, kujdestare apo amvise.
Të gjitha këto faktorë ndikojnë që gratë të ndihen të rrezikuara ndaj varfërisë,
shëndetit të dobët, dhe dhunës. Arsyet pse gratë mund të vijnë deri në këtë gjendje
janë pikërisht problemet e lartëcekura që i cënojnë atyre të drejtat e arsimimit apo
zgjedhjeve profesionale në karrierë.
Mbi të gjitha, të gjitha gratë e kanë të drejtën të jetojnë pa frikën e dhunës, të arsimohen
si të gjithë të tjerët, të marrin shërbimet e njejta si të gjithë të tjerët dhe të punojnë
cfarëdo punë që ato dëshirojnë dhe të mos jetojnë në varfëri (Amnesty, 2014).
Në rastin e Kosovës, mund të themi lirisht se paragjykimi gjinor ka norma shumë
të larta së bashku me të gjitha llojet e diskriminimit dhe stereotipeve të ndryshme.
Në shumë krahina të Kosovës dhe Shqipërisë ka shumë raste kur femrat nuk e
gezojnë të drejtën të ulen në të njejtën tavolinë me burrat. Kjo nuk ndodh vetëm
gjatë kohës së drekës por ndodh edhe në ceremoni të ndryshme si dhe funerale.
Përderisa këto dy shtete të lartëpërmendura pretendojnë të jenë pjesë e bashkimit
evropian, ky stil i jetës nuk është i këndshëm për arsye të diskriminimit të grave në
shumë aspekte shoqërore (NOA, 2012).
Si shoqëri ne kemi nevojë për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të rritur vëmendjen
për barrierat gjinore që ende ekzistojnë. Duke marrë parasysh këto pengesa,
diskutimi rreth shkuarjes në vendin e punës të grave mund të thuhet së shumë gra
nuk zgjedhin opcionin e dorëheqjes nga vendi i punës me vetë deshirë. Por janë
shtyrë nga pengesat e vazhdueshme të vendit të punës të tilla si fleksibilitet të kufizuar
në vendin e punës, kujdes të papërballueshëm ndaj fëmijeve, dhe stereotipe për nënat
që punojnë (Nauert, 2015).

Figura 6. Klasifikimi I popullatës së Kosovës në baze të tregut të punës (WORLD
BANK, 2013)
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Sipas një hulumtimi të World Bank lidhur me fuqinë punëtore në Kosovë, thuhet së
gjatë vitit 2012-2013 nuk ka pasur ndonjë ndryshim në vlerat e papunësisë në Kosovë.
Edhepse fuqia punëtore në Kosovë cdo vit ka ngritje, papunësia e të rinjëve në Kosovë
është shumë e madhe. Në bazë të gjinisë, përqindja e papunësisë tek femrat është
dukshëm më e madhe sic shihet edhe në grafin e epërm (World Bank, 2013).
Neë tërësi, barazia gjinore daton që nga zbulimi i parë i kompjuterit nga gjinia
mashkullore. Qysh në vitet e 80-ta ka qenë një ligj i pashkruar i cdo kulture në botë
që meshkujt të luajnë me vetura apo rrobota ndërsa femrat të luajnë me kukulla apo
lodra tjera. Kjo zanafillë tregon se interesimi I meshkujve në industrinë e TIK-ut ka
qenë gjithmonë më i madh në krahasim me femrat. Një raport i “National Science
Foundation” tregon se në vitin 1985 meshkujt përdornin për kohë më të gjatë
kompjuterin se sa femrat. Sot, ky fakt përkrahet nga kompanitë më të mëdha të TIK-
ut në botë si p.sh Apple, Google, Facebook, Twitter  etj, ku 70% e fuqisë punëtore në
këto kompani janë meshkuj (Larson, 2014).

Rekomandimet

Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me shumë organizata ndërkombëtare që veprojnë
në Kosovë si UNICEF, UNDP, EULEX, OSBE e shumë të tjera janë duke zhvilluar
strategji të ndryshme për të ulur vlerat aktuale të pabarazisë gjinore dhe
diskriminimit ndaj femrave. Sic e kam cekur më lartë, këto probleme po ndikojnë në
qasjen e ulët të femrave në cdo fushë, me theks të vecant në fushën e TIK-ut. Bazuar
në të gjeturat e këtij hulumtimi, rekomandimet janë si vijojnë:
- Rekomandohet që të ngritet vetëdija e femrave për të zgjedhur studimet në

fushën e TIK-ut përmes kampanjave të ndryshme, posterëve, videove, dhe
evenimenteve publike. Përmes këtyre formave të promovimit të femrave, ato do
të inkurajohen që të orientojnë karrierën e tyre në TIK.

- Rekomandohet që të krijohen më shumë femra modele në këtë sektor. Kjo do të
arrihet duke e ngritur numrin e femrave në evente publike të TIK-ut të cilat
janë të pakta në këtë sektor.

- Rekomandohet që bizneset duhet të mbështesin femrat e specializuara në fushën
e TIK-ut, posacërisht në ruajtjen e barazisë gjinore.

- Të gjeturat tregojnë se edukimi i meshkujve favorizohet më shumë për shkak
të diskriminimit që ndodh ndaj femrave. Përderisa edukimi i femrave është
shumë i rëndësishëm për fuqizimin e tyre në punësim, rekomandohet që të
zhvillohet një plan i veprimit për të organizuar evente të ndryshme që kanë
për bazë promovimin e projekteve të femrave në sektorin e TIK-ut.

- Rekomandohet që Qeveria e Kosovës, bizneset e ndryshme si dhe organizatat
qeveritare dhe joqeveritare të ruajnë barazinë gjinore gjatë përzgjedhjes së
kandidatëve potencial gjatë procesit të rekrutimit.

- Rekomandohet që edhe prindërit të inkurajojnë vajzat në përzgjedhjen e TIK-
ut si fushë studimit, duke pasur parasysh pagat e larta në këtë fushë dhe uljen
e nivelit të papunësisë.

Poashtu përderisa rastet e grave në fushën e TIK-ut konsiderohen të
jashtëzakonshme, pasi që shumica e tyre konsiderohen meshkuj, pritjet janë që
meshkujt të performojnë më mirë se femrat në këtë industri. Përkrahja e femrave si



291

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

në shkolla, universitete dhe institucione të ndryshme do të ishte më se e nevojshme,
sidomos në Kosovë. Përkrahje të tilla mund të stimulohen përmes programeve të
ndryshme që sigurojnë trajtim të njejtë të femrave dhe meshkujve, ngacmimet seksuale
janë të patolerueshme, themelimi i një departamenti ku mund të adresohen këto
cështje.
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Sjelljet korruptive në procedurat e prokurimit publik

PhD (C.) Ervin Salianji

Abstrakt

Prokurimi publik gjatë dekadës së fundit të shekullit të kaluar ka shënuar një zhvillim të
jashtëzakonshëm pothuajse në tërë botën. Kjo tendencë e zhvillimit të hovshëm gjatë
kësaj periudhe është më e theksuar sidomos në vendet që kanë pasur një tranzicion nga
ekonomia e planifikuar në ekonominë e tregut. Për europën lindore dhe qëndrore
prokurimi publik këto njëzet vitet e fundit ka qenë një term i ri pasi ekonomia e këtyre
vendeve ka qenë e planifikuar dhe e centralizuar. Në Shqipëri ka pasur një dinamizëm të
madh në këtë drejtim, sikurse edhe debate të mëdha pasi një nga shqetësimet kryesore
është korrupsioni në procedurat e prokurimit publik. Në këtë temë do të trajtojmë lidhjen
midis procedurave të tenderimit dhe korrupsionit dhe fazat e shfaqjes së kësaj dukurie.

Fjalë kyce: Prokurim publik, korrupsion, autoritet kontraktues, politika, operator
ekonomik.

Prokurimi publik në përgjithësi i referohet blerjeve nga ana e organeve qeveritare
prej ofertuesve të jashtëm të mallrave dhe shërbimeve, ku këto organe duhet t’i
kryejnë sipas rregullit detyrat që kanë të bëjnë me shërbimet publike.1 Gjatë dekadave
të fundit prokurimi public pati një zhvillim  të përshpejtuar dhe qeveritë e shteteve
lindore u vunë nën presion që të ndërrmerrnin reforma më të mëdha në këtë fushë
gjatë viteve 902. Të gjitha vendet në zhvillim apo vendet në tranzicion u inkurajuan
që të adaptojnë rregullat e prokurimit publik në përputhshmëri me komunitetin
ndërkombtar apo me organizatat ekonomike rajonale dhe ndërkombtare. Për herë
të parë koncepti i prokurimit publik në vendin tonë është shfaqur pas viteve 90. Në
Shqipëri rregulli i parë në fushën e prokurimit publik është nxjerrë më 22.3.1993 në
bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 191, për sistemin e blerjeve publike
dhe shërbimet që kryejnë ndërrmarrjet dhe institucionet shtetërore dhe institucionet
që financohen nga buxheti i shtetit3. Ligji i parë për prokurimin publik ka hyrë në
fuqi në vitin 1995, ligj i cili ka shtrirë veprimin e tij deri në vitin 2006, vit i cili
shënon edhe hartimin e një ligji të ri. Qeveritë, në
nivel global janë ndër blerësit kryesor të mallrave, shërbimeve dhe punëve. Sipas
një raporti të përgatitur nga Odiamo dhe Kamau në vitin 2003, vlera e përafërt e
prokurimeve qeveritare në tërë botën rreth 15 vite më parë, në vitin 1998 arrinte
shumën rreth 2.000 miliardë dollar. Kjo është e përafërt me 7 % të prodhimit bruto
të tërë botës ose rreth 30 % të tërë tregëtisë botërore4. Ndërsa në vendet e Bashkimit
Europian gjatë vitit 2002 nëpërmjet prokurimit publik janë shpenzuar 16.3 % e

1Arrosmith, Sue “Governement Procurement in ËTO”: the concept and importance of Procurement –,
School of Laë University of Nottingham, faqe 2.
2 Thai V. Khi, Advancing Public Procurement: Practices, Innovation and Knoëledge Sharing PrAcademics
Press Boca Raton, Florida, USa, faqja 1.
3 Vendimi nr. 191 i Këshillit të Ministrave të Shqipërisë I datës 22.03.1993.
4 The National Institut of Governmental Purchasing USA, Florida- Journal of Public Procurement, volume
6: 2006.
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prodhimit bruto.
Problemi i korrupsionit ka interest të vecantë nga të gjitha shtetet anëtare të unionit
europian, dhe si rrjedhojë Bashkimi europian ka përgatitur një strategji
gjithpërfshirëse antikorrupsion për të gjithë ato sektorë që janë të prirur që në praktikë
të jenë të korruptuar5. BE-ja ka intensifikuar luftën kundër korrupsionit nëpërmjet
marrjes së masave në ato zona ku rreziku është më i madh, dhe mund të rrezikojë
objektivin kryesor të komunitetit për të siguruar efektivitet në funksionimin e tregut
të brendshëm. Kjo është një nga arsyet pse lidhja e korrupsionit në prokurimet
publike është një përbërës i rëndësishëm i çdo strategjie antikorrupsion. Nga e gjithë
gama e aktiviteteve të qeverisë, prokurimi publik është një nga më të prekshmit
ndaj korrupsionit, e cila evidentohet nga skandalet e përsëritura që lidhen me dhënien
e kontratave publike6. Kontrolli i Lartë i Shtetit vazhdimisht con për ndjekje penale
zyrtarë të lartë të cilët shkelin procedurat e tenderimeve. Por ky problem është shumë
i gjerë pasi ka zyrtarë të tjerë të cilët respektojnë formalisht proceduat e prokurimve
por ndërhyjnë dhe krijojnë mjedis të përshtatshëm për sjellje korruptive përpara se
të hapet procedura.
Rezultati i korrupsionit në prokurimin pubik është humbja e konkurrencës në
procesin e prokurimit. Në mungesë të konkurrencës reale, ekzekutimi i prokurimit
të mallrave, punëve publike, ose ofrimi i shërbimeve bëhen më të kushtueshme për
buxhetin publik. Pothuajse të gjitha autoritetet kontraktuese shfrytëzojnë dispozitat
e ligjit për shtesën e kontratës dhe arsyeja për këto shtesa është e qartë: firmat
nxjerrin shpenzime të tjera nga kostoja e përgjithshme kontratës, si përshembull
pagesat e bëra si ryshfet për zyrtarët, teknikë, apo politikanë që kanë në dorë  dhënien
e kontratave të prokurimit.

Sjellja korruptive

Sjellja korruptive mund të shfaqet në të gjitha fazat e prokurimit publik, por nga
organet e kontrollit më së shumti mund të evidentohen ose kapen shkelje në fazën
e fundit kur është shpallur ofertuesi fitues. Në përgjithësi, korrupsioni në prokurimin
publik përbën një problem shumë të madh për ekonominë e nje shteti pasi nga njëra
anë shpërdorohen fondet publike dhe nga ana tjetër gjenerohen përfitime për një
numër të vogël njerëzish dhe si rrjedhim kontribuon në gjenerimin e varfërisë për
afatgjatë. Në fushën e prokurimeve publike korrupsioni shtrembëron konkurrencën,
pengon zhvillimin e sektorit privat dhe minon zhvillim e qëndrueshëm7. Korrupsioni
krijon premisa për efikasitet dhe cilësi të ulët të shërbimeve të ofruara nga shteti, si
përfundim taksapaguesit janë më të prekurit nga efektet e tij.
Në fazën e para – ofertimit korrupsioni mund të shfaqet: në planifikimin e prokurimit
nga krijimi i justifikimeve false për nevoja, manipulimi me përllogaritjen e vlerës së
kontratës ose të sasisë së saj ose në krijimin e  justifikimeve false për zgjedhjen e
procedurës së prokurimit publik në mënyrë që të përdoren procedura jo konkurruese;
në përpunimin e dokumentave të tenderit,ku mund të hartohen kërkesa specifike

5 Sipas Indeksit të perceptimit të Korrupsionit të publikuar nga Transparency International, Tiranë 2007.
6 Parlamenti Evropian: Masat për të parandaluar korrupsionin në Shtetet Anëtare të BE (Aneksi: Luftimi I
korrupsionit në kontratat e prokurimit publik). Legal Aff airs Series JURI 101 EN 03-1998.
7 Pepys, M.N. Corruption in the Justice System. Washington DC: 2003, faqe 4.
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në dokumentacionin e tenderit në mënyrë që të favorizohet një operator ekonomik
i caktuar, të tilla si:
(a)  kriteret e kualifikimit, përfshirë kritere të papërshtatshme apo të panevojshme
(b)  kriteret e vlerësimit (kërkesa të sajuara apo të papërshtatshme, specifikimet
teknike, përfshirë kërkesa disproporcionale në krahasim me nevojat e autoritetit
kontraktor, apo me kompleksitetin dhe vlerën e kontratës)
(c) caktimi i afateve shumë të shkurtra për paraqitjen e ofertave (në krahasim me

kompleksitetin e ofertës së kërkuar) në mënyrë që të favorizohet një furnizues
(d) dërgimi i njoftimeve/ sqarimeve lidhur me dokumentat e tenderit vetëm drejt

një furnizuesi të veçantë apo dërgimi i tyre më vonë tek të gjithë pjesmarrësit e
tjerë

(e) dërgimi i informacionit paraprakisht tek një operator ekonomik i caktuar në
mënyrë që ai të favorizohet.

Ndërsa  në fazën e ofertimit dhe përcaktimit të fituesit, korrupsioni shfaqet gjatë
vlerësimit të kandidaturave apo ofertave8. Një nga rastet e shumta të shfaqura në
praktikë lidhet me kriteret e vlerësimit të cilat mund të aplikohen jo në mënyrën e
duhur ose të përkufizohen më tej apo të ndryshohen pasi është marrë oferta. Në
praktikën e autoriteteve kontraktore përpara se të zhvillohenin proceurat online
janë dokumentuar edhe zhdukje te disa dokumentave të tenderit, gjë që sjell pasoja
të skualifikimit të operatorit favorizues ligjërisht dhe hapje të rrugës së lirë për
operatorin e favorizuar nga “shefi” thënë në mënyrë zhargon, pra nga autoriteti
kontraktues. Shfaqje të tjera të sjelljeve korruptive gjatë kësaj faze mund të jenë
edhe:
- moskërkimi i sqarimeve nga konkurruesit e furnizuesit të preferuar
-  pranimi i propozimeve me vonesë apo refuzimi i kandidatëve apo ofertuesve

legjitimë
- pranimi i ofertave me çmime të ulëta në mënyrë jo realiste, ku pas dhënies së

kontratës zyrtarët e prokurmit lejojnë ndryshimet me rritjen e kostos
- zëvendësimi, apo ndryshimi i ofertës apo pjesëve të ofertës.
Ndërsa në fazën e zbatimit /menaxhimit të kontratës vazhdojnë dhe sot të mbeten
problem kryesore  zëvendësimi i furnizimeve apo shërbimeve apo pranimi i
furnizimeve, shërbimeve apo punëve të një cilësie më të ulët se sa ajo e ofruar apo e
kontraktuar . kjo nënkupton se me vulnetin e tij të lirë një autoritet pranon produkte
me cilësi më të dobët se nga cfarë ishte parashikuar në specifikimet teknike, ku kosto
finale reale është shumë e ulët në proporcion me shumën që ka marrë operatori nga
fondet publike dhe shpeshherë shoqërohet nga pagimi i rryshfeteve tek mbikëqyrësit
e kontratave ne mënyrë që të pranojnë mallra, shërbime apo punë të një cilësie më të
ulët se sa ato të kontraktuara. Për shembull, investimet e mëdha, të tilla si rrugë strategjike,
përfundohen me vonesë, në kosto të larta dhe cilësi më të ulët se sa ishin kontraktuar. Si pasojë,
taksapaguesit ndikohen nga riparimet e shpeshta të rrugës të cilat rrisin kostot e saj operacionale
dhe faturën publike. Gjithashtu, cilësia e ulët e rrugës mund të shkaktojë dëmtime serioze tek
automjetet.
Të gjtha këto argumenta mbështesin nevojën e marrjes së masave në mënyrë që të

8 United Nations Development Programme (UNDP). Corruption and Good Governance New York: Management
Development and Governance Division, Bureau for Policy and Programme Support, United Nations
Development Programme, New jork: 1997 faqe 3.
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parandalohet korrupsioni. Në këtë drejtim, legjislacioni shqiptar përsa i përket
prokurimit publik përmban dispozita për shmangien e korrupsionit në procesin e
prokurimit publik, si më poshtë:
“Autoriteti kontraktues duhet të refuzojë një ofertë, apo një kërkesë për të marrë pjesë, nëse:
- ofertuesi apo kandidati jep, apo premton të japë, në mënyrë direkte apo indirekte, tek
çdo nëpunës aktual– një bakshish në çdo formë,
- një vend pune apo
- çdo mall apo shërbim tjetër me vlerë, si një nxitje përsa i përket një veprimi apo
vendimi për të, apo procedure të ndjekur nga autoriteti kontraktor në lidhje me procedurën e
prokurimit;
- ofertuesi apo kandidati është në rrethana të konflktiti të interesit.
Vendimet e marra nga autoriteti kontraktor nuk pengojnë kallëzimin penal në organet përkatëse,
kur aktet apo veprimet në fjalë përbëjnë vepër penale.9"
Sistemi ligjor i Komunitetit Evropian përmban gjithashtu dispozita për frenimin e
mashtrimit, korrupsionit dhe bashkëpunimit midis autoriteteve kontraktore dhe
ofertuesve. Në këtë drejtim, sjelljet e fshehta bashkëpunuese, ndërmjet kompanive,
që marrin pjesë në tender, mund për më tepër të përbëjnë një shkelje direkte10. Për
më tepër, Direktiva 2004/17/ KE-se dhe Direktiva 2004/18/EC parashikojnë mundësinë
që një aplikant në një procedure tenderi publik që ka kryer vepra penale të lidhura
me krimin e organizuar, të mund të përjashtohet nga pjesmarrja në procedurat e
tenderit të zhvilluara nga Shtetet Anëtare dhe Komunitetit11

Për parandalimin e rasteve të konfliktit të interesit dhe korrupsionit, zyrtarët e
prokurimit gjithashtu kanë nevojë për udhëzime për të sqaruar kufizimet dhe
ndalimet në mënyrë që të përmbushin parimet etike. Personat e përfshirë në procesin
e prokurimit publik duhet të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zhvilluar një
konkurrencë të ndershme dhe tranparente, dhe të ruajnë standarte të larta të
integritetit.
Në përgjithësi duke iu referuar dhe rasteve të vendit tonë është e vështirë që personat
që përfshihen në prokurimin publik të mos përdorin autoritetin apo pozicionin e
tij/saj për avantazhe personale. Në fakt duhet të ndodhë e kundërta, pasi personat
e përfshirë në procesin e prokurimit duhet të jenë të sinqertë si me autoritetin
kontraktor ashtu edhe me furnizuesit/ kontraktorët. Çdo person i përfshirë në
procesin e prokurimit publik duhet të bëjë publik çdo interes personal i cili mund të
cënojë apo shihet nga të tjerët që mund të cënojë paanësinë e vendim-marrjes në
marrëdhëniet e tij me procesin e prokurimit dhe duhet të shmangin çdo marrëveshje
biznesi që mund të parandalojë efikasitetin e konkurrencës së ndershme. Informacioni
i marrë nga zyrtarët e prokurimit publik lidhur me punën e tyre duhet të trajtohet
si konfidencial dhe të mos përdoret për përfitime personale.
Si përfundim, pasi evidentuam rastet se kur mund të shfaqet korrupsioni në
prokurimin publik dhe praninë e tij reale në këtë proces, mendojmë se ende mbetet
një nga problemet kryesore në vendin tonë menaxhimi i fondeve publike.
Legjislacioni në këtë fushë është përmirsuar dhe është përafruar me atë europian,

9 Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.
10 Neni 81 i Traktatit të KE-së.
11 Sundstrand, A. PUBLIC PROCUREMENT “Procurement outside the EC-directives”  Bruksel: 2009.
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por problem mbetet sërisht implementimi duke respektuar frymën e përgithshme të
ligjit.
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Abstract

In this article is presented a summary analysis of the approximation and harmonization
of Kosovo‘s legislation with primary and secondary legislation of the European Union,
specifically with the EU acquis. As a potential candidate country, in its preparations to
approach the integration, Kosovo should focus on examining and analyzing the legislation
on bilateral and multilateral level. This paper aims to analyze the perspective of
approximation and harmonization of Kosovo‘s national legislation with the EU acquis
within the frame of tools or methods and other acts that a candidate country should use
and create an institutional structure for adoption of the acquis. The process of legal
approximation will be very challenging for Kosovo given the complexity of the process
and the needed capacities for local institutions. Nevertheless, a comparative advantage
for Kosovo in this process should be regarded the fact that the drafting and reviewing
process of the legislation is supported by experts from international and local
organizations, although it is obvious that there lack of coordination among them, which
often creates also ambiguities and difficulties.

Keywords: approximation and harmonization, Kosovo, European Union (EU), legislation,
EU acquis, European integration.

Introduction

The aim of the assignment is to explain the approximation and harmonization of
national legislation with EU acquis, which is a long and difficult process of European
integration. But the approximation and harmonization of legislation is a unique
obligation for joining European Union. Kosovo has considered the approximation
of legislation as a part of the EU integration and has begun adoption of legislation
in compatibility with EU legislation (not fully) since the time when Kosovo was
under the international administration by UNMIK.1 UNMIK or United National
Interim Administration Mission in Kosovo was the officially mandated mission of
the United Nations in Kosovo by Security Council resolution 1244 (1999).
  Indeed, the adoption of the EU acquis encourages candidate countries and potential
candidate countries like Kosovo to revisit the compatibility of their national
legislation and standards to those of the EU, in order to share the Union‘s common
values (Lisbon Treaty, Article 2, 2009).
With the signing of the Stabilization and Association Agreement, Kosovo has entered
the first contractual relationship with EU. This development has now made clearer
and concrete Kosovo’s aspiration to move towards integration process. Eventually,

1 UNMIK or United National Interim Administration Mission in Kosovo was the officially mandated mission
of the United Nations in Kosovo by Security Council resolution 1244 (1999).
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Kosovo has taken over concrete obligations now and, such obligations are directly
related to the drafting and adoption of legislation in full harmony with EU acquis.
The legal approximation process was defined with different terms by different
countries: adoption of EU norms, European integration of legal system,
harmonization of legislation with acquis, adoption of EU acquis, legal approximation
of national legislation with the legislation of the EU, exporting the Acquis
Communautarie into the legal system of third country, etc. But the legal
approximation process of the EU is largely known as approximation of national
legislation with EU legislation.2

This paper will discuss the process of approximation and harmonization of the
national legislation with EU acquis, difficulties and challenges faced by candidate
countries with focus on Kosovo’s experience.

Legal approximation of national legislation with EU legislation

The approximation and harmonization of national legislation with the EU legislation
is one of the three main criteria for accession of the countries which aspire to join
the European Union (Copenhagen criteria, 1993). EU acquis3 is the body of common
rights and obligations which bind all the Member States and the applicant countries
which have to accept the EU acquis before they can join the EU (Z. Horvath, 2011, p
226). The integration in the European Union obligates the applicant countries to
transpose the acquis into their national legislation and implement it from the moment
of their accession. This also applies in cases for potential candidate countries like Kosovo.
The Lisbon Treaty has reshaped the structure of the EU legislation, which has
created a new stage towards an ever closer union. Negotiations for the fulfillment
of these criteria are difficult and imply a rather long thorough screening process of
needed legislation and its harmonization with the EU acquis. Kosovo legislation is
considered in the right line or track approximation and harmonization with acquis.
According to the Rules of Procedure the conditions for presenting a draft-law in
the Assembly of Kosovo should have a declaration on approximation and
harmonization with the EU legislation and with the comparative table of acts it
refers to (Rules of Procedure, Article 54, 2010, Paragraph c.).
In terms of legislation, Kosovo’s new history could be divided into three periods:
right after the war in 1999, Kosovo has implemented, to the possible extent, ‘the
non-discriminatory legislation of former Yugoslavia, prior to 1989’; second period
includes the legislation (regulations) adopted by UN interim international
administration mission (UNMIK Regulations)4; and third, the legislation adopted
by the Provisional Institutions of Self-Government in Kosovo. According to the

2 The term was coined by the EU and its institutions. Example was used for their requirements for
approximation of the national legislation of Eastern Partnership countries with EU legislation in the different
fields. For discussion of the issues, see infra EU‘s Glossary of definitions.
3 In accordance with the EU‘s Glossary of definitions: The EU acquis is the body of common rights and
obligations which bind all the Member States together within the European Union. It is constantly evolving
and comprises not only EU primary, secondary binding and non-binding legislation but also the ECJ‘s
cases law. europa.eu/sca dplus/glossary.
4 After the war in Kosovo 1999, UNMIK created the system of the regulations, which were normative acts
with legal power, issued by the Special Representative of the Secretary General, and based on the
authorization, given to him UN Security Council Resolution 1244/99, as the highest legislative authority.
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Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo, the
Provisional Institutions of Self-Government have been responsible for aligning their
legislation and practices in all areas of responsibility with relevant European and
international standards and norms (Constitutional Framework for Provisional Self-
Government, Chapter 5, 15).  Consolidation of the EU acquis were completed in
2003 and after that carried out automatically whenever existing legislation is
amended.
The legal basis for the accession of Kosovo is the EU‘s Stabilization and Association
Agreement between the European Union and Kosovo, which was initiated in 2014
and signed on October 2015. The SAA is implemented as of 1 April 2016 after its
ratification by the Kosovo Assembly and the EU Parliament.

EU acquis and influence to the non-EU countries

The EU acquis includes general principles of EU law, primary legislation (Treaties),
secondary legislation (Regulations, Directives, and Decisions), European Court of
Justice decisions, and Ratified International Agreements. EU acquis influences not
only the EU Member States but also the non-EU countries aspiring integration
into the family. As mentioned above, for any country intending to join EU the
primary obligation remains harmonization of their national legislation with EU
acquis in order to ensure full compatibility of the legal framework.
In the Kosovo case, the approximation and harmonization process – obligation of
country like other countries that intends to join EU, means transposition,
implementation or “practical application” and enforcement of the EU legislation
into the national legislation, or in domestic legislation. Transposition means
incorporation of the spirit and text of EU legal acts in national legislation of the
candidate country. Implementation or “practical application” means establishing of
institution and providing of budget necessary for executing transposed legal acts.
Enforcement means creation of adequate control and enforcement measures as a
system aimed to ensure full implementation of legal acts. The practical approximation
of the legislation means elimination of differences between EU legislation and
legislation of candidate countries (or potential candidate countries), given that the
differences negatively impact unique market functioning, and also establishment of
implementation and enforcement mechanisms for full application of harmonized
legislation.
EU candidate and potential candidate countries identify their own priorities and
distribution of tasks, preparing a Program of the approximation of legislation,
infrastructure, etc. Like other countries, Kosovo has established the structure for
the harmonization and approximation of national legislation with EU legislation,
in the following manner: within the government – the responsibility falls with the
Ministry of European Integration and Directorate for European Integration in the
line ministries; within the Assembly the Committee on European Integration and
Directorate of legal standardization, alignment and harmonization. But, unlike
others countries in the Western Balkans, Kosovo is the last country following the
steps towards the integration in EU, and in the future should be adopted the
National Plan for the adoption of the EU acquis, as a condition for the implementation
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of the SAA after its signing (Practical Guidelines for Legal Approximation, 2014, p
21).
Indeed, the adoption of the EU acquis encourages Kosovo to revisit the compatibility
of its national rules and standards to those of the EU in order to first, create
opportunities for a sustainable  democratic and economic development, hence
increase its competitiveness capacities within the EU market; and second, it is
important to raise the capacities in order to absorb the technical and financial
assistance from EU funds5 (DG-EXPO, Approximation of the national legislation of
Eastern Partnership countries with EU legislation in the economic field, 2013, 5).
The EU operates through a comprehensive approach for all candidate countries
and potential candidate countries such as Kosovo providing financial as well as
technical support to develop local capacities in their efforts of doing necessary reforms
and becoming ready to join the family. The accession, however, is possible only
after the country is able to demonstrate that it reached the level where: complying
with all the EU‘s standards and rules, having the consent of the EU institutions and EU
member states, and having the consent of the citizens – as expressed through approval in their
national parliament or by referendum.6 The EU had introduced and maintained a
particular approach for the countries in Western Balkans the “Stabilisation and
Association process” as a process to prepare the countries in all respects. Kosovo is
the last country in the Western Balkans to have signed and ratified the Stabilisation and
Association Agreement.7
The EU acquis comprises all the EU’s treaties and laws (directives, regulations, and
decisions), declarations and resolutions, international agreements and the judgments
of the Court of Justice (V. Miller, The EU‘s Acquis Communautaire, 2011, 1).The
methodology of approximation of the national legislation and adoption with the
EU acquis could distinguish as following:
Transposition of the legislation means a process aimed at transposing of the legal
system or a part there of legal acts of another Member States or Union into the legal
system of candidate or potential candidate countries (Transposition Guidance: How
to implement European Directive effectively, 2013, 27). Whereas the Member States
when transposing acts, in particularly must, observe two key conditions: the
transposing must be correct and carried out within the time limits laid acts.
Legal approximation is the process of drafting and adopting legal acts and creating
conditions for their application with a view to the gradual attainment of full
compatibility of legal acts of the national legislation with the law of the EU. The
first step in the approximation process is considered analysis and comparison of
EU and existing national legislation and which also determine the existing state of
conformity and the appropriate national response to the EU legislation. This initial
evaluation has two steps, as are: first, is there national legislation covering this
subject matter, and second, if there is national legislation, each article of the EU law
must be compared to the relevant national laws or acts.

5 See: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm.
6 See more: http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm.
7  The EU and Kosovo chief negotiators initialed the Stabilisation and Association Agreement between the
EU and Kosovo 25.07.2014, in Brussels, and European Commission on behalf of the EU signed the
Stabilisation and Association Agreement between the EU and Kosovo 30.04.2015, in Brussels.
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The approximation of laws (according to Guide to the approximation of EU
legislation) should be viewed through the following process: a. transposition is a
process aimed at attaining identical legal effects of legal acts with those of relevant
legal acts through adopting, amending, supplementing or abolishing legal acts; b.
adoption is the process aimed at adapting legal acts to reach conformity with legal
acts with a view to creating conditions for implementating the regime of the EU
through adopting, amending, supplementing or abolishing legal acts; c. co-
ordination is the process of aligning either the legislation or administrative practices
where adaptation or transposition is not possible or required; and d.
implementation is the process of transposing legal acts and issuing implementing
rules which includes also interpretation, application, enforcement of and compliance
with legal acts that are in agreement with the law of the EU.8

Kosovo’s legal approximation and harmonization with EU legislation

With respect to the issue of legal approximation and harmonization with EU
legislation, the EU acquis is provided in primary and secondary legislation. The
primary legislation also known as the primary or original source of law, is called as
the supreme source of law in the European Union. It consists mainly of the founding
treaties of the EU. Primary legislation is adopted through direct negotiation by
Member States. The second major sources law comprises unilateral acts and
agreements.9 But the secondary legislations comprise by the EU institutions and it
is the third major sources of community law after the treaties (primary legislation)
and international agreements. It comprises binding legal instruments (regulations,
directives and decisions) and non-binding instruments (resolutions, opinions) (K.D.
Borçard, The ABC of European Union law, 2010, 080 - 083). Sometimes the secondary
legislation otherwise called as binding (regulations, directive, decisions,
recommendations and general decisions of Justice), and much of the EU acquis is
secondary legislation in the form of regulations, directives and decisions.
In accordance with the Constitution of Kosovo and the Assembly Rules of procedure
Kosovo‘s national legislation should be adopted in accordance with the EU legislation.
The institutions of Kosovo should prepare a National Plan for the Adoption of the
EU acquis, which clearly definition the national priorities and responsibilities for the
approximation and harmonization of national legislation according to the chapters
of acquis (Practical Guidelines for legal approximation, 2014, 21).
The approximation and harmonization of legislation are terms, developed in the
course of the evolution of the EU legislation (before known as European
Community). The approximation as “the process of removing undesired or
unwarranted differences in national legislation within the context example of internal
market, while harmonization is “process whereby national policies and standards
are brought more closely in line with one another.10 Although the term of

8  Guide to the Approximation of EU environmental legislation. For more inform see: http://ec.europa.eu/
environment/archives/guide/part1.htm
9 Summaries of EU legislation, for more inform see:      http://europa.eu/legislation_summaries/
institutional_affairs/decisionmaking_process/l14530_en.htm.
10 See European Union Encyclopedia and Directory 2007.
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harmonization it is synonymous with the term of approximation, but in general it
involves a greater degree of integration. But the Approximation refers the objectives
while the harmonization refers the measures.

EU acquis in the internal and external dimension

It is clear that the EU acquis has effects in two different dimensions: internal and
external dimensions. Its internal dimension is to enable the consistent development
of the EU countries while preserving EU patrimony by Member States, principles
and practices that distinguish the Union and the EU intergovernmental legal orders
from other international and national legal systems. As a product, acquis also was
engendered by Member States of the EU, and the latter has an obligation to ensure
its implementation and to guarantee its unity within the EU.
And its external dimension it to push third countries but also for the candidate (or
potential candidate) countries to the forefront of the acquired level of economic,
political and legal cooperation achieved by the EU. In the case of Kosovo it is a
good opportunity to advance and uses instruments to build the capacities and
national legislations compatible with EU acquis and for perspective and potential
join the European Union.
In general, the EU in case of Kosovo has requesting to create the standards which
must guarantee the quality of economic and social life, and other to creates the
public authorities which must ensure the protection of safety (or other requirements
envisaged) on its territory regarding with EU standards (Progress Report for
Kosovo, 2014).
Completion of standards and approximation of legislation is of primary importance
and should be treated seriously by the institutions of the Kosovo. The practice of
drafting laws and bylaws should be unified and implemented positively.

Conclusions

Undoubtedly, the approximation and harmonization of national legislation with
EU acquis is essential to the integration process which represents mitigating steps
towards the integration of Kosovo in the European Union. The process of
approximation and harmonization of the national legislation with the EU acquis is
a long, difficult and costly process. Acquis should be translated into the official
language of the candidate and potential candidate countries.  In this case Kosovo
could benefit from the other countries in the Western Balkans, which have already
translated the Acqis such as Albanian and Serbian languages. Kosovo has an
agreement with Albania to providing the EU acts which were translated. It should
also exploit by other Western Balkans countries.
Based on the discussion above, the legal approximation of Kosovo‘s legislation
with the EU acquis is not only an instrument for deepening long European
integration process, but it encompasses important measures to enhance further
development of Kosovo in general, and to simplify the path of integration. Despite
all the difficulties, making Kosovo a unique case in the region, the post 99 period
was marked with continuous efforts of adopting the legislation which is compatible
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to the EU acquis although not being officially part of that process until recently.11 A
good support was provided by international presence since 99. International presence
was a great advantage to Kosovo in this process, as both the UNMIK and now
EULEX Missions have supported Kosovo institutions in doing laws in line with
EU and International standards. However, Kosovo has a long way ahead in
approximating and harmonising the legislation with acquis. Kosovo should adopt
annual and multi-annual plans for legal approximation adoption with EU acquis.
With the signing of the SAA, Kosovo has attained a clear picture and promising
future in its efforts to join the EU family. Hence, it is expected that the efforts by
the institutions will increase in order to ease and accelerate the process of
approximation and harmonization of the legislation.
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Abstract

This paper aims to address the administration’s performance as one of the latest
approaches being developed in parallel with the reform of public administration and
setting performance criteria in order to prevent the growing concerns regarding the
speed, quality, efficiency, citizen satisfaction, prevention of costs and expenses in public
organizations. To accomplish the purpose of this paper is used qualitative and historical
method of data collection. Seeking efficiency in the system of public administration
personnel connected with the spirit of the new public management has been an important
component of the transformation process in the public sector. Nowadays when being
experienced comprehensive and large changes, organizations are found in a competitive
environment. People are at the center of all administrative and organizational activities
in the global competition. The need for qualified people who cannot be replaced by a
single source, has grown in the information age. Many reforms have been carried out in
public organizations with the aim of providing fast, efficient, and productive public
administration which has enough problems. One of the most frequent problems
encountered in the public sector that seeks to achieve the performance of the private
sector is the lack of qualified human resources and the lack of measurable and clear
criteria of performance. Studies for the reorganization of public administration are focused
on the human resources of the organization and their performance.

Keywords: performance, performance management, performance assessment, public
sector, public administration.

Introduction

A major and radically change has been currently experiencing in many fields ranging
from technology to management, from science to the economy, from politics to
communication. In both private and public sector every day is born a new technique,
a new concept, a different approach, a different sense; There were born different
approaches which can be alternatives for meanings and structures that have lost
popularity, which is thought to have fled from the award of responding old and
actual needs. From this rapid change and transformation, public administration
has also been affected. 1980 is the period in which radical and fundamental
transformation began for public administrations. This period became the beginning
of a process where criticism of the traditional methods of public administration
increased and emerged meanings, concepts, techniques and new approaches in
accordance with the work for rebuilding the public administration. One of the
serious and new approaches that brought the motion for contemporary performance
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of public administration is the concept of performance. Functioning (or effectiveness)
of public administration in the past was assessed and measured with data (number
of employees and allocated budget) and what it reveals (results), benefits and tangible
results of the action according to the new approach began to be more and more
visible criteria. This approach brought into focus performance concerns, its
complexity aspects. This development revealed serious questions such as how will
performance be measured, what should be the performance measures, how will be
regulated the relationship between performance and budget.
Performance management; is a systematic administrative tool composed of stages
such as the organization by motivating employees in order to ensure that they
differentiate their potential, the objectives for which it was agreed in order to obtain
more effective results by groups and employees, performance standards, goals,
measurement, feedback, reward, etc. For a good performance management there is a
consistent need of, accurate, measurable, specific, timely, flexible, accessible written
standards of performance in accordance with the authority.
Performance measurement and control in the public sector is quite complex. Results
of performance, closely affect efficiency, service quality, customer satisfaction. There
are some serious and legitimate concerns about the measurement of services provided
by public administration. In fact, it is quite difficult to assess the public service from
the input-output analysis therefore to enumerate it. For an effective evaluation, efficient
and rational performance, public services must be returned to a measurable form.
The main criteria that will be used to measure organizational performance can be
evaluated as: quality, productivity, profitability, cost, innovation, customer
satisfaction and employee satisfaction. Whereas criteria of personal performance
can be considered; quality of work performed by employees, innovation, creativity,
dedication to work, education and knowledge, success in working with the group,
management ability, integrity, problem solving, adaptability and flexibility. Areas
in which the evaluation of the performance can be used may be sorted in such a
way: salaries management, the development of technical skills, identification of
training needs, professional development, management, career development, personal
development, organizational effectiveness development, strategic planning, turnover,
job development, job enrichment.

1. Performance concept

Performance has a variety of definitions in different sources. Some of these definitions are:
“Performance in general is a concept that defines the point to be achieved through plans
for achieving the objectives, in other words, is a concept which determines the performance
through quality and quantity” (Songur, 1995, 1). “It is the measure of a targeted
achievement level. This is considered absolute or approximate” (DPB, 1998, 18).
According to the widely accepted definition performance, “is where an individual,
a group or an enterprise engaged in the work is able to reach in order to achieve the
objectives targeted by this work, in other words, the quantity and quality expression
of what can be achieved” (Ayham Artar, 1991, 13). Performance concept, in the
broadest term “is a concept that presents by quantitative and qualitative outcome
the result of a default event, in order to achieve a certain objective” (Akal, 1998, 1).
To determine the performance should be evaluated the result of undertaken activity.
Evaluation of results is among the objectives of performance management.
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Evaluation of success; It is the process of determining success in the workplace
based on a number of objective measures of attitudes, behavior and personality of
employees (Yuksel, 1997, 162). Performance is a concept that involves multiple
dimensions, which can be considered from the standpoint of evaluation level
management, period of time, purpose and measurement (Szilagyi, 1981, 38-40).

2. The concept of performance appraisal

The success of the organization can be improved with effective and efficient use of
the human factor as the active management element. The contribution of personnel
to the organization’s objectives should be determined by appropriate techniques
and in accordance with objective criteria, for effective and efficient use of the
personnel. The effectiveness of the organization, is a derivative of individual
performance of members (Camman, 1993, 2). The main task for managers is to achieve
organizational goals in the highest level. Criteria and level of success is formed
according to the meaning of performance evaluation by the manager. The existence
and continuity of the business depends largely on the accuracy and validity of this
approach. The main task for managers is maintaining the utmost level of
organizational goals (Akal, 1998, 5). Performance appraisal expressed in literature
by concepts as “appraisal, assessment of merit, staff evaluation, efficiency rating,”
with the shortest definition is the process of personnel’s job success evaluation
according to organization needs (jackson, 1988, 299). Evaluation of the results of
productivity of the contributing employee is called performance appraisal.
- Performance appraisal is the measurement of staff contribution for the
achievement of organizational objectives.
-  Performance appraisal of a person is the process of reaching a judgment
about the success or failure of performance on the job (Camman, 1995, 146).
- Performance appraisal is an important information source about motivation
for a high personnel performance to ensure fair distribution of rewards in the
organization, to verify the validity of the system of personnel selection, to identify the
need for training, for preparation of human resource plans (Barutcugil, 2002, 179).

3. Performance management

Performance management is a process that evaluates the path that an organization
follows to achieving the preset goals and objectives and the results achieved at the
end of this path (cetin, 2004, 256). Seen from the perspective of public sector
performance provide and fulfill the purposes of goods and services for the community.
In other words, it presents the works of personnel for service fulfillment and delivery
within the administrative bureaucracy. Therefore, for performance management can
be said that this is an activity carried out in connection with the method, tools and
the track used for fulfillment and delivery of needed and accurate services and goods
in successful way of public organizations (Cevik, 2001, 154). From the standpoint
of the organization’s performance management: “is a process which provides merge
of employees to achieve the objectives that provide continuous development of
performance and planning, measurement, guidance and needed control to achieve
these objectives, to move in coordination with the other functions of administration
(Sayistay, 2000, 51).”
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First examples of systematic and formal evaluation of employee’s performance in
organizations were seen in the US in the early 1900s in institutions where public
services where provided. Later as a result of the employee productivity measurement
through implementation of work measurement by Frederick W. Taylor, it began to
be used scientifically the evaluation concept in organization.1 As a new concept of
human resource management, performance management is the continuation of the
transition from command - control approach in organizations to management –
leadership approach. This change has brought positive benefits for employees as
well as for the organization.
“Performance management is the process of selection and evaluation of the
organization’s resources according to performance in order to achieve the objectives
of the organization in the best and the most successful possible way.” Consequently,
performance management is a management approach of the organization focused
on the productive, effective, and economical being and with the aim of their
realization makes necessary establishing measurable objectives, continuous
measurement of output (Bilgin, 2004, 125).

4. The reasons of performance management need in public administration

The public sector is the largest and the oldest sector in the world. But concerns and
complaints about the work of this sector, have been increasing almost in every
country. Negative thoughts of public opinions about local and central administration
have been ever increasing. Concerns in the private sector are not yet felt due to
effective increase, continuous productivity and quality (Yildiz, 1995, 77).
However, effective and efficient operation of public administration and provision of
quality services directly affects the economy of the whole country and private
businesses. Timely fulfillment of transportation and information service, providing
an adequate level of health and education service, speed and quality of security
service, adequacy of local governments services have a major impact on the success
of other sectors. Existing systems of public administration instead of appointments
and promotions based on true merit of employees who will help the development of
human resources in the public sector, have become a tool, a weapon that serves
only the purposes of politicized staff.
The main “weak” characteristics of this obsolete system can be summarized as follows:
- Being closed (undercover)
- Hierarchical biased assessment (from top down)
- Identification and selection of performance criteria and ranks it unconsciously
and whim way.
- Inadequacy of the scoring method used in the evaluation process.
Additionally, “monitoring and management process” that constitutes the most
important element of performance in a good management system of performance is
not defined and therefore it is not present.
On the other hand it is learned to make a distinction between state administration
and what remains out of this administration. What has remained in the minds of
the people is that the state’s administration is bureaucratic while the management

1 Performans yönetimi ile ilgili daha geniº literatür bilgisi için bkz. Çevik, Hasan Hüseyin ve diðerleri
(2008), Kamu Kurumlarýnda Performans Yönetimi, 1. Baský, Ankara: Seçkin Yayýnlarý, p. 22 28.
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in the private sector is efficient. In the administration of State the politics have been
involved. In the private sector the administration remains out of politics (Herbert
ve Digereli, 1975, 6).
Public services run in a political and legal environment. But it is also true that such
services lack proper measurement. The general trends of public administration
systems which include economic and industrial operations field, instead of providing
only activities are to offer services to the community. Finally, human values and
social goals remain the most important measures of public administration. Therefore,
arise certain boundaries for the use of existing administrative techniques of public
administration.  Public institutions are obliged to insure the quality and cost
standards submitted by private organizations. Failure to meet these standards may
put at risk the life expectancy of any public institution. The lifespan of an institution
is dependent on its reliability. This reliability relates to the importance given by
taxpayers to quality of service delivery and assignment of the organization. Demand
of the community for better services directs public administrators to new research
with coping with the costs of these services. In fact in case it will be deemed, it is
noted that countries do not have many alternatives to meet the service requirements;
because they are facing budget deficits of enormous proportions. Therefore, would
go in the way of raising taxes to generate additional profit or will be required other
ways to provide service with existing opportunities. However, the tax increase is
not positively expected by citizens and governments. Therefore, it remains only to
solve how an increase in productivity will be ensured (Ozturk, 2006, 81). 19
Productivity growth or an opinion of providing more services with the same budget
has brought the idea of seeking an effective state. In these kinds of searching,
performance measurement occupies an important place.

5. Obstacles preceding the performance evaluation in public administration

It is quite difficult to establish criteria for performance in the public sector and
expressing them with different measures (Unal, 2003). Difficulties encountered in
the measurement and control of public administration performance are listed as
follows: The structure of public administration (centralization), the lack of
legislation, not defining duty-authority-responsibility borders (politicization), failure
of public administration (high cost, high public expense, public discontent, rising
confidence deficits, increased bureaucracy, failure to follow the changes, the policy
to leave the responsibility) and employment policies in public administration (lack
of standards setting, lack of implementation of merit principle, nepotism, lack of
qualified personnel) (Tugba Eroglu, 2005, 138-139). One difficulty encountered in
measuring the performance of the public sector is that organizations operating in
the public sector does not provide a specified good or service. For example, it is clear
what a car factory produces. While for a university it is not entirely clear what
produces: Conferences and seminars, research, trained personnel for employers? At
this point the lack of a clear identification of produced goods or services, brings the
difficulty in concrete assessment of the efficiency of the provided service or the
produced goods by the organization. Lack of profit generation in the public sector,
does not give the possibility to use the profit as a measuring unit of performance
management in the public sector. This makes it difficult to measure productivity in
public organizations (Dickle, 1975, 27). It is quite difficult to determine success or



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

310

failure where there is no performance measurement. Where there is a lack of
performance evaluation, evaluation is not conducted in accordance with objective
measure, but is done in accordance with policy decisions. Performance measurement
and control in the public sector is quite complex. A lot of serious problems exist in
the creation of performance indicators and measures. There are different methods of
measurement. However it is quite difficult to determine which of them will make
the most successful measurement. Therefore, it is needed a long time to establish a
viable system of performance management in the public sector. Public officials before
making the measurement and reporting work, need to know with what purpose
they are going to use this. In this way they will also decide about the most valuable
method. In order to improve the performance of public organization or performance
management a public administrator or a political decision maker must be ready for
the following eight points: 1. Must constantly improve the organization or pursue
the development strategies; 2. Need to review once again the organization’s resources;
3. He should seek the needed or provided resources for the organization; 4. Establish
measurable goals that increase performance; 5. He should be careful that workload
to be neither large nor small; 6. Must constantly measure the results about
performance targets; 7. Consciously increase organization’s capacity for performance
management; 8. Give importance to the concept of human resources for performance
management. Additionally, even if developed in modern terms a system of performance
management in the public sector, alone would not be able to function as long as the
recruitment, orientation, training, payroll administration, career planning would
not adapt to the requirements.

Conclusions

In the strategic environment of the 1990s, globalization and competitive pressures
have forced organizations to rethink their management activities. New approaches
arising out of new competition and suggested responses to problems are focused on
performance management. Performance, “is where an individual, a group or an
enterprise engaged in the work to achieve the objectives targeted by this work may
be able to reach, in other words, the quantity and quality expression of what can
be achieved”. Performance management is a management approach of organization
focused on the being productive, effective, and economical and with the aim to
realizing them, makes necessary the establishment of measurable objectives,
continuous measurement of output. The effectiveness of the organization, is an
individual performance derivative of members. Effective and efficient operation of
public administration and provision of quality services directly affects the economy
of the whole country and private businesses. Timely fulfillment of transportation
and information service, providing an adequate level of service in health and
education, speed and quality of security service, sufficiency of local government’s
services have a major impact on the success of other sectors. Success in a market
that is ever globalized, passes by the possibility of providing service and quality
goods at the time and the amount requested by the client. Provision of services and
goods on time and with quality in the eye of the customer has become more important
than price. For this reason, customer satisfaction and performance measurement of
the institution has gained much importance.
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Disa veçori të pasqyrimit të foljeve në “Fjalorin e Gjuhës Shqipe” (2006)

PhD (C.) Polite Çoçka
Qendra e Studimeve Albanologjike

Abstrakt

“Fjalori i gjuhës shqipe” (2006) shquhet për një nivel të lartë trajtimesh e përpunimesh
leksikografike të fjalësit, duke filluar që nga numri i lartë i kuptimeve, ngjyrimeve
kuptimore, togfjalëshave e njësive frazeologjike etj. Pra, siç thuhet dhe në hyrje të tij, ai
ruan në shkallën më të lartë vlerat kryesore të fjalorëve të mëparshëm shpjegues të
shqipes dhe synon t’i rritë dukshëm ato, si me fjalë e kuptime, ashtu edhe me ndërtimin
e çdo zëri leksikografik. Në këtë fjalor gjejmë shumë fjalë e shprehje, të cilat nuk janë në
fjalorët e mëparshëm shpjegues të shqipes. Si fjalë themelore “Fjalori i gjuhës shqipe”
(2006) ka mbi 43.000 njësi, ndërsa fjalë që shfletuesi i ndërton vetë ka mbi 4.500 njësi. Ky
është fjalori që përfshin numrin më të lartë të fjalëve dhe të njësive frazeologjike e thënieve.
Një vend të rëndësishëm në këtë fjalor zë edhe trajtimi i foljeve, tanimë krejt i ndryshëm
prej trajtimeve të mëhershme. “Fjalori i gjuhës shqipe”,  i ka parë dhe i ka trajtuar foljet
brenda familjes së gjithësecilës, duke u përqëndruar te kuptimet dhe lidhjet e tyre
semantiko-gramatikore.

Fjalët kyçe: Fjalor i gjuhës shqipe, folje, sistem, veçori, kuptim, trajton.

Hyrje

 “Fjalori i gjuhës shqipe” ishte projekt i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe
i Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim. Puna për hartimin e këtij fjalori u nda
e u realizua nga një grup leksikologësh e leksikografësh të shquar, si prof. dr. Jani
Thomai ka hartuar shkronjat A, B; prof. dr. Miço Samara hartoi shkronjat H, K, M;
prof. as. dr. Pavli Haxhillazi shkronjat, C, Ç, I, J, LL, NJ, O, Q, SH, Z, ZH; prof. as.
dr. Hajri Shehu hartoi shkronjat E, Ë, F, R, RR, S; prof. as. dr. Thanas Feka shkronjën
P; prof. as. dr. Valter Memisha shkronjat D, DH, GJ, L, N, T, TH, X, XH, Y; Artan
Goga hartoi shkronjat U, V; shkronja G është hartuar nga autorë në pjesë të veçanta.
Fjalori për nga vëllimi është më i vogël se fjalorët e mëparshëm, por jo për nga
numri i fjalëve, pasi në të janë ndërtuar struktura kuptimore e kuptime të një shkalle
më të lartë përgjithësimi, nëpërmjet ndarjesh kuptimore më të mëdha dhe shpjegimesh
më të ngjeshura e më të thukëta, duke pranuar disa zgjidhje leksikografike tipike
për fjalorët çerdhorë, duke përdorur mënyra dhe mjete leksikografike më ekonomike
në strukturimin e zërave leksikografikë, duke përdorur format e shkronja të vogla.
Parimet mbi të cilat u ndërtua ky fjalor janë:
1. Ky fjalor përfshin shtresën kryesore, më të përdorshme të leksikut të gjuhës së

sotme shqipe dhe një pjesë të kufizuar, por të nevojshme, të shtresës pasive. Ky
parim ndiqet për sistemin e kuptimeve, për frazeologjinë dhe për vlerat
mbishtresore të fjalëve.

2. Parimi themelor mbi të cilin u mbështet përgatitja e fjalorit ishte ruajtja e
simetrisë ndërmjet strukturës leksikore dhe strukturës semantike. Janë përdorur
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formulime të tipizuara jo vetëm për referime të fjalëve te fjalë më të përgjithshme,
më të njohura e më të përdorshme, por edhe për referime kuptimesh e
strukturash kuptimore të disa fjalëve të prejardhura. Kjo i drejton ato te
kuptimet a te strukturat kuptimore të fjalëve prej nga kanë ardhur. Raporti
njësi leksikore / njësi semantike te ky fjalor është gati 1 me 3, te “Fjalori i gjuhës
së sotme shqipe”, (1980) dhe “Fjalori i shqipes së sotme”, 1984/2002 ky raport është
1 me 4.5. Ndërsa te “Fjalori i gjuhës shqipe”, (1954) raporti i mësipërm është më i
vogël, gati 1 me 1.5.

3. Një rëndësi e madhe i është kushtuar dhe karakterit normativ të këtij fjalori,
pra elementet jashtë normës dhe funksioni informues është pakësuar ndjeshëm.

4. Qëllimi i fjalorit është që të shërbejë si një mjet i domosdoshëm pune për
përdorues të ndryshëm, çfardo niveli qofshin ata. Për më tepër ky fjalor u
drejtohet shtresës së mesme të shoqërisë me një bazë të caktuar arsimore e
kulturore.

5. Ajo çka është e veçantë në këtë fjalor është rrezja e përfshirjes së korpusit leksikor,
gjithëtërësia e fjalëve, e fjalëve që janë më të përdorshme në fusha të ndryshme,
kryesisht të veprimtarisë gjuhësore. Ky fjalor është “sinonim” i kodit leksikor
të përgjithshëm në ditët e sotme.

6. Të gjitha fjalët trajtohen si njësi të vetëqëndrueshme, por trajtohen edhe në
lidhjet e tyre paradigmatike. Rëndësi u është kushtuar sintezave të reja të rrafshit
semantik, formulimit të kuptimeve më përgjithësuese dhe ngjeshjes së kuptimeve.
Kjo ka bërë që ato të jenë të qarta, tërësisht të përcaktueshme dhe të dallueshme
nga kuptimet e tjera.

7. Për grupet paradigmatike dhe për kuptimet kategoriale janë formuluar modele
të përgjithshme paraqitjeje leksikografike. Kjo metodë pune nuk është ndjekur
për fjalë e kuptime të veçanta. Nëse vlera modelore lind prej tipash kuptimorë
të afërt, ndërkaq, çdo fjalë shihet si njësi më vete, me lidhjet e veta të llojllojshme
dhe me historinë e zhvillimit të saj. Prandaj, thuhet në hyrje të fjalorit,
shfrytëzimi i kësaj vlere modelore nuk shtrihet në mënyrë mekanike, veçanërisht
kur është fjala për semantikën, e cila ka shumë lëvizje specifike, edhe në fjalë të
ngjashme. Kjo çështje ka tërhequr vëmendjen e hartuesve, duke verifikuar
drejtësinë e zbatimit  në çdo rast të zgjidhjeve modelore në fjalorët e mëparshëm,
që shrytëzohen si arritje shkencore, si burim lënde dhe si përvojë leksikografike1.

8. Duke qënë së fjalori trajton në brendinë e vet njësitë leksikore dhe semantikën
e tyre, atëherë do ta klasifikojmë te lloji i fjalorëve filologjik. Në të mungojnë
shpjegimet e zgjeruara që përshkruajnë në detaj sendin, tiparin a veprimin apo
konceptet. Kur flasim për konceptet nuk përfshijmë këtu elementet më të
domosdoshme të tyre, si gjinia më e afërt ku bën pjesë sendi, lënda, ndërtimi,
tiparet e dukshme, funksioni, mjedisi etj.

9. Një rrugë tjetër që është ndjekur për shmangjen e veçimit të njësive të
prejardhura, të cilat përfshihen në të njëjtin rend alfabetik dhe që shoqërohen
në fjalor me perifrazime tipologjike, të përsëritura pa asnjë ndryshim në fjalë të
të njëjtit tip fjalëformues, ka qënë ajo sendërtimt të elementeve të fjalorëve
çerdhorë, por pa u shndërruar në një fjalor çerdhor të mirëfilltë.

1 Hyrje, Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006.
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Fjalori në fjalë u hartua duke u mbështetur bindshëm në disa burime të rëndësishme
dhe përditësuese siç janë Kartoteka e Leksikut të Shqipes, vjeljet më të fundit të
fjalëve e të frazeologjizmave nga letërsia artistike, nga media e sotme, nga fjalorët
shpjegues kombëtarë, nga fjalorët krahinorë, terminologjikë, frazeologjikë,
sinonimikë, antonimikë, dygjuhësh etj. Gjithëtërësia e tij reflekton ndryshimet e
fundit në leksikun e shqipes, lëvizjet në shtresën aktive, duke pasqyruar në brendinë
e vet njësi leksikore e semantike të reja, pa përjashtuar këtu edhe mjaft huazime, të
cilat i përgjigjen nevojës së përditshme.
 Materiali gjuhësor i përfshirë në të ka kaluar nëpërmjet një shoshe, e cila ka lënë
mënjanë elementet e rastit, të përkohshme dhe ato të pangulitura. Këtë e justifikon
më së miri funksioni i tij si një “fjalor dore”.
“Fjalori i gjuhës shqipe”, 2006, ka si qëllim të brendshëm që jo vetëm të pasqyrojë
leksikun më të përdorshëm e më të domosdoshëm, por edhe të përvijojë rrugën e
vlerave që nisën fjalorët më të hershëm shpjegues të shqipes. Burimet e ndryshme e
të shumëllojshme u trajtuan me seriozitetin e duhur dhe rëndësinë e madhe, ashtu
siç di t’i trajtojë vetëm një leksikograf. Materiali është qëmtuar nga të gjitha
këndvështrimet, me qëllim nxjerrjen në dritë të të gjitha vlerave, si ato semantike,
emocionuese, stilistike, fjalëformuese, paradigmatike, sintagmatike, zëvendësuese,
gramatikore etj.
Një hapësirë të konsiderueshme në fjalor zënë edhe termat, që kanë hyrë vitet e
fundit pas ndryshimeve politike. Këto fjalë janë futur në leksikun e shqipes për
shkak të kërkesa të reja që tregu botëror u ofron shqiptarëve në fusha të ndryshme
të teknologjisë, komunikimit, zhvillimit shoqëror. Hartimi i fjalorit u realizua duke
iu përmbajtur me përpikmëri kërkesave të normave të sotme të shqipes standarde,
kritereve e rregullave që lidhen drejtpërdrejt me zbatimin e tyre.
Etapa më e rëndësishme gjatë punës për hartimin e këtij fjalori shpjegues ishte zgjedhja
e fjalësit dhe redaktimi i fjalësit për çdo shkronjë. Pa këtë proces nuk mund të
realizohej një detyrë kaq e rëndësishme për leksikografinë shqipe dhe mbarë gjuhësisë
shqiptare. “Fjalori i gjuhës shqipe” (2006) është një vepër e arrirë leksikografike,
është fryt i një punë të mirorganizuar nga leksikologë dhe leksikografë, të cilët janë
mbështetur denjësisht në parimet dhe kriteret mbarëbotërore leksikografike.
Gjithëtërësia leksikore e përfshirë në të nuk përmban variantet fonetike a gramatikore,
krahinorizmat e ngushtë, termat tepër specialë, fjalët me strukturë të lehtë
fjalëformuese, fjalët e vjetëruara e historizmat e rrallë, huazimet e mënjanuara nga
përdorimi a huazimet e reja që nuk janë ngulitur ende në shqipe, variantet
fjalëformuese a leksikore të panevojshme. I njëjti kriter përdoret për kuptimet dhe
frazeologjinë. Disa  fjalë që i kanë “Fjalori i gjuhës së sotme shqipe” (1984)  dhe
“Fjalori i gjuhës shqipe” (2002) dhe nuk i ka  “Fjalori i gjuhës shqipe” (2006) janë
abak, adaxhio, af, aferim, afrat, afrikate, agallari, agërshak, agor, aj, ajërnxjerrës,
ajërshpërndarës, akçi, akël, akraba, aktdelegim, aktpërfaqësim, akullar, alem, allaxha,
allçak, alltën, amel, amerikanizohem, amerikanizoj, amoniakor, anteri, antiklerikal,
antipunëtor, ap, araba, arabaxhi, arrallëk, argano, argati, arka, arkapi, arkas, arkëz,
armaç, arzushall, aski, atëri, avër, axhele, azat etj. Përpos këtyre fjalëve në këtë
fjalor nuk janë përfshirë edhe shumë fjalë të cilat nuk i gjejmë edhe në fjalorët e tjerë
paraardhës. Materiali i ri leksikor që i është mbishtresuar fjalorit u përket shprehjeve
të bukura popullore, krijimeve e huazimeve të reja që kanë zënë vend në ligjërimin
e gjallë në ditët e sotme, letërsisë artistike e stilit politiko-shoqëror, shtypit pluralist,
teksteve shkollore, fjalëve a kuptimeve aktive që nuk janë pasqyruar te fjalorët e
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mëparshëm, shqipërimeve të goditura të fjalëve të huaja, termave me përdorim të gjerë,
fjalëve të shtresës pasive që përdoren dendur në letërsi apo fusha të ndryshme etj.
Gjithë korpusi leksikor i fjalorit është i motivuar shkencërisht sipas vlerave të tij
reale, sipas praktikës së sotme gjuhësore dhe sipas parimeve e kritereve të këtij fjalori,
pa pasur parasysh paragjykimet krahinore a ideologjike. E sotmja dhe e ardhmja e
fjalës, rëndësia shoqërore e të shënuarit dhe natyra kombëtare e shënuesit kanë më
shumë peshë se e kaluara e kësaj fjale ose se krijuesi i saj2. Vlera e fjalës shihet ngushtë
me konceptin a me realien që shënon, me rëndësinë e gjerësinë që ka koncepti a
sendi në jetën e shoqërisë shqiptare sot.
Përditësimi leksikor, semantik si edhe ndërtimi i gjithë leksikut kanë qënë detyrat kryesore
gjatë hartimit të “Fjalorit të gjuhës shqipe” (2006), me qëllim që ato mos të shiheshin
vetëm në këndvështrimin e shtimit apo pakësimit të sasisë sa fjalëve, të kuptimeve e të
shprehjeve frazeologjike, por të shiheshin si pasqyrim simetrik i një realiteti gjuhësor të
sotëm në rrafshin e standardit dhe në përputhje me synimet e hartimit të fjalorit. Në
fjalor mungojnë shumë fjalë që janë të rralla, të kufizuara gjeografikisht dhe gjuhësisht,
si edhe kur kanë një sinonim a disa sinonime më të përgjithshme.
Duke iu referuar shënimeve të fjalorit për përdorimin e tij, si edhe fjalëve të pasqyruara
në të, mund të themi se gjithëtërësia e tij leksikore është paraqitur duke u mëshuar
fort afrisë strukturore e semantike, pjesës së ligjëratës apo tipit të fjalëformimit.
Njësitë janë vendosur në një zë leksikografik sipas sistemit çerdhor:
Te foljet veprore dhe vetvetore, trajtat pësore, emrat e veprimit, mbiemrat
prejpjesorë dhe emërzimet e tyre, që kanë formë e struktura kuptimore rrënjësisht
të njëjta. Këto njësi të çerdhes së foljes veprore vihen në fund të strukturës së saj
kuptimore, pas një pike të zezë të madhe; p.sh.
kap kal., -a,-ur 1. zë dikë a një send me dorë a me diçka tjetër; rrok, zë; kund. lëshoj:
kap me mashë (me dorë); e kap për flokësh. 2. v. III e zë papritur dhe e mbulon, e shtyp
ose e dëmton; zë: e kap vinçi (trari); i kapi dera gishtin. 3. e zë të gjallë dhe e mbaj; e zë
dhe e lidh mirë që të mos ikë, të mos lirohet etj.; e qep me diçka a e mbërthej: kap një
zog (një flutur); e kap me grackë; e kapën rob; e kapi me karficë (me gjilpërë); / marr a
pushtoj një copë vendi: kapën një pozicion kyç. 4. e gjej dikë në një gjendje të vështirë,
e zë duke kryer një veprim të dënueshëm; zë në befasi: e kapi nxënësin me kopje (të
papërgatitur); e kapën në gabim (në faj); e kap me presh në duar e kap duke bërë faj; këtu
më kape!. 5. v. III (zakon, me trajtë të shkurtër përemërore) fig. më zë a më pushton një
ndjenjë, një sëmundje etj. (edhe në disa njësi frazeologjike): më kapi frika (tmerri); e
kapi gripi; e kapën xhindet , e kapi inati. 6. e kuptoj menjëherë një çështje; e rrok; arrij ta
përvetësoj ose ta shikoj a ta dëgjoj; nuk më shpëton: e kapi shpejt mësimin ( e ri); kap
hallkën kryesore; ma kapi syri (veshi); ia kapi fillin (anën) një pune e filloi mirë një punë; /
e gjej a e shfrytëzoj si duhet kohën ose rastin; zë: e kap momentin. 7. arrij dikë a diçka
që ecën para meje a që shkon diku; zë: e kapa në të dalë të fshatit; e kapa trenin; / arrij një
kohë a një moshë të caktuar: po i kap të pesëdhjetat. 8. edhe jokal., edhe fig., filloj, nis;
zë: e kapi nga bishti (një punë); ka kapur rrugë të keqe. 9. v. III e rreh, e zë (dielli, era etj.);
e përfshin: këtu nuk na kap plumbi; e kap ligji; e kapi shërbimi ushtarak. 10. v. III përbën,
arrin, zë: shpenzimet kapën një shumë të madhe. -kapem vetv. 1. kap dikë a diçka me
dorë për t’u mbështetur, për t’u mbajtur etj.: u kapëm dorë për dore; u kapa pas
kangjellave. 2. edhe fig., zihem, përleshem me dikë: u kapën me fjalë. 3. fig. nisem nga
një arsye e mbështetm diku për të trajtuar diçka. / pës. kapem. - kapj/e,-a f. sh. -e(t)

2 Hyrje, Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006.
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1. veprimi sipas foljeve. 2. sport. mënyra se si e kap një mundës kundërshtarin për të
siguruar epërsi: numri i kapjeve ia rriti pikët. - kápur (i, e) mb. që është kapur.
Përsa u takon fjalëve të prejardhura në çerdhen e çdo foljeje veprore nuk vihen
antonimet, shënimet stilistike dhe të dhëna të tjera që nënkuptohen sipas shënimeve
përkatëse te folja veprore, si p.sh.
përprísh kal., -a, -ur përf. prish: e përprishi shtëpinë; e përprishi miqësinë; e përprishi
punën. - përpríshem vetv. prishem: u përprish vendi (ekonomi); iu përprishën flokët; u
përprish në fytyrë; u përprish krushqia; u përprish nga mendtë u çmen. / pës. përprishet v.
III. - përpríshj/e,-a f. prishje. - përpríshur (i, e) mb. i prishur.
Në rastet ku folja përkatëse nuk ka trajtë në formën vetvetore sipas veprores, trajta
pësore vendoset menjëherë pas veprores. Shenjat që përdoren për ta dalluar atë si
trajtë të veprores janë vija e pjerrët dhe shkronjat e zeza të pjerrëta:
dokument/ój kal., -óva, -úar 1. dëshmoj, vërtetoj a mbështet diçka me dokument. 2.
pasqyroj diçka në një dokument: dokumentuan dëmet. / pës. dokumentóhet v. III. -
dokumentím,-i m. sh. -(et) veprimi sipas foljes -dokumentúar (i, e) mb. që është
dokumentuar: ngjarje e dokumentuar.
Jo të gjitha foljet kanë kuptim në trajtën veprore, si p.sh. foljet vetvetore të tipit, si:
mushtëk/óhem vetv., -óva (u), -úar mësohem në një mjedis të ri; familjarizohem. -mushtëkím,-
i m. veprimi dhe gjendja sipas foljes. -mushtëkuar (i, e) mb. që është mushtëkuar.
përqáll/em vetv., -a(u), -ur i fërkohem dikujt për t’i shprehur dashurinë; përkëdhelem;
fig. keq. i bëj lajka. - përqállj/e,-a f. veprimi sipas foljes.
Gjithashtu veçohen emrat e veprimit me prapashtesën -im, të cilat nuk kanë foljet
përkatëse me prapashtesën -o(j) (mushtim, armatim, njerëzim, rruzullim etj.), si
edhe mbiemrat me trajtë prejpjesore, që nuk kanë foljet përkatëse ( i talentuar etj.).
Janë të pakta rastet ku në krye të zërit leksikografik vihet folja vetvetore e nën të
folja veprore, kjo për arsye semantike dhe të përdorimit real3; p.sh.
ank/óhem vetv., -óva (u), -úar 1. shpreh dhembjen me fjalë e me psherëtima për një
sëmundje a për një të keqe; shpreh pakënaqësinë për diçka që nuk më pëlqen; qahem.
2. paraqit një ankesë. -ankój jokal.ankohem; rënkoj: nga se ankon? 2. kal. ia qaj
hallin dikujt. -ankím, -i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. ankesë.
zot/óhem vetv., -óva (u), -úar 1. marr përsipër të bëj diçka, marr zotim; jap fjalën a
premtoj për diçka: u zotua përpara zgjedhësve. 2. i dal për zot dikujt a diçkaje; bëhem
dorëzanë. -zotój kal. 1. bëhem zot i diçkaje duke e marrë me forcë, përvetësoj; zotëroj,
kam: ia zotoi shtëpinë; pasurinë ia zotuan djemtë. 2. e bëj zap, e nënshtroj: ka zotuar gjithë
vendin. -zotím, -i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. premtim a fjalë e dhënë: i vuri
në jetë zotimet.

Përfundime

“Fjalori i gjuhës shqipe” përbën në udhën e leksikografisë shqipe një ndër veprat
më të realizuara deri tani, jo vetëm se u mbështet rrënjësisht mbi metoda
bashkëkohore leksikografike, por edhe se trajtoi fjalësinë e gjuhës shqipe në një
mënyrë të re, të patrajtuar më parë te fjalorët e tjerë. Përkatësisht, foljet u pasqyruan
në të sipas përbërjes së tyre çerdhore, duke bërë kështu një riorganizim të ri të
foljeve, përfshirë kështu veçoritë morfo-sintaksore që i karakterizojnë ato.

3 Hyrje, Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006.
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Religionet në mes paqës, dhunës dhe tolerancës në Itali

PhD (C.) Reshat Ibishi
Universiteti i Evopës Juglindore

Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Italisë

Abstrakt

Të gjitha religjionet në esencën e vet përmbajnë mesazhin e paqës, ndërsa të gjitha librat
e shenjtë përcjellin porosi dhe urdhra për tolerancë, paqe, dashuri, mirëqenie e harmoni.
Sot, pjesa dërrmuese e njerëzimit besojnë në një nga religjionet ekzistuese. Nga parimet
bazë të feve dhuna dhe terrori është i papranueshëm dhe kjo ka rëndësi të thuhet sa më
shpesh që është e mundshme kurdo që jepet rasti. Klerikët katolikë, muslimanë ata dhe të
komuniteteve tjera fetare në Itali vazhdimisht dënojnë veprat e shëmtuara, dhunën,
vrasjen, terrorrin dhe në këtë mes edhe provokimet që u paraprijnë këtyre akteve.
Konsideroj se teologët e feve të ndryshme, sa më afër të jenë ndaj njëri-tjetrit dhe sa më
ngushtë që të bashkëpunojnë në një asociacion të gjërë, aq më tepër do të lidhen edhe
besimtarët në mes vete. Kur të gjithë bashkërisht të predikojnë e të thërrasin në
mirëkuptim, respekt, dashuri, harmoni, bashkëjetesë e paqe, atëherë eho-ja e apelit do të
kumbojë më fuqishëm në zemrat e besimtarëve. Kësisoj dhuna do të zbriste në shkallën
zero. Kjo është feja, ky është religjioni: jo dhunës, jo luftës, afër tolerancës - po paqes, po
harmonisë, po mirëqenies. Krerët fetarë duhet të angazhohen kundër çdo ekstremizmi e
fanatizmi të secilit lloj dhe duhet të përpiqen për zhvillimin e dialogut ndërfetar.

Fjalët kyçe: toleranca, terrorizmi, Islami, Krishterizimi, religjioni.

Hyrje

Feja është natyrshmëri e lindur bashkë me njeriun si krijesë më e përsosur mbi
sipërfaqen e tokës, është pjesë identiteti, culture, përkatësie. Manifestimi i religionit
të çdo njëriu lidhet me dëshirën e tij që të bëjë Krijuesin të kënaqur.
 Islami si fe është besim, etikë, sistem jete. Ai paraqet rrugë të qartë, me norma dhe
urdhëresa “që kanë të bëjnë me çështje jetësore të individit, familjes dhe shoqërisë,
në përgjithësi në kuptimin e ngushtë dhe të gjërë të fjalës” (Amare, 2014:5). Ky
religjion kaloi nëpër epoka e qytetërime të ndryshme. Përgjatë harkut kohor dhe
hapësinor, shtrirja e tij pati ndikim në të gjitha segmentet e jetës njerëzore. Ai ushtroi
ndikim edhe te shumë ideologji, ndërsa ithtarët e tij po ashtu nuk mbetën pa qenë
të ndikuar nga po ato ideologji të përhapura anekënd botës. Te pjesëtarët e përkatësisë
islame ky refleksion u degëzua në dy kahe, që lidhen me interpretim: ekstrem dhe të
matur. Kurani kuptohet si libër i shpallur nga Zoti për njerëzit në përgjithësi dhe si
një udhëzues në rrugën e vërtetë. Në këtë libër, Zoti urdhëron njeriun që të përvetësojë
sjellje e moral të mirë e të përkryer. Ky moral është i mbështetur në koncepte si
dashuria, harmonia, bashkëjetesa, paqja, toleranca dhe mëshira. Religioni i është
shpallur njerëzimit me qëllim të jetësimit të kohezionit shoqëror, bashkëpunimit
reciprok, paqes, harmonisë dhe mirëqenies, nëpërmjet të cilave pasqyrohet modeli i
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bashkëjetesës në tokë, përmes mëshirës dhe bamirësisë së pafund të Zotit, i Cili
besimtarëve u drejtohet me fjalët: “O ju që besuat, hyni tërësisht në Islam (paqe)!
Mos ndiqni gjurmët e djallit! Ai është, pa dyshim, armiku juaj i hapur.”(Kuran,
2:208). Sikurse qartësohet në këtë ajet, siguria mund të vendoset vetëm përmes “hyrjes
në Islam”, d.m.th. përmes të jetuarit me vlerat e mirësisë dhe kuptimit të librit të
shenjtë. Vlerat e Kuranit i bëjnë muslimanët të përgjegjshëm për t’i trajtuar të gjithë
njerëzit, muslimanë e jomuslimanë, me mirësjellje e drejtësi, për të mbrojtur nevojtarët
dhe të pafajshmit dhe “për të parandaluar përhapjen e mizorisë”. (Yahya, 2008:17-
18)   Mizoria përfshin të gjitha format e anarkisë dhe terrorit që godasin sigurinë,
qetësinë dhe paqen, sikurse thuhet në vargun kuranor: “Zoti nuk e do çrregullimin
(anarkinë - luftën)”. (Kurani, 2:205)
Një pjesë e atyre që pretendojnë diçka në emër të fesë dhe religjionit, në të vërtetë
mund ta kenë keqkuptuar dhe për pasojë ta kenë zbatuar dhe interpretuar atë në
mënyrë të gabuar. Për këtë arsye, do të ishte e pasaktë që të krijohen ide rreth fesë,
duke marrë si shembull veprat e këtyre njerëzve. Mënyra më e mirë për ta kuptuar
një fe, është studimi i burimit të saj hyjnor.
Burimi hyjnor i Islamit është Kurani që mbështet konceptet e moralit, dashurisë,
mëshirës, përkushtimit, sakrificës, tolerancës dhe paqes. Një musliman që i zbaton
siç duhet këto parime në jetën e tij, është një njeri i sjellshëm, i thjeshtë, i drejtë, i
besueshëm dhe me të është e lehtë të krijohen marrëdhënie të mira. Ai përhap dashuri,
respekt, harmoni dhe kënaqësi te të gjithë ata që jetojnë pranë tij.
  Feja urdhëron për dashuri, mëshirë dhe paqe. Terrori, nga ana tjetër, është e
kundërta e fesë; është mizor, i pamëshirshëm dhe kërkon gjakderdhje e shkatërrim.
Në këtë mënyrë, zanafilla e një akti terrorist nuk duhet kërkuar te besimi, por te
mosbesimi. Njerëzit me botëkuptim eugjenist, fashist, racist e materialist për jetën,
duhet të vihen në dyshim e të shihen si ushtrues potencial të terrorizmit. Terrori
(dmth, vrasja e njerëzve të pafajshëm) në Islam është një mëkat i madh dhe
muslimanët janë të ngarkuar me përgjegjësinë për t’i parandaluar këto akte dhe për
të sjellë paqe e drejtësi në botë.

       Morali dhe etika, burim i paqës dhe i sigurisë në mes religjioneve

Mënyra më e mirë për ta kuptuar një fe, është studimi i burimit të saj hyjnor. Njëra
prej çështjeve që lind nga raporti i subjektit njeri me qenien fizike dhe sociale, të cilën
njeriu e kërkon në vetvete dhe në shoqëri është feja dhe morali.
Burimi hyjnor i Islamit është Kurani që mbështet konceptet e moralit, dashurisë,
mëshirës, përkushtimit, sakrificës, tolerancës dhe paqes. Një musliman që i zbaton siç
duhet këto parime në jetën e tij, është një njeri i sjellshëm, i thjeshtë, i drejtë, i besueshëm
dhe me të cilin është e lehtë të krijohen marrëdhënie të mira. Ai përhap dashuri,
rrespekt, harmoni dhe kënaqësi te të gjithë ata që jetojnë pranë tij. (Latiç, 2009:16)
  Si feja, ashtu edhe morali, janë dukuri që në vete kanë elemente që i përkasin
shoqërisë njerëzore, pra aty ku nuk ka shoqëri me automatizëm nuk mund të ketë
as moral. Sistemi i mendimit deri te të cilat është arritur nga sferat e ndryshme e
sidomos në sferën e filozofisë përbëjnë themelimin e konceprit të etikës. Sipas Spencer-
it, morali paraqet përshtatje me mjedisin. Sipas Hegelit, morali është vullneti që
orientohet në bazë të normave universale. Etika e ndjenjave (J.J. Reusseau, Pascal),
etika utilitraiste (dobia individuale ose e përgjithshme - Bentham, J. S. Milll), etika
e vullnetit dhe teoria kognitive (Descartes, Kant, Fichte, Maine), etika e dijes dhe e
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diturisë (Sokrati, Platoni), teoria e kënaqësisë (drejt kënaqësisë ose kundër saj -
Kynik, Kyrenasi) teoria e evolucionit (H.Spencer), teoria e vlerës (Bougle, Hartmann,
Scheler, Durkheini, i cili thotë se vlerat etike i krojin shoqëria) paraqesin sisteme të
përgjithshme në lidhje me etikën. (Sezen, 2004:149)
Sociologjikisht morali është fenomen shoqëror, si edhe shumë vlera paraqesin
pasqyrimin e ndjenjës shoqërore në atë individuale. Besimi, feja si në çdo fushë tjetër,
ashtu edhe në atë të moralit, luan rol të rëndësishëm, edhe atë pozitiv. Ndodh që në
situata konkrete kur janë shtuar problemet dhe rreziqet, kur njerëzit e kanë humbur
sigurinë, kur është dobësuar solidariteti tradicional, shoqëria merr masa racionale, si
për shembull, duke themeluar institucione të sigurisë, shoqata, organizata qytetare,
sindikata etj, por këto institucione s’mund ta zënë vendin e fesë dhe moralit. Përmes
elementeve, si frika prej Zotit (devotshmëria), ndalimi i talljes me tjetrin, vëllezëria
mes besimtarëve, ikja prej paramendimeve, ndalimi i talljes me tjetrin, mosinteresimi
në të metat e dikujt, ndalimi i nënçmimit të tjetrit etj., realizohen kërkesat e moralit
personal, forcohen lidhjet shoqërore dhe vlerat e përgjithshme.
   Historia e Islamit si model, është plot me praktika e tolerancë të udhëheqësve
muslimanë, të cilët kanë respektuar të gjithë besimet dhe kanë ndërtuar me duart e
tyre një liri të admirueshme fetare. Për shembull, Tomas Arnold, një misionar britanik,
i ngarkuar me detyra shërbimi në qeverinë indiane, e përshkruan lirinë e nxitur
nga Islami me këto fjalë: “Në historinë islame nuk mund të gjesh asnjë rast të ndonjë
përpjekje të organizuar për të shtrënguar popullsitë jomuslimane që të pranojnë
Islamin, ose për ndonjë përndjekje sistematike për shkak të besimit të krishterë, pra
as që bëhet fjalë. Nëse kalifët do të kishin zgjedhur të vepronin kështu, ata do ta
kishin hedhur tej krishtërimin nga tokat e tyre me të njëjtën lehtësi që Ferdinandi
dhe Izabela hodhën tej Islamin nga Spanja, ose Luigji XIV penalizoi Protestantizmin
në Francë, ose çifutët u mbajtën jashtë Anglisë për 350 vjet. Kishat lindore në Azi
ishin tërësisht të shkëputura nga pjesa tjetër e bashkësisë së Krishtërimit dhe asnjëra
prej tyre nuk mund të ngrinte gishtin në interes të vet, pasi ato konsideroheshin si
bashkësi heretike. Në këtë mënyrë, edhe mbijetesa e thjeshtë e këtyre kishave deri në
ditët tona, është një provë e fortë e qëndrimit përgjithësisht tolerant të qeverive
muhamedane ndaj tyre.” (Arnold, 2001:79-80)
Toleranca fetare nënkupton dhe supozon disproporcionin dhe pabarazinë e caktuar
nga të dyja palët në veprime dhe bindje. Kjo vërteton të drejtën e dyfishtë individuale,
të njeriut, të drejtën për të pasur një bindje individuale pa marrë parasysh se a është
objektivisht e vërtetë (reale) kjo bindje, a jo dhe të drejtën për të jetuar në bazë të
asaj bindje.
E drejta për tolerancë fetare duhet të jetë e drejtë e pacenueshme edhe atëherë kur
tërë rrethi jeton me bindje të kundërta.
 Ideja dhe praktika e tolerancës fetare, edhe pse ka ekzistuar në historinë e besimeve të
mëdha, qysh nga kohët e lashta, toleranca nuk ka qenë një cilësi përcjellëse e të gjitha
besimeve. Edhe pse në shumicën më të madhe të besimeve të zbulesës (të besimeve të
shpalljes - librit) dhe të besimeve të përjetimit mistik, ekzistojnë pa mëdyshje norma
obliguese ose tradita gojore për tolerancën fetare, në emër të besimit dhe të bindjeve
fetare janë zhvilluar shumë luftëra të përgjakshme. (Kallen, 2011: 65)
Numri i përgjithshëm i viktimave të luftërave për shkak të besimit është më i madh
se për shkaqet tjera. Bindjet fetare dhe intoleranca fetare kanë qenë njëri prej shkaqeve
më të shpeshta të diskriminimit racial, politik dhe social të atyre, të cilët nuk janë
pajtuar me besimin zyrtar. Pretendimi me ngulm i të gjitha besimeve për përsosmëri
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dhe për vërtetësi absolute të predikimit dhe të traditës së caktuar fetare ka dhënë
njëfarë leje fetare për mosdurim, diskriminim dhe padrejtësi.

  Islami dhe muslimanët në Itali

 Vala e imigrantëve që ka filluar pas Luftës së Dytë Botërore, i solli në Evropë një
numër të konsiderueshëm muslimanësh. Pesëdhjetë vjet më vonë, numri i
muslimanëve që jetojnë në vendet e Evropës Perëndimore sillet afro 15 milionë, në
mos më shumë. Në çdo shtet ne mund të gjejmë një bashkësi (muslimane), që pak a
shumë është e strukturuar (Ramadan, 2011, 352).
 Rëndësia e ndikimit dhe kontributit të Krishterizmit mbi kulturën e asaj që sot
quhet Evropë, është e pamohueshme. Edhe Islami ka qenë një realitet i Evropës mbi
1000 vjet. Të trija traditat e besimit monoteist, të Judaizmit, të Krishterizmit dhe të
Islamit, janë të huaja për sa i përket Evropës. Të trija këto fe burimin e kanë në
Lindjen e Mesme dhe prapëseprapë kanë patur një ndikim të thellë mbi kulturën
evropiane. Për shumë vite të tëra, Krishterizmi me përzierjen e tij ekzotike të traditës
hebreje dhe me pretendimin e tij për të qenë universal, ka qenë feja e një pakice të
margjinalizuar. Shën Pali kishte bindjen se johebrenjtë mund të bëheshin të krishterë
pa mos qenë e nevojshme që një herë të bëheshin hebrenj, duke iu nënshtruar ritit
të rrethprerjes (synetimit). Në fillim kjo bindje nuk gjeti përkrahjen edhe të liderëve
të hershëm të krishterë, por më vonë kjo u pranua si një dogmë qendrore. Kjo i
ndihmoi Krishterizmit të zhvillohej në një fe botërore. Përhapja e Krishterizmit
gjithashtu u ndihmua edhe nga situata politike dhe kulturore e kohës (Blei, 2002).
   Imigrantët janë të mirëseardhur kur nevojitet puna e tyre, mirëpo refuzohen sapo
të ndjehen pasojat e ndonjë krize ekonomike. Qoftë në Evropë (siç tregon rritja dhe
zhvillimi i Frontit Nacional në Francë), qoftë në Azinë Juglindore (shih artikullin e
Solomon Kane dhe Laurent Passicousset), ata shpejt bëhen kuaj të belarave.
Megjithëkëtë, ka shenja se jemi në rrugën drejt një integrimi të vërtetë të muslimanëve
që jetojnë në Evropë. Për të qenë të sigurt në sukses, duhet që qeveritë evropiane me
vetëdije të plotë t’i hedhin poshtë parullat e së djathtës ekstreme, kurse populli t’i
braktisë shikimet thjeshtëzuese ndaj Islamit (Ramadan, 2011: 357).
   Në Evropën e mesjetës, Islami i ka dhënë një kontribut të madh racionalizmit,
sekularizmit dhe modernizmit të mendimit perëndimor (Ramadan, 2011: 353).
  Gjatë viteve ‘90, janë mbajtur një sërë takimesh ku janë diskutuar çështje teologjike
dhe juridike.
   Ulemaja nga bota islame i është bashkëngjitur debatit me imamët dhe intelektualët
që jetojnë në Evropë, për t’i trajtuar çështjet thelbësore e fundamentale.1Për sa i
takon së drejtës islame, janë arritur rezultate të mëdha. Janë formuluar pesë parime
kryesore, të cilat tani paraqesin bazën e një konsenzusi të vërtetë midis ekspertëve

1 Dhjetë ulema-dijetarë nga bota islame janë takuar në qershor 1992, e pastaj në korrik 1994, në Institutin
Evropian të Shkencave Shoqërore në Château-Chinon, me qëllim që të hartojnë një kornizë juridike islame
për praninë e muslimanëve në Evropë. Në Britani, qysh nga viti 1990 The Islamic Foundation ka ndërmarrë
një sërë nismash në këtë drejtim. Gjithashtu në mars 1997 Londra ka qenë mikpritëse e themelimit të
Këshillit Evropian për Mendime dhe Kërkime Juridike (European Council fornJudicial Opinions and Research).
Shih: buletinin Sawt Uruba (Zëri i Evropës), i botuar arabisht nga Federata e Shoqatave Islame në Evropë
(The Federation of Islamic Associations of Europe), Milano, maj 1997. (Në gjuhën shqipe në vitin 2003 nga
Shtëpia Botuese ‘Furkan’ është botuar pjesa e parë e përmbledhjes së fetvave të këtij Këshilli - R.N).
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islamë dhe bashkësive islame në Evropë:
1. Muslimani, qoftë resident, qoftë qytetar, duhet ta shohë veten si palë që ka lidhur
kontratë, morale e shoqërore, me vendin në të cilin jeton, ndaj dhe duhet t’i respektojë
ligjet e atij vendi.
2. Legjislatura evropiane (e cila për nga natyra është sekulare) u lejon muslimanëve
që t’i ushtrojnë së paku bazat e fesë së tyre islame.
3. Koncepti i moçëm i daru’l-harbit, i cili nuk është nxjerrë as nga Kurani e as që
është pjesë e traditës së Muhamedit a.s, shikohet si i vjetëruar; janë sugjeruar koncepte
të tjera si mënyra për ta lexuar e vlerësuar më pozitivisht praninë e muslimanëve në
Evropë.
4. Muslimanët duhet ta shohin veten si qytetarë në kuptimin e plotë të fjalës dhe
duhet të marrin pjesë në jetën shoqërore, organizative, ekonomike dhe politike të
vendeve ku ata jetojnë, duke kërkuar njëkohësisht që të respektohen edhe vlerat e
tyre personale.
5. Në legjislaturën evropiane si tërësi asgjë nuk i pengon muslimanët, ose ndonjë
qytetar tjetër, që të mos sjellin vendime e alternativa në përputhshmëri me fenë e
tyre.2

   Duke pasur parasysh territorin e gjerë të Italisë, edhe muslimanët e këtij vendi u
organizuan dhe themeluan institucionin fetar Bashkësia Fetare Islame e Italisë, e
cila është një lidhje e qendrave islame në mbarë Italinë dhe si e tillë ka për qëllim t’i
përfaqësojë dhe t’i avancojë interesat e të gjithë anëtarëve në mbarë regjionin që i
mbulojnë këto qendrave. Bashkësia Fetare Islame e Italisë ka paraparë që të shtrijë
ndikimin e vet në sfera të ndryshme e të shumta me aktivitetet në planin fetar e
kombëtar në gjithë territorin e shtetit, e që BFII-ja të bëhet tamam si një bashkësi
serioze dhe e shëndoshë islame me plot kuptim në të gjitha fushat ekzistuese.
   Italia është një vend laik i themeluar mbi njohjen e lirisë së plotë fetare individuale
ose kolektive. Liria fetare i njihet çdo personi, qytetar italian ose i huaj dhe
komuniteteve fetare. Ky vend aspak nuk e ka penguar registrimin e Bashkësisë
Fetare Islame të Italisë, bile njerëzit e komunave si dhe shërbimeve tjera publike
italiane e kanë mbështetur organizimin e muslimanëve. Duhet patjetër të theksojmë
se shteti italian ofron të gjitha mundësitë për të vepruar si bashkësi islame.
Muslimanët janë inkuadruar në aktivitete të ndryshme lokale sportive, në aksion
për dhurimin e gjakut, e kështu me rradhë. Feja dhe bindja fetare nuk mund të jenë
arsye diskriminimi në jetën sociale. Italia favorizon dialogun ndërfetar dhe
ndërkulturor për të rritur respektin e dinjitetit njerëzor dhe përkrahë tejkalimin e
paragjykimit dhe intolerancës. Parimi i të drejtës dhe të drejtat e njeriut nuk mund
të shkilen në emër të asnjë feje. Është e ndaluar çdo formë dhune, nxitjeje për dhunë
e motivuar nga feja. Ligji civil dhe penal është i njëjtë për të gjithë. Liria fetare
përfshijnë të drejtën e pasjes së një besimi fetar, ose të mospasjes, të jesh praktikant
ose jo, të ndërrimit të fesë, të përhapjes së saj, duke bindur të tjerët dhe bashkimin
në organizata të ndryshme. Është plotësisht e garantuar liria e kultit. Kushdo mund
të bëjë regjistrim të asociacioneve fetare. Mjafton që ato të mos jenë në kundërshtim
me ligjet penale dhe me të drejtat e të tjerëve. Duke pasur parasysh traditën e saj
2 Nga aspekti i mundësisë që detyrat, të cilat i parasheh ligji të bien ndesh me parimet islame (një situatë që
afërsisht është shumë e rrallë), ekziston nevoja për t’u bërë kërkime e studime me qëllim që të identifikohen
parimet prioritare dhe / ose mundësitë për adaptim.
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fetare dhe kulturore, Italia respekton simbolet dhe shenjat e të gjitha feve. Asnjë
nuk mund të mbetet i ofenduar nga shenjat fetare, ndryshe nga ato të fesë së tij.
BFII-ja ka përkrahjen e saj nga gjitha instancat shtetërore, anëtarët e BFII-së kanë
marur pjesë edhe në ceremonitë shtetërore. 3

  Së këtejmi, duke i pasur këto parasysh myslimanët janë koshient se ata duhet të
jenë mirënjohës e solidarë me popujtë e Evropës, e sidomos ndaj italianëve. Ata në
Itali spikaten në përpjekjet e tyre që të japim shembullin e vërtetë të obligimeve
njerëzore, qoftë në shoqëri ose në familje. Ata ndihmojë në të gjitha lëvizjet shoqërore
pozitive qoftë të nivelit lokal, nacional ose ndërkombëtar.

 Përmbyllje

 Sot bota perëndimore është e shqetësuar për organizatat që përdorin terrorin nën
maskën e Islamit dhe ky shqetësim nuk është krejt i pavend. Është e qartë se ata që
kryejnë veprimet e terrorit dhe mbështetësit e tyre duhet të gjykohen sipas kritereve
të drejtësisë. Sidoqoftë, një çështje më e rëndësishme t’u trajtuar, janë strategjitë
afatgjata që duhet të ndiqen për të zbuluar zgjidhje të qëndrueshme të këtyre
problemeve.
Vlerësimet e mësipërme nxjerrin në pah se terrori nuk ka vend në Islam dhe se është
një krim kundër njerëzimit. Ato, më tej, tregojnë natyrën kontradiktore të konceptit
“terror islamik”. Burimi i terrorizmit është injoranca dhe fanatizmi dhe zgjidhja
për terrorizmin është arsimimi. Qarqeve që ndjejnë simpati për terrorin duhet t’u
bëhet e qartë se terrori është në kundërshtim të plotë me Islamin dhe se ai u shërben
vetëm për të dëmtuar Islamin, muslimanët dhe mbarë njerëzimin.
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Sipërmarrja në qendër të ndryshimeve ne edukimin universitar shqiptar
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Abstrakt

Ne këtë punim autoret synojne te argumentojë lidhjen ndermjet sipërmarrjes dhe tregut
te punës me zhvillimet e reja te “tregut universitar” ne Shqipëri. Bëhen përpjekje per te
analizuar efektet që mund te ketë mbi kete fenomen ligji i ri mbi arsimin e lartë si dhe
përpjekja e vazhdueshme që edukimi universitar te shnderrohet në nje levë te
rëndesishme te zhvillimit ekonomik të vendit.
Bashkëveprimi i “tregut universitar” me zhvillimin ekonomik të një vendi shikohet i
lidhur ngushtë jo vetem me tregun e punës dhe limitet e tij, por edhe me procesin e
sipërmarrjes, që zhvillohet në një treg te hapur e në rritje. Zhvillimi i kapitalizmit personal
dhe i shoqërive pa punonjës mbeshtet gjithnjë e me shumë kete konkluzion.
Ne raportin midis edukimit dhe zhvillimit ekonomik, ky punim mundohet të integroje
dhe një parameter te ri, te pa analizuar me parë, vleren e stokut te kapitalit njerëzor.
Konkluzioni themelor i studimit është qe inovacioni si në të gjitha fushat ashtu dhe në
lëmin e ekonomisë është, nga origjina e tij, gjithmonë më afer universitetit. Në të njejtën
kohe universiteti është mjeti më i mirë për të trasformuar DIJET, për të cilat jane shpenzuar
para, në IDE që mund te sjellin më shume zhvillim e para.
Nga pikepamja metodike, punimi eshte mbeshtetur ne shqyrtimin e literatures mbi
edukimin dhe sipermarrjen dhe studimin empiric te autoreve ne mjedisin universitar
shqiptar. Ne percaktimin e lidhjeve midis tregut te punes, tregut universitar dhe tregut
te investimeve eshte zbatuar metodika e deduksionit logjik bazuar ne te dhena statistikore
sekondare.

Fjalë kyçe: “Tregu Universitar”, “sipermarrja”, “Start-up”, “spin-off”, “Laboratoret e
Biznesit”.

Hyrje

Gjithë përpjekjet e paleve te interesuara për të modernizuar “Tregun Universitar
Shqiptar” fillimisht fokusoheshin në pershtatjen e dijeve me nevojat e tregut te
punës, gjë që solli ndryshime të rëndësishme jo vetem të programeve mësimore, por
dhe të politikave te rekrutimit te studentëve. Pas lulezimit të universiteteve private
u duk qartë se lidhja e shkollës me tregun e punës është e rëndësishme, por e
rëndësishme është njëkohesisht edhe lidhja e shkollës me sipërmarrjen. Kjo për faktin
se dhe në “Tregun Universitar Boteror” u pranua nga të gjithë që tregu i punës
edhe në zhvillimet e tij më të mira është i limituar dhe gjithmonë i dominuar nga
një papunesi e vullnetshme qe objektivisht percakton limitin e tij. Filloi keshtu një
politikë e re universitare, ajo e stimulimit te figurës se sipërmarrësit që në bankat e
shkollës duke stimuluar një treg që nuk njeh limite, “Tregun e Sipërmarrjes”
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(GUESSS, 2014, 59). Kjo beri që shume vende të ristrukturonin sistemin shkollor
universitar, të vihej gjithmonë e më shume në qendër së tij sipërmarrja dhe
universitetet te ishin gjithmonë e më shumë të lidhura me tendencat e zhvillimit
ekonomik.

1. Krijimi i “Tregut Universitar” në Shqipëri dhe evoluimi i tij.

Në momentin që Shqipëria ndryshoi sistem dhe filloi të integrohet ne tregun e lirë,
krahas reformave ne fusha të ndryshme të zhvillimit ekonomik një vend të
rëndësishëm zuri dhe reforma në arsim ku pati ndjeshmëri te vecantë reforma e
shkollës se lartë.
Historikisht kjo reformë kaloi në tre faza dhe në secilën prej tyre u mundua të ofrojë
zgjidhjen e problemeve me akute që ka një sistem objektivisht i detyruar të ndryshoje
strukturë, njerëz, formë dhe përmbajtje.
Faza e parë e kësaj reforme, e filluar ne vitin 1993 ndryshoi përmbajtjen e edukimit
universitar, proces ky i detyruar nga tregu i lirë. Kërkohej në këte kohë të ndryshonin
dijet, njerëzit që i ofronin ato, ambjentet ku ofrohej ky produkt dhe mbi të gjitha,
format e vlerësimit të studentëve, pedagogëve dhe sistemit. Eshtë periudha kur
universitet shtrihen gjeografikisht në të gjithë vendin, kur perzgjedhja e studenteve
ndërtohet mbi një bazë te caktuar vlerësimi dhe kur autonomia e universiteteve
ende shteterore fillon dhe rritet. Ne këtë periudhë e cila vazhdon deri në vitin 2000
Sistemi Universitar Shqipëtar duhej të përballonte tre presione kryesore:
· Presionin e popullatës që kërkonte gjithmone e më shumë të rritej numri i

studentëve dhe arsimi të bëhej sa më masiv për gjithë shtresat. Të gjithë kerkonin
të shkonin në shkollë të lartë, sepse ajo konsiderohej si mjeti më i mirë për tu
pozicionuar në aspektin social-ekonomik në strukturën e re të shoqërise
shqiptare.

· Presionin ekonomik, sepse shteti shqiptar ishte i pafuqishem të përballonte
ekonomikisht këte zhvillim të vrullshëm të arsimit dhe mbi të gjitha nuk mund
të fillonte gjithë procesin e financimit nga arsimi i lartë pa ristrukturuar dhe
rindërtuar arsimin fillor dhe të mesëm. Ishte periudha që Shqipëria kishte nevojë
për investime të mëdha ne fushën e infrastukturës, të energjisë, të ujit dhe
shumë probleme të tjera ekonomike që trashegoi nga e kaluara.

· Presioni i tregut të punës, qe tashme kishte nevojë për njerëz të rinj me dije të
reja sepse po funksiononte me mekanizma të tillë ekonomike që për shumë të
shkolluar para vitit 90 ishin të panjohura. Kërkohej domosdoshmërisht një
ristukturim i dijeve të mësuara më parë.

Te treja këto presione bënë që “Tregu Universitar Shqiptar”, deri atehere i mbështetur
në financime publike, t’i hapte rrugën institucioneve të arsimit të lartë (IAL) me
financime private të cilat nga viti 2002 dhe deri në vitin 2013 patën një zhvillim të pa
parë duke arritur një numer shumë të madh për Shqipërinë. Ne vitin 2014, sipas te
dhenave nga MASH, ne Shqipëri numeroheshin 59 IAL, nga te cilat 44 jopublike,
që ofronin 1560 programe dhe me një numër të madh studentësh (MASH, 2014, 12).
Ky fenomen pati si anë pozitive masivizimin e arsimit të lartë, forcimin e pavarësisë
së tij dhe uljen e ndjeshme të presionit që kishte popullata ndaj sistemit arsimor
publik. Nga ana tjetër edhe buxheti i shtetit shqiptar për arsimin, megjithëse në
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rritje, nuk ishte nën presionin e vazhdueshem të nevojave për shkollim. Por ky
bum i arsimit universitar me finacim privat pati dhe efekte negative sidomos në
cilësinë e mesimdhënies, ne produktin perfundimtar të dijes dhe deri diku edhe në
tregun e punës.
Por a kemi nje “Treg Universitar” në Shqipëri? Shumë studime teorike ndajnë
mendime të ndryshme në konceptimin e edukimit dhe raportin e tij me tregun.
Shumë mendojnë që edukimi duhet të trajtohet si një e mire publike që duhet të
ekzistojë dhe zhvillohet mbi tregun, të kontrollohet dhe zhvillohet vetëm nga shteti,
ndersa specialistë të tjerë e trajtojnë si një produkt që duhet të zhvillohet brenda
tregut të tij. Këto koncepte teorike vihen mbi bazën e politikave shtetërore të edukimit
me synimin që të ndertohen sisteme që do të realizojnë një edukim eficent në lidhje
me tregun e punës dhe të sipërmarrjes nga njera anë dhe nga ana tjetër të prodhojnë
dije që shndërrohen në pasuri kombëtare dhe mjete të zhvillimit ekonomik.
Pavarësisht nga idetë dhe argumentat e ndryshme, pothuajse të gjithë bien dakort
që edukimi si brenda “tregut universitar” edhe jashtë tij është një produkt që duhet
të stimulohet dhe zhvillohet, sepse perfaqeson premisat kryesore të zhvillimit
ekonomik të një vendi (GUESSS, 2014, 60).
Pse mendojmë që në Shqipëri është krijuar një “Treg Universitar”?
Kjo sepse ekzistojnë subjektet e tregut (universitetet), ekzistojnë produktet e këtij
tregu (kurrikulat e universiteteve), ekzistojnë konsumatorët (studentët). Një treg
që të funksionojë duhet të ketë të paktën keto tre elementë kryesore: Subjektet
(furnizuesit) e këtij tregu, Produktet e tij dhe Konsumatorët. Të tre elementët e
mesipërm të unifikuar në një ekulibër të kërkesës dhe ofertës për një produkt të
caktuar kushtëzojnë në vetvete zhvillimin e vetë tregut.
Ne vendin tone ekzistojne subjektet e tregut, ato që me ligj quhen Universitete apo
Shkolla te Larta Private (IAL).  Duke ofruar produkte të diversifikuara, subjektet e
tregut universitar, si ato me financim publik edhe ato me financim privat, plotësuan
një nevojë që kishte gjithë shoqëria shqiptare. Ndër produktet e ofruara në “Tregun
Universitar Shqiptar” u vërejt më shumë një segmentim dhe komplementim i
produkteve të subjekteve me financim publik nga subjektet me financim privat.
Produktet e reja ne treg ishin të pakta dhe subjektet mundoheshin te shfrytezonin
faktin që ende kërkesa për këto produkte ishte më e madhe se sa oferta. Kjo bëri që
shume subjekte me financim privat të hynin shpejt në treg vetëm me anen e cmimit,
por lane pas dore elemente te tjere te edukimit sidomos ato cilësore dhe kështu tregu
ndjeu përkohësisht një edukim universitar të pa standartizuar.
Ndryshime të rëndësishme në “Tregun Universitar” pati sidomos edhe në evoluimin
e kërkesës, strukturës së saj dhe mbi të gjitha rezultateve që do të kishin studentët
në hyrjen sa më të shpejtë në tregun e punës. Kështu dalëngadalë subjektet e tregut
filluan te lidhnin ekzistencën e tyre jo vetëm me produktin e ofruar, por edhe me
përshtatjen e studentit në tregun e punës dhe më vonë me përshtatjen e tij me
aftësitë sipërmarrëse. Vetë universitetet me financim jopublik ishin me afer tregut të
punës dhe sipërmarrjes dhe kjo konsiderohet një faktor pozitiv që ato sollen në
zhvillimin e edukimit.
Në aspektin ekonomik të funksionimit të edukimit universitar kishim dy tregje
universitare: atë me financim shtetëror dhe atë me financim privat. Këto dy tregje
funksiononin të pavarura dhe shpesh here pengonin zhvillimin e njeri tjetrit, gjë
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që e detyroi qeverinë të ndërmarë një reformë te re arsimore në fillim te vitit 2014.
Reforma e re arsimore u mbështet në tre koncepte bazë: atë të lirisë akademike, të
funksionimit të pavarur dhe të financimit mbi vlerësimin e aktivitetit të cdo
universiteti. Ky mekanizëm përfaqëson një hap përpara në zhvillimin e edukimit
universitar, por ende permban kufizime që rrjedhin nga fakti se financimi publik i
drejtohet ofertes (universiteteve) dhe jo kërkesës (studenteve). Në të gjitha vëndet
ku jane zbatuar politika të zhvillimit që kane synuar të stimulojnë ofertën nuk
kanë qenë efektive, kane krijuar pabarazi të subjekteve në treg dhe nuk është lejuar
barazmundesia e zhvillimit të tyre. Ne këte kuptim me të drejtë edhe universitetet
private do të duhet të marrin financime shtetërore pasi të kalojne nga nje proces
vlerësimi, por në Shqiperi për vete edukatën e vlerësimit të gjithë mendojnë se këto
financime gjithmonë do të favorizojnë dikë dhe nuk do të vlerësojne dikë tjetër. Në
vend që të vlerësojmë një universitet me grupe dhe sisteme do te ishte më e thjeshtë
të ndërtonim kritere që të financoheshin studentët (kërkesa) dhe ata vetë nga ana e
tyre të perzgjidhnin universitetet ku do te shkonin të studionin. Në ketë mënyrë
vlerësimin do ta bënte tregu me kriteret dhe mekanizmat e tij, gjë që është e vërtetuar
se ka më shumë objektivitet se sa dhe njerëzit më të zgjuar.
Kjo ishte dhe arsyeja që subjektet e tregut universitar shikonin mbi te gjitha tek
ligji i ri, financimin, dhe jo organizimin dhe mirëfunksionim e këtij tregu. Pas shumë
diskutimesh dhe ndryshimesh u arrit në një variant përfundimtar që vë në provë
një mekanizëm të komplikuar efektet e të cilit do të duken pasi sistemi të ketë
funksionuar të paktën për disa vjet.
Pozitiv është fakti që reforma e re arsimore synon që universitetet të krijojne të
ardhurat e tyre me produkte dhe inisiativa jashtë procesit të edukimit. Eshtë e drejtë
gjithashtu që subjektet e tregut arsimor të lejohen të gjenerojnë të ardhura dhe nga
tregu privat nëpërmjet studimeve, inisiativave të biznesit, konsulencave, etj. Kjo
domosdoshmërisht do të evidentoje dhe një raport te ri të universiteteve shqiptare
me sipërmarrjen dhe do t’i vëre ato të kërkojnë dhe vlerësojne gjithnjë e më shumë
potencialet intelektuale të ekipeve universitare.

2. Edukimi dhe sipermarrja

Si mundet edukimi të nxisë sipërmarrjen? Shumë do të thonë që sipërmarrës lind
dhe nuk bëhesh. Deri vonë sipërmarrësi konsiderohej një person që mbi të gjitha
kultivonte brenda vetes aftësine të riskonte dhe të fitonte. Kjo vërtetohej dhe nga
fakti se deri në fund të viteve ’90 shkalla e edukimit të klasës se sipërmarrësve ishte
e barabartë me mesataren e shkallës së edukimit të popullsisë ku ai bënte pjesë. Por
nëse kjo ishte e vërtetë pse askush nuk thotë dot se sa nga foshnjat e një materniteti
të lindur vitin e kaluar do të bëhen sipërmarrës? Ne fillim të viteve 2000 kur
sipërmarrja filloj të ndahet nga kapitali dhe të lidhet drejtperdrejt me idetë e biznesit
(rendesi nuk ka te kesh por te dish), e gjithë struktura e sipërmarrësve në aspektin
e edukimit ndryshoi (Luethje, 2004).
Ne nuk jemi dakort me mendimin që sipërmarrës nuk bëhesh nga shkolla, që nuk
ka universitet që ta mëson këte “zanat”, sepse të gjithë pranojnë që lëndët e mësuara
nëpër universitetet tona janë të domosdoshme për biznesin. Ku qëndron e vërteta?
Sa ndikojnë universitetet në krijimin e klasës së re te sipërmarrësve? Sa mund të
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lidhet sipërmarrja e bizneseve të reja me sistemin e “edukimit universitar”?
Nuk mund t’ju përgjigjemi me saktesi të gjitha pyetjeve të mësipërme, por mund të
përpiqemi të kuptojmë si ndikon “edukimi universitar” në krijimin e kesaj shtrese
dhe si mund të ndihmojë ai në rritjen ekonomike me anë të krijimit të bizneseve të
reja. Le të ndalemi kështu në tre momente kryesore që gjenerojne veprimtarinë
sipërmarrëse:
2.1. Si mund të kuptojmë më mirë oportunitetin (mundësitë) e sipërmarrjes?
Mundësia e sipërmarrjes krijohet në momentin që një produkt, shërbim, lëndë e
parë, teknologji, metodë organizative etj., mund të shitet më shtrenjtë se kostoja e
saj. Pavaresisht se ky fakt mund te kushtezohet nga faktore te ndryshem, të gjithë
jemi të bindur që një ndryshim (ne kuptimin evolutiv) gjeneron një mundësi për të
cilën na duhen informacione të caktuara, analiza sa më të hollësishme, metoda
studimi shkencore, eksperimente etj. (Alberti, 1999). Cili organizëm më mire se
universiteti, që vazhdimisht ka informacionet më të fundit, që përdor metodat më të
përparuara studimore, që është gjithmonë më afer eksprimentimit, mund të perceptoje
se kur, si, dhe përse lind një mundësi e re për tu shfrytëzuar?
2.2. Përse disa e shfrytëzojme më shpejt dhe më mirë një mundësi të re?
Pranohet nga të gjithë se një nga faktoret kryesore të shfrytezimit të një mundësie
të re është marrja sa më e shpejt e një informacioni. Në një kohë dixhitale si kjo e
sotmja informacionet qarkullojne shpejt, vërtetësia e tyre mësohet kollaj dhe
përpunimi i tyre është masiv. Por informacionet si të dhëna primare në vetvete nuk
mjaftojnë për të shfrytëzuar në maksimun një të dhënë. Duhen aftësi deduktive dhe
induktive për vlerësimin dhe shfrytëzimin e tyre. Duhen analiza, metoda studimi,
eksperimentime. Cili organizëm me mire se universiteti, do të na ofronte elementët
e domosdoshëm për të shfrytezuar, përpunuar dhe realizuar një mundësi te re që
lind nga nje informacion i ri?
Perdorimi efektiv i nje informacioni varet shumë dhe nga shkalla e riskut që duhet
të ndermarre personi për ta shnderruar këtë informacion në një aktivitet të
suksesshëm në treg. Eshtë pikerisht kjo që duhet të këmbëngulin më shumë
universitetet që studentet të edukohen me sensin e riskut dhe të pasigurisë (Souitaris,
2007).
2.3. Nga se varet shfrytezimi i një mundësie të re? I kemi potencialet për ta
realizuar një gjë të tillë?
Shfrytezimi i një mundesie të re ekonomikisht varet nga fakti që vlera e pritshme e
fitimit duhet të jetë më e madhe se kostoja e oportunitetit. Nuk besoj se ka një
strukture më të mirë se universiteti, që ofron specialistë dhe njohës të tregut, analistë
dhe studjues të financimit, specialist marketingu dhe inxhinjerë të produktit, dmth
aftësi intelektuale dhe shkencore të domosdoshme për të shfrytëzuar një oportunitet.
Në universitet ekzistojnë potencialisht të gjitha kapacitetet e nevojshme për të bërë
këtë gjë, por shpesh herë këto kapacitete nuk shfrytezohen në mënyrë efektive. Në
analizen e “edukimit universitar” shumë studjues, dhe jo vetem shqiptarë, pranojnë
se studentet nuk stimulohen sa duhet të zhvillojne frymën e sipërmarrjes (GUESSS,
2014, 29). Mbi të gjitha mungon tek ata edukimi i nevojshëm psikologjik që të marrin
vendimin për tu bërë subjekte të një tregu dhe jo thjesht objekte të tij që ofrojnë
punën në këmbim të pagës. Nuk mohohet në asnjë rast domosdoshmëria e përshtatjes
se nevojave të tregut të punës me edukimin universitar, por krahas kësaj duhet t’i
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jepet rëndësi edhe nxitjes së shpirtit të sipërmarrjes. Nëpër universitetet tona
analizohet shume pak figura e sipërmarresit, si dhe procesi i sipërmarrjes, si një
rrugëtim ekonomiko-psikologjik që fillon nga perceptimi i riskut deri tek ndërmarrja
e veprimit konkret. Jo me kot edhe universitetet prej kohesh kane ndarë konceptet
e “intrapreneur” me “entrepreneur” si dhe format dhe metodat e stimulimit te tyre.
Siç u theksua dhe më lart, sipërmarrësi mund të përkufizohet si një individ, i cili
arrin të identifikojë dhe të përdorë në favor të tij një mundësi që i ofrohet. Ky
përkufizim përkon me termin “entrepreneur ” në anglisht. Ndërsa
“intrapreneurship” është një proces nëpërmjet të cilit në një strukture ekzistuese,
pranë një Universiteti, Laboratori Biznesi, kompanie, etj., te mund të implementohen
sisteme apo praktika novatore, nëpërmjet përdorimit më efektiv të atyre burimeve të
cilat më parë nuk ishin përdorur. Pra në ndryshim nga “entrepreneur”, nje
“intrapreneur” vepron tashmë i konsoliduar me protokolle të caktuara si në “tregun
universitar” edhe në tregun institucional, duke u berë nje tendence e re për të gjithë
subjektet e tregut, me shembuj nga kompanite me novatore ne bote (Haughton,
2015). Të shumta jane debatet për rolin e universiteteve në zhvillimin ekonomik
por i vetmi fakt i pa mohueshem është se ato duhet ta lidhin ekzistencen e tyre me
zhvillimin ekonomik të vendit. Aktualisht dhe në Shqipëri, sugjerohet në masë, se
politikat e ardhshme të “edukimit universitar” duhet të kapercejnë rikualifikimin e
vazhdueshem të burimeve njerëzore në pershtatje vetëm me tregun e punës dhe
duhet te përqëndrohen në nxitjen dhe hapjen e bizneseve të reja. Koha tregoi se
kapitali (paraja) nuk është me kushti kryesor i domosdoshëm për të ndërmare një
sipërmarrje dhe se vlen më shumë nje ide-biznesi se sa nje “thes me para”.

3. Polikikat e reja te nxitjes se sipermarrjes dhe roli i universiteteve

Duke pare analitikisht disa nga te dhenat e zhvillimit te ekonomise shqiptare ne 5
vjecarin e fundit mund të themi se rritja ekonomike u stimulua kryesisht, nga njera
anë si pasoje e liberalizimit të vazhdueshem të pjesëve kryesore të tregut dhe nga
ana tjeter, nga investime publike për zhvillimin e domosdoshem te infrastruktures.
Kjo politike e shoqeruar me një presion fiskal të ulet pati si rezultatin e saj me
pozitiv ritme relativisht të larta të produktit të brendshëm bruto, thithjen e
investimeve të huaja dhe një stabilitet real në kembimet valutore. Por sic e dime të
gjithe, në ekonomi cdo e mirë ka dhe një të keqe e cila shpesh here është e kushtezuar
dhe nga faktore të pa kontrolluar. Ne situata të caktuara të tregut ndërkombëtar
evidentohen probleme të natyrave të ndryshme sidomos gjatë periudheve të
ndryshimit të pushteteve. Aktualisht gjendemi në një situatë ekonomike te tille:
· Deficit buxhetor dhe borxh publik që nuk lejon investime të mëdha publike.
· Domosdoshmeri e riformatimit të politikave të pensioneve, shendetësore dhe

arsimore me qellim uljen e shpenzimeve.
· Frenim i ritmeve të kreditimit me shtimin e kredive të pa paguara ose pjeserisht

te pa shlyera.
Në këto kushte ekonomia shqiptare do të ketë vështiresi të zhvillohet nga investimet
publike, nuk mund të stimulohet nga rritja e konsumit, pra duhet të gjejë rrugë të
reja zhvillimi. Ndër politikat e shumta për stimulimin dhe zhvillimin nga inisiativa
private, do të donim të ndaleshim në format dhe mënyrat që mund të perdorin
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universitet për stimulimin e biznesit. Duke parë eksperiencat ndërkombëtare (Lendner,
2009) mendojmë që Universitetet Shqiptare mund të përdorin gjërësisht format klasike
të stimulimit të biznesit nepermjet edukimit sic janë:
3.1. Stimulimi i “laboratorëve të biznesit”. Ky është ndoshta mjeti më i përdorur
nga shumë universitete europiane për të stimuluar sipërmarrjen dhe vecanerisht
sipërmarrjen e të rinjve (Souitaris, 2007). Laboratoret e biznesit funksionojne si
tryeza të rrumbullakta ku një ide biznesi testohet, ndëtohet prototipi dhe zhvillohen
të gjitha procedurat e nevojshme për të përcaktuar probabilitetin e suksesit te saj.
Universitetet në keto raste  ofrojne fasilitete të rëndësishme sidomos në fazën e parë
të konkretizimit të idese dhe më konkretisht sigurojnë:
· Vendin ku mund të debatohen, testohen, diskutohen dhe parafabrikohen shumë

ide biznesi në shume fusha që nga aplikacionet deri në metodat e reja të
shfrytëzimit minerar. Në një universitet përqëndrohen kapacitetet më të mira
të një vendi, në moshën më pjellore të tyre, duke sjellë me vete secili një
eksperiencë dhe një ëndërr. Vështirë të gjesh një vend tjetër me një koncentrim
të tillë ëndrrash dhe idesh.

· Nuk ka fushë të tregut dhe ekonomisë që nuk studiohet nga universitetet Aty
mund të gjejmë përgjigjen dhe ndihmesën e duhur në  fushën e kontabilitetit
financiar, aplikimit për financim të një projekti, automatizimit, informatikës,
trajnimet profesionale dhe manaxhimit operativ.

· Në universitetet tona gjënden njerezit më të specializuar për koordinim të pjesëve
të vecanta të cdo projekti: si studim individual ose në grup duke krijuar patenta
dhe modele të cilat mund të certifikohen lehtesisht. Sot format më të vlefshme
të aplikimeve janë patentat e certifikuara dhe shumë banka i pranojne ato edhe
si kolateral financimi. Jane njëkohesisht shumë shoqëri që interesohen për
blerjen dhe financimin e tyre.

· Univesitetet për autoritetin që kanë mund të shërbejne si partnerë të besueshëm
sidomos në fazën e financimit të një projekti si në raport me bankat e nivelit të
dytë ashtu dhe në raport me të ashtuquajturit “angel investitors” sepse të gjithe
e dimë se financim do te thotë besim dhe në opinionin shqiptar (sipas anketimeve)
universitetet besohen më shumë se sa institucionet politike dhe sistemi gjyqesor.

· Kush më mire se një Universitet mund ti ofroje shoqërive të mëdha produkte të
reja, metoda drejtimi bashkohore duke u bere nje partner strategjik në
zhvillimin e tyre? Ristrukturimi  dhe diversifikimi i cdo aktiviteti në prag të
krizës është me pak i dhimshëm kur është i mire planifikuar. Sot në botë
pothuajse të gjitha parqet teknologjike jane ndërtuar pranë ose brënda nje
universiteti dhe “edukimi universitar” është konsideruar nga të gjithë mjeti
më i mire për ta transfomuar një aktivitet lokal në një veprimtari globale.

Keto dhe shumë elementë të tjerë i bëjne laboratorët e biznesit një institucion të
domosdoshëm dhe pjesë të pandarë të universiteteve në perpjekjen për të evoluar
“edukimin universitar”.
3.2. Stimulimi dhe krijimi i bizneseve në të ashtuquajturin sistem start-up.
Përqëndrimi në kërkimin aplikativ është një drejtim tjetër që duhet stimuluar në
“edukimin universitar”. Jemi një vënd me potencial numerik te limituar dhe kjo
mund të vështirësojë  zhvillimin teorik të një problemi, por shumë mirë mund të
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ofroje zgjidhje aplikative të problemeve ekzistuese. Rrallë herë institucionet publike
shqiptare kanë kërkuar nga universitetet adaptimin e sistemeve aplikative si për
shembull: perdorimin e kartës së shëndetit në njesitë e kujdesit shëndetesor primar,
në një kohë që shteti financoi pafund konsulenca për ta realizuar atë nga subjekte
të huaj. Eshte detyrë e universiteteve nga ana tjeter t’i ofrojne politikës studime për
financim me qëllime aplikative, sepse në shume raste i njohin problemet më mire se
politika dhe mund të gjejnë zgjidhje shumë më ekonomike se ato të metodave të
importuara nga konsulencat e huaja.

3.3. Krijimi i shoqërive te tipit “spin-off” në pronësi edhe të universiteteve.
Në legjislacionin europian pothuajse në të gjitha vëndet gjejmë normativa ligjore
me lehtësime tatimore për shoqërite e tipit “spin-off” ku përgjithësisht universitetet
kanë më shumë se 50 % të kapitalit. Kjo levë ka sjellë gjithmonë e më afër sipërmarrjen
me universitetin dhe shumë laboratore universitare të perfshira me kapitalin e tyre
në shoqeritë e mesipërme kane ofruar në treg shërbime më cilësore dhe me cmime
gjithmonë e më të ulta. Këto shoqëri kanë mbijetuar në treg dhe sot ofrojnë të
ardhura të konsiderushme edhe për vetë universitetet.
Deri më sot ishim mësuar me konceptin që vlera e stokut të kapitalit njerëzor të një
vëndi ishte shumë e lidhur me “tregun universitar”. Në studimet e fundit është
vënë re se vlera e stokut të kapitalit njerëzor nuk varet vetëm nga kostot studimore
të universiteteve por dhe nga vlerat sipermarrëse që ato ofrojnë në procesin mësimor.
Shumë specialiste jane perpjekur te studjojne lidhjet e sipërmarrjes dhe sidomos te
biznesit të vogël me vlerën e kapitalit njerëzor dhe është tashmë një bindje e
përgjithshme se sipermarrja rrit në menyrë të ndjeshme vlerën e kapitalit njerëzor.
Ne sfidat e ardhshme “Tregu Universitar” do të jetë me siguri një levë zhvillimi dhe
nevojat e tregut të punës do të kushtëzojnë gjithmonë e më shumë ketë treg, por
lidhja e ketij tregu me sipërmarrjen do te jetë një revolucion i vërtetë që do të sjellë
jo vetëm zhvillime të reja ekonomike por dhe universitare.

4. Konkluzione

Ne mbyllje te ketij punimi, mbeshtetur ne literaturen e konsultuar dhe ne vezhgimin
konkret ne universitetet shqiptare, mund te theksojme konkluzionet dhe
rekomandimet e meposhtme:

1. Stimulimi i edukimit sipermarres ne universitetet shqiptare lidhet ngushte me
zhvillimin e programeve universitare qe nxisin frymen sipermarrese tek
studentet dhe stimulojne talentet e tyre per te marre persiper riskun e
investimeve.

2. Te gjitha idete e reja te biznesit qe dalin nga studentet dhe evidentohen nga
strukturat e vecanta universitare duhet te vleresohen, analizohen, perpunohen
dhe klasifikohen si nje pasuri individuale e personit por edhe e universiteteve.

3. Lidhjet e tregut te investimeve me tregun universitar mund dhe duhet te
forcohen gjithmone e me shume, duke shtuar prezencen e sipermarresve ne
bankat e shkolles, pjesemarrjen me aktive te tyre ne mesimdhenie, gje qe do te
ndryshonte figuren e sipermarresit ne bankat e shkolles.
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4. Nxitja e inisiativave ligjore per lehtesi tatimore ne sipermarrjet universitare te
tipit spin-off, ku lidhja midis universitetetit dhe sipermarresit privat te jete
strukturore, e materializuar ne nje shoqeri tregetare me te drejta funksionimi
te drejtperdrejte ne tregun e lire do te ishte ne dobi te ekonomise ne teresi.
Eksperienca te ketij lloji nga shume universitete europiane dhe legjislacioni
europian qe rregullon shoqerite e tipit spin-off ne BE jane nje model shume i
mire per te ardhmen.
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Abstrakt

Në universitetet publike moderne, kontabiliteti dhe autonomia janë çështje ku drejtuesit e
universitetit priren për të kontrolluar kostot efektive për rritjen vazhdimisht të cilësisë në
arsimin e lartë. Ekziston nevoja që në universitet të zhvillohet një sistem kostoje që është i
bazuar në efikasitetin e kostos dhe efektivitet për t’u mundësuar atyre që të jenë më analitikë
dhe sistematikë në të kuptuarit e kostove të tyre dhe marrëdhënieve të tyre me cilësi.
Duke marrë parasysh evidencat e limituara në sistemet e kostos në universitetet publike,
ky punim, konsiston të jap mendim në gjetjen e kostos së programeve të studimit në
universitetet publike duke përdorur një sistem kostoje mbështetur në aktivitetet.
Pavarësisht sfidës në zbatimin e metodës ABC, në këto institucione, përmirësimi i
vlerësimit të kostos mund të mbështesë më shumë informimin për vendimet operative
dhe strategjike. Mund të themi se dhe në sistemin arsimor, administrimi i  kostos me
metodën ABC, pranon rëndësinë e informacionit të kostos për mbijetesë në rritjen e
konkurrencës, si një qasje ndaj kostos efektive dhe menaxhimit efikas.
Metodologjia e përdorur në punim është e lidhur së pari: me studimin e literaturës së
huaj mbi trajtimin teorik e praktik lidhur me përdorimin e metodës ABC në institucionet
e arsimit të lartë, së dyti: kjo metodë tregon qartë se  mund të ndihmojë universitetin për
të kuptuar ku janë shpenzimet, çfarë pritet të ndodhin, dhe që kosto mund të ulë vlerën
e shtuar me objektin e kostos. Ky punim mendoj se mund të kontriboj dukshëm në
njohuritë teorike, duke siguruar një evidencë empirike të aplikimit të metodës bazuar në
aktivitete (ABC) në një mjedis të shërbimit siç është sistemi universitar. Në praktikë,
është në dobi të palëve të interesuara, për të fokusuar më shumë vëmëndjen për
përdorimin e metodave sa më efikase lidhur me përzgjedhjen dhe manaxhimin sa më të
mirë të fondeve, duke përfshirë menaxhimin administrativ dhe financiar të njësive
kryesore në universitete, Ministrinë e Arsimit, institucione të tjerë të arsimit të lartë,
studentet, prindërit, dhe publikun e gjerë. Ky punim synon të arrijë në përfundimin, që
duke kryer një analizë të hollësishme të mundësive që ofron sistemi ABC të parashikojnë
planifikimin, vlerësimin e kostos dhe eliminimin e aktiviteteve me vlerë jo të shtuar, të
cilat janë të dobishme për vendime strategjik në të ardhmen, të  përzgjidhen ato projekte
dhe politika, të cilat sigurojnë një shpërndarje më efiçente të burimeve, duke sjellë kështu
përfitim për gjithë

Fjalë kyçe: kosto, metoda ABC, universitet, aktivitete, konkurrence.

Hyrje

Në vitet e fundit, reformat e arsimit të lartë në shumicën e vendeve të ndryshme
kanë dhënë implikime në sistemin arsimor. Trajtimi i disa mendimeve në këtë punim
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përfshijnë nevojën për të siguruar përgjegjshmëri, efikasitet, aftësi menaxheriale, si
dhe për të marrë parasysh politikat ekonomike të cilat mbrojnë të ardhurat e arsimit.
Universitetet priten të kontribojnë në ekonominë  e vendit, duke ofruar arsimim me
cilësi të lartë të krahasueshëm me universitetet e tjera ndërkombëtare, duke prodhuar
shumë të diplomuar kompetente, profesionistë dhe komercializimin e shërbimeve të
tyre. Në shumë vende, politikat qeveritare kanë shtyrë  universitetet publike për t’u
bërë “universitete autonome” më shumë administrative dhe financiare, autonomia
shton një tjetër formë të sfidave.
Zhvillimi ekonomik, rritja e numrit të universiteteve në treg, prodhimi i një numri
të madh diplomash, për universitetet publike, ka çuar në presion të madh për të
qenë krijues në gjenerimin e fondeve për të mbështetur operacionet, duke ruajtur
edukim të cilësisë së lartë. Programet arsimore me cilësi të lartë kërkojnë angazhime
të rëndësishme në aspektin e infrastrukturës, trajnimit dhe sistemet e tjera
mbështetëse, të cilat kontribuojnë në rritjen e shpenzimeve arsimore. Në përballimin
e sfidave, ka nevojë që universitetet publike të zhvillojnë një sistem kostoje që është
i bazuar në efikasitet, efektivitet- kosto, për t’ju mundësuar atyre që të jenë më
analitikë dhe sistematikë për të kuptuar kostot e tyre dhe marrëdhëniet e tyre me
cilësinë. Kostoja e bazuar në aktivitet (ABC) është një teknikë për menaxhimin të
kostos operacionale e cila ka përmirësuar saktësinë e kostos së shërbimit. Ky punim
tenton të jap disa mendime lidhur me përdorimin e një metode të re të vetme, për të
përcaktuar koston e studentit për një program akademik në një universitet publik,
duke përdorur metodën ABC. Aktualisht, për momentin, metoda tradicionale e kostos
është duke u përdorur dhe numri i studentëve është vlerësuesi i vetëm i kostos në
ndarjen e kostove, kostoja për student është mesatarisht e percaktuar nga fakulteti,
dhe e miratuar nga qeverisja qëndrore. Duke përdorur metodën ABC, mund të
gjenerohet një informacion i plotë dhe i detajuar në nivel programi për student dhe
të diplomuar. Duhet pasur një sistem efektiv kostoje në universitet, në mënyrë që të
sigurojë menaxhimin e informacionit të nevojshëm për “krijimin e vlerës” të
universitetit. Sipas Malmi (1999) një informacion i tillë është thelbësisht i rëndësishëm
në prodhimin e informacionit të duhur për vendimmarrësit.
 Megjithatë, nuk është bërë shumë në hartimin e një sistemi efektiv kostoje në
universitetet publike. Reformimi që po kryhet në sistemin arsimor në vendin tonë
me zbatimin e ligjit të ri, bën të mundur diskutimet që kanë të bëjnë me universitetet
publike, të nisin një studim empirik për të parë caktimin e kostos së aktiviteteve
kryesore dhe ndihmëse në universitetet publike. Duke u përqëndruar në koston e
ofrimit të shërbimeve arsimore, objektivi kryesor i këtij punimi është që të ndërtojë
një mjet për të vlerësuar koston e dorëzimit të programit arsimor duke përdorur
kornizën e kostos së bazuar në aktivitet (ABC). Nëpërmjet studimit të ndjekjes të
gjurmueshmërisë të kostos së arsimimit në një universitet publik, si dhe shpenzime
të tjera të universitetit për të gjitha programet e ofruara dhe më pas të jetë bazë për
llogaritjen e kostos të çdo programi arsimor, të lidhur ngushtë në caktimin e kostos
së një shërbimi të caktuar të departamentit ose fakultetit.
Megjithatë, pengesë e madhe në këtë punim ishte proçesi i mbledhjes së të dhënave,
sepse sistemet aktuale të informacionit në universitete zbatojnë metodën e thjeshtë
tradicionale, dhe nuk janë projektuar për të mbështetur zbatimin e drejtpërdrejtë të
metodes ABC, që sugjerohet si zgjidhja më e mirë.
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Motivi për kryerjen e këtij punimi është i lidhur me arsimin, që është një ndër
sektorët më të rëndësishëm në Shqipëri, si dhe një ndër sfidat më komplekse që
ndodhet para shoqërisë shqiptare, që nga momenti i hyrjes së saj në ekonominë e
tregut dhe deri më tani, dhe përkon pikërisht në ndryshimin e mënyrave të
përllogaritjes së kostos në universitetet shqiptare. Vëmendja duhet të përqëndrohet
në ndryshimin e menaxhimit të kostos, duke parë pikërisht mundësitë dhe
përparësitë e implementimit të Metodës së Kostos Bazuar në Aktivitet, (ABC), si një
sistem produktiv dhe efiçient. Përllogaritjet e kostos bazuar në aktivitet kanë filluar
të implementohen gjerësisht në sektorët e arsimit nëpër mjaft vende të zhvilluara në
botë pas viteve ‘90.
Qëllimi i punimit është se: përshtatja e sistemit të kostos është i nevojshëm, sepse
universiteti është nën presion të madh për të ulur kostot dhe për të përmirësuar
cilësinë dhe efikasitetin e operacioneve për shkak të një industrie të arsimit konkurues.
Veçanërisht, universiteti kërkon  informacion kostoje për të përmirësuar cilësinë,
afatet kohore, dhe efikasitetin e aktiviteteve që kryhen, dhe për të kuptuar me saktësi
koston e departamentit apo fakultetit në universitet. Theksi është që të rikontrolloje
koston efikase të sistemit, duke zhvilluar një model të shëndoshë të kostos dhe për
të kontrolluar dhe fizibilitetin e saj në sistemin e arsimit të lartë, objektivat janë: -
për të zhvilluar një model të shëndoshë për matjen e metodologjisë së kostos për një
institucion arsimor; - për të identifikuar dhe për të eleminuar shpenzimet jo-
vlerështues, duke përdorur vlerësuesit e kostos; - për të krijuar një qendër kosto që
përcakton efikasitetin dhe efektivitetin e të gjitha aktiviteteve të mëdha të kryera në
universitet, - për të identifikuar dhe vlerësimin e aktiviteteve të reja që mund të
përmirësojnë  në të ardhmen në performancën e universitetit.
Metodologjia, e punimit është një kombinim i analizes përshkruese sepse, mbledhja
e të dhënave është një proces i vështirë duke përfshire sektorë të ndryshëm brenda
universitetit, të cilët ndjekin një sistem tradicional. Kaplan dhe Anderson (2004,
2007), vuri në dukje se proçedura për vlerësimin e modelit ABC ka provuar të jetë e
vështirë sidomos nëse sistemi aktual i kontabilitetit nuk e mbështet mbledhjen e
informacionit të nevojshëm,  situata paraqitet e tillë ku të dhënat aktuale dhe
mungesa e informacinit, nuk janë të disponueshme, për të  përdorur këte model.

Po pse duhet të përdorim këtë metodë, çfarë është metoda ABC?
Për audiencën e jashtme, institucionet e arsimit të lartë duhet të raportojnë shpenzimet
sipas funksionit. Edhe pse sistemet e kontabilitetit janë vendosur gjerësisht për
kategorizimin e kostos, institucionet rrallë caktojnë shpenzimet për aktivitetet që
përbëjnë funksionin ose e ndajnë funksionin në njësi më të vogla. Brenda institucionit
për të lejuar vendimmarrjen e brendshme për të parë më lehtë se si përdoren burimet,
psh. mund të marrim shpenzimet mësimore, të cilat raportohen në përgjithesi në
total, por udhëzimi përfshin një sërë aktivitetesh të ndryshme, si: mësimdhënia e
normuar, veprimtari për përgatitjen e mbështetjen e proçesit të mësimdhënies,
korrigjimet e provimeve të studenteve, zhvillimin e kursit, konsulenca individuale,
këshillimin, udhëheqje tema diplomimi veprimtari për kërkim shkencor dhe
natyrisht veprimtari mbështetëse për institucionin. Për të siguruar një mënyrë për
shpërndarjen e burimeve në mënyrë më efikase, kostoja e bazuar në aktivitet mund
të ndihmojë për të përcaktuar mënyrën më të mirë për të përmbushur qëllimet e tyre
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duke monitoruar përdorimin e burimeve në veprimtari të veçanta. Të ndryshuarit e
mënyrës së analizës së kostos për një universitet kërkon një përpjekje të madhe, në
institucionet e arsimit të lartë të cilët përdorin mënyrën e thjeshtë dhe më e njohur
sesa duke u përpjekur për një qasje të ndryshme, të panjohur. Gjithashtu institucionet
e arsimit të lartë nuk kanë pasur kurrë nevojë për të analizuar kostot e tyre, sepse
ata në mënyrë rutinë kanë marrë rritjen e të ardhurave, transfertat e kushtëzuara
dhe të pakushtëzuara nga qeverisja qëndrore, tarifa e shkollimit, apo të ardhura të
tjera.
Përse shërben metoda ABC? Metoda ABC ofron të dhëna shumë të hollësishme të
cilat administratorët e arsimit të lartë mund të përdorin për shpërndarjen e burimeve
në mënyrë më efektive dhe të ndajnë me krijuesit e politikave për të ndihmuar ata të
kuptojnë më mirë se çfarë duhet të bëjnë. Pikësëpari, kjo qasje siguron informacion
që mund të rezultojë në planifikim më të mirë, qoftë për një plan shumëvjeçar
strategjik apo synime të dhënësit të iniciativave të caktuara në një periudhë të caktuar
kohore. Metoda ABC u siguron institucioneve parashikime dhe planifikime më të
mira, gjithashtu lehtëson një shpërndarje të burimeve të kufizuara për të përmbushur
qëllimet e veçanta ose të përqëndrohet në nismat e caktuara. Në metodën ABC koha
përkthehet në të holla dhe, nëse është e nevojshme, universiteti mund të zhvendosë
disa nga burimet e saj të aktiviteteve që mbështesin qëllimin, metoda ABC mund të
ndihmojë për të indentifikuar më mirë ku nevojiten burimet. Analiza dhe krahasimi
është një përpjekje e rëndëshme që i lejon institucionet arsimore për të vënë rezultatet
e tyre në një kontekst kuptimplotë. Duke analizuar dhe dhënë përgjigje lidhur me,
pyetje të tilla si: nëse x % e buxhetit të shërbimeve studentore në universitet është
shpenzuar për të këshilluar? A është ky shpenzim i lartë apo e ulët dhe si eshte
vepruar ne kete rast? Si ndikojnë këto shpenzime në qëllimet dhe misionin e
universitetit? Si krahasohet ai me universitetet e tjerë të cilët bëjnë shpenzime në
këshillim? Përhapja e ndryshimit të mjedisit na detyron, veçanërisht për një
manaxhim të sistemit të kostos, në mënyrë që të arrihet avantazh konkurrues në
treg.
Aplikimi i sistemit ABC është i vlefshëm dhe në sistemin e sherbimit spitalor, sipas
(King, 1994, Adams, 1996), që bën krahasime më kuptimplota të performancës
financiare me spitale të tjera, dhe optimizon  përzierje të shërbimit të ofruar për
pacientët.
Sistemi i kostos ABC gjithashtu ndihmon për të eleminuar aktivitete me vlerë jo të
shtuar që konsumojnë burimet e organizatave pa përfitime për organizatat. Sektori
i arsimit do të mund të përqëndrohet në burimet e saj në aktivitetet që i shtojnë
vlerë dhe të sigurojë përfitime ekonomike. Objektivi është për të eliminuar çdo
veprimtari që nuk shton vlerën në shërbimin e ofruar dhe për këtë, shpenzimet
mund të reduktohen pa kompromentuar shërbimin e ofruar. Sistemet e menaxhimit
të kostos janë të nevojshme në sektorin e arsimit të lartë së pari: kërkesat e rritjes së
konkurrencës kanë përmirësuar planifikimin dhe kontrollin, së dyti, shërbimet janë
rritur në madhësi dhe kompleksitet organizativ. Liberalizimi i ketij shërbimi
(arsimor) ka rritur konkurrencën në këtë sektor, rritja e kokurrencës ka bërë
menaxherët më të vetëdijshëm për nevojën për të përdorur informacionin e
kontabilitetit për planifikimin, kontrollin dhe vendimmarrjen.
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Implementimi i metodes ABC në institucionet e arsimit të lartë
Identifikimi i misionit dhe qëllimeve të qarta dhe të mirëpërcaktuara, është e
nevojshme për metoden ABC në mënyrë që të jetë e suksesshme, dhe të vlerësojme se
si stafet janë duke alokuar kohën e tyre. Kjo qasje në metoden ABC mund të ndihmojë
të vlerësojmë shkallën në të cilën personeli është duke kontribuar në performancën
e përgjthshme të institucionit dhe nevojën për të përshtatur burimet që lidhen më
mirë me misionin.
Zbatimin e metodes ABC në institucionet e arsimit të lartë, konsiderohet e
përshtatshme të përdoret në një mjedis universitar ku ka një numër të lartë të
shpenzimeve dhe ku përdorimi i tyre nuk lidhet me rezultatet. Megjithatë, ka forma
të ndryshme të shërbimeve universitare të cilat janë të ndërlidhura dhe jo të ndara
nga njëri-tjetri që sjellin komplikime në  trajtimin e kostos. Lind e domosdoshme
studimi në këtë fushë për të demostruar në një fakultet të caktuar, ndjekjen e
aktivititetit kryesor dhe shërbimet mbështetëse lidhur me kostot e tyre,  më pas
është e nevojshme, për të vëzhguar proçesin e zbatimit të metodës ABC në universitet
në tërësi. Ky punim përpiqet për të mbushur këtë hapësirë, duke vlerësuar koston e
programit arsimor nëpërmjet identifikimit të inputeve, aktivitetet, dhe rezultatet në
thelbin dhe funksionet mbështetëse të një universiteti që janë:
Identifikimi i aktiviteteve kryesore
Arsimimi i studentëve është një mision i rëndësishëm i universiteteve, maksimizimi
i burimeve për suksesin studentor fokusohet në mësim dhe në fusha të tjera të
arsimit të lidhura, përkatësisht shërbime studentore, mbështetje akademike, kerkim
shkencor dhe brenda çdo fushe, aktivitetet janë të përcaktuara. E rëndësishme në
zbatimin e një sistemi kostoje të bazuar në aktivitet është të identifikojë aktivitetet
kryesore të kryera, ky moment mund të përfshijë raportimin, intervistimin e stafit
për të përshkruar detyrat kryesore në të cilat ata janë të përfshirë, aktivitetet kryesore
mund të identifikohen, mund të jepen informacione të hollësishme, si dëshiron
institucioni.
Vlerësimi i alokimit të kohës së stafit sipas aktiviteteve dhe alokimi i kostos
Nje element mjaft i rendesishem është për të përcaktuar përqindjen e kohës së
anëtarëve të stafit që kushtojnë në çdo aktivitet në mënyrë që shpenzimet mund të
ndahen në përputhje me rrethanat. Ellis-Newman, (2003, f. 339) kane theksuar se
ka disa mënyra për të kryer këtë detyrë, duke përfshirë, sidomos, vlerësimin
menaxherial dhe anketat e fakultetit dhe stafit. Në fund të fundit, çdo metodë përdoret,
“ajo duhet të sigurojë një përafrim të drejtë dhe të arsyeshme të shpenzimeve të
aktivitetit”
Vlerësimi menaxherial, është për të përcaktuar dhe për të vlerësuar përqindjen e
kohës të shpenzuar nga stafi në çdo aktivitet të identifikuar. Një qasje e tillë e
çentralizuar siguron një proçes relativisht efikas dhe me kosto efektive, edhe pse
vlerësimi menaxherial nuk mund të ofrojnë saktësinë që ofrojne metoda të tjera.
Alokimi i kostos është proçesi i gjetjes së objektit të kostove te ndryshme me kosto
të tilla si të një projekti, një departamenti, një dege, etj. Alokimi i kostos është i
rëndësishëm, sepse proçesi përmes të cilit shpenzimet e bëra në prodhimin e një
produkti të caktuar apo marrja e një shërbimi të caktuar janë llogaritur, në qoftë se
shpenzimet nuk janë llogaritur me saktësi, nuk mund të dijmë se cilat produkte
janë fitimprurëse dhe cilat po sjellin humbje. Mekanizmi i alokimit të kostos përfshin:
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a-.Identifikimi i objektit në të cilin do të jenë caktuar kostot, b- Akumulimi i kostos
në rezerva të ndryshme, c- Identifikimi i bazës/metodës më të përshtatshme për
alokimin e kostos.
Principet e llogaritjes së kostos së bazuar në aktivitet.
Pika kyçe karakteristike për metodën ABC është analiza e detajuar e faktorëve që
influencojnë në shpenzimet shtesë të një organizate, si duke identifikuar se çfarë
forcash të brendshme apo të jashtme i nxjerrin kostot në vend të parë. Për të
implementuar një sistem ABC është e nevojshme të fillohet duke identifikuar gamën
e aktiviteteve që kryhen në të gjithë njësinë kryesore, ose brenda një departamenti
në rastin kur studiohet vetëm një pjesë e njesisë.
Ajo çfarë duhet të jetë identifikuar prej rezultatit të aktiviteteve të referuara është
një detajim i “kostove indirekte” dhe “shpenzimeve shtesë” për secilin departament
në aktivitete më të detajuara. Këto aktivitete ka mundësi të mos reflektojne qëndrat
e kostos që përdoren në sistemin e llogaritjes së kostos, i cili tenton të detajojë
kostot sipas tipit subjektiv më tepër se sipas aktivitetit.
Kështu, brenda sistemit ABC përcaktuesi i kostos për çdo grupim kostosh duhet të
identifikohet. Kjo do të përfshijë zakonisht intervistimin e stafit të përfshirë në
shpërndarjen dhe menaxhimin e aktiviteteve, dhe observimin e tyre në veprim. Kosto
e plotë e secilit aktivitet duhet të ndërtohet duke përfshirë të tëra kostot e atribueshme,
në mënyrë të qartë disa nga këto kosto do të ndahen midis aktiviteteve, kështu
nevojitet të përcaktohen bazat e përshtatshme të atribuimit ndërmjet grupimeve të
kostove. Pasi të jenë identifikuar dhe matur kostot e plota për çdo aktivitet (grupimet
e kostove) dhe përcaktuesit e kostos, kostot mund të ndiqen deri tek objektivi i
kostos.
Llogaritja e kostos bazuar në aktivitet në pergjithesi konsiderohet si një përmirësim
në proçesin e alokimit të kostos, shumë menaxherë argumentojnë se përfitimi më i
madh i llogaritjes së kostos bazuar në aktivitet është se ajo përmirëson kontrollin e
kostove dhe aktiviteteve. Llogaritja e kostos bazuar në aktivitet nxjerr në dritë
faktorët të cilat shkaktojnë aktivitetet që krijojnë kostot.
Sistemi i pranishëm i menaxhimit të kostos nuk jep informacion të saktë të kostos
për të lehtësuar planifikim e vendimmarrjes, veçanërisht në eliminimin e aktiviteteve
jo- vlerështues. Në bazë të analizave, sistemi i tanishëm i kostos nuk ka arritur
objektivin e drejtimit dhe kontrollin e aktiviteteve operative. Universitetet duhet të
kërkojnë të dhëna që kostot të klasifikohen sipas veprimtarisë së secilit departament
në mënyrë që të shmanget ndonjë aktivitet që konsumon burimet universitare pa
shtuar ndonjë vlerë. Ndërsa për kontrollin, në universitet duhet të  kërkohet një
mjet (kosto) për të matur performancën e departamentit. Prandaj, universiteti kërkon
një sistem të menaxhimit të kostos që jo vetëm siguron analiza të produkteve dhe
shërbimeve të saj, por gjithashtu ndihmon menaxhimin me planifikimin strategjik
dhe kontrollin e funksioneve të përgjithshme të saj.
Operacioni i departamenteve të universitetit është menaxhuar nëpërmjet kontrollit
të buxhetit të qëndrave të përgjegjësisë, në të cilat mungon informacioni i “vërtetë”
i të dhënave të kostos. Ky sistem i ri kërkon që çdo shef departamenti të parashikojë
buxhetin e departamentit. Buxheti i paracaktuar aktualisht përshkruan vetëm kostot
direkte dhe gjurmime të tilla si shpenzimet: e  pagave, sigurime shoqërore, dhe
shpenzimet për mallra e sherbime. Përveç kësaj, as kostoja e drejtpërdrejtë e as kosto
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indirekte nuk është e shpërndarë në divizionet e tjera nënligjore të departamentit
sipas  aktivitetit që drejton koston. Kjo qasje i jep informacion shumë pak kostos
rreth aktiviteteve të departamentit që të ndjekin  koston dhe, prandaj, nuk është
mënyrë efektive e monitorimit të kostos.
Mund të themi se si disavantazh i modelit aktual të kostos në universitete është se
efektiviteti i vërtetë, kostoja e burimeve është e panjohur, është e vështirë që të
përshtaten aktivitetet e percaktuara të buxhetit dhe sistemi nuk është një mjet i
përshtatshëm për matje të performancës.  Me kryerjen e reformës në arsimin e lartë
dhe ligjin e ri në universitete duhet  të kërkohet një alternative modeli kosto që
shkon përtej ndarjes së fazës së parë të kostos në fazën e dytë të alokimit te kostos,
ku shpenzimet janë ndarë më tej në aktivitetin që drejton koston, aktualisht sistemi
universitar i pranishëm bën vetëm fazën e parë të ndarjes të kostos dhe jo të dytën.
Sistemi i sugjeruar i kostos bazuar në Activity- based Cost (ABC) është një formë e
mirë e sistemit që i plotëson kërkesat e universitetit për përmirësim të vazhdueshëm
dhe menaxhim më të mirë të proçesit. Për zbatimin e kësaj metode dhe përfitimet e
ABC në një mjedis akademik, mund të përqëndrohemi në analizë në çdo fakultet të
universiteteve, si rezultat çdo fakultet mbështet në mësimdhënie, kërkim shkencor,
veprimtari për përgatitjen dhe mbështetjen e proçesit dhe punë administrative.
Fakultetet  aktualisht japin diploma të nivelit të parë të studimit dhe të nivelit të
dytë studimior sipas programeve të miratuara. Departamentet brenda fakultetit
gjithashtu ofrojnë lloje të ndryshme të kurseve  sipas programit përkatës për
studentët për të ndjekur karrierën. Aktiviteti i fakulteteve mbështetet edhe nga të
tjera shërbime qëndrore, duke përfshirë: qëndra kompjuterike të teknologjisë - të
zgjeruara me qasje në internet, financa, shërbimet studentore, njësi regjistrimi,
shërbimi të tjera mbështetje për hulumtime dhe publikime, bursa, trajnime,
konferenca dhe seminare në mbështetje për kerkim shkencor.
Kompleksiteti i zhvillimit të metodës ABC në arsimin e lartë.
Kompleksiteti themelor  ne Institucionet e arsimit të lartë në caktimin e aktiviteteve
që ndikojnë në standardet edukative, metoda ABC fokusohet në aktivitetet dhe kostot
e këtyre aktiviteteve, rolin e tyre në aplikimin e këtij sistemi ABC në institucionet
jofitimprurës akademike. Për të kuptuar më mirë lidhur me sqarimin e modelit ABC,
mund të përmendim: identifikimin e kostove të burimeve, identifikimi i veprimtarive
të mëdha duke përdorur vlerësuesit e kostos, krijimi i qëndrës së kostos për secilin
aktivitet, ngarkimi kostos se aktiviteteve të produkteve duke përdorur vlerësuesit e
kostos. Del e domosdoshme identifikimi i shpenzimeve që mbështesin këto aktivitete
në institucionet e arsimit të larte. Në tabelën 1, kemi kombinimin e burimeve të
drejtpërdrejta dhe të tërthorta, duke përfshirë mbështetje akademike, administrata e
njësisë, shërbime studentore dhe mbështetje e administratës së përgjithshme.
Identifikimi i aktiviteteve kryesore duke përdorur vleresuesit e kostos, është të lidhen
kostot e secilit seksion për njësi akademike që konsumon aktivitetet duke identifikuar
faktorët që ndikojnë në koston e një aktivitet të veçantë, duke përdorur vlerësuesit
e burimeve, dhe duke formuar qëndra aktiviteti.
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  Tabela1. Klasifikimi i aktiviteteve kryesore ne sistemin ABC
           Përcaktimi Aktivitetet e universitetit

Vlerësuesit e burimeve janë përdorur për të përshkruar burimin e rëndësishëm të
kostos të vendosur për aktivitete, duke matur kështu frekuencen e aktivitetit të
kryer. Kështu, një analogji e klasifikimit të aktiviteteve të mëdha në sistemin ABC
sipas një hierarkie përshkruar më parë nga (Cooper: 1990), siç tregohet në skemë,
mund të jetë me vlerë për ne.

  Modeli ABC ne Universitet
Në këtë model, kategoritë e burimeve përfshijnë: pagat e fakultetit, pagat
administrative, kompensimi dhe sigurimi, aktivitetet e infrastrukturës, shërbimet
akademike, aktivitetet e studentëve dhe amortizimin. Vlerësuesit  e kostos janë hallka
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e parë në modelin ABC, dhe në këtë mënyrë,  këto shpenzime të burimeve janë
caktuar të përshtatshme si qendra kosto të aktivitetit duke përdorur vlerësuesit e
tillë të burimeve si kosto aktuale, numri i metra katror,   numri i fakulteteve, numrit
të studentëve dhe përqindja e kostove aktuale respektive. Ky proces  mund të themi
se është hapi më i rëndësishëm në modelin ABC.
Diskutime lidhur me aplikimin e metodës ABC në Institucionet e Arsimit të
Lartë
Në institucionet e arsimit të lartë, mbledhja e aktiviteteve është përfshirë në sjelljen
e një produkti përfundimtar të kostos, dmth, kostoja e një kursi. Aktivitetet kryesore
përbëjnë shumicën e kategorive të mësimit dhe kërkimit shkencor të departamentit,
dhe të shërbimit publik. Mbështetje të tjera akademike përfshin bibliotekat, laboratorë
kompjuterike, administrata e fakultetit, aktivitetet e shërbimeve studentore dhe
aktivitetet e përgjithshme të mirëmbajtjes. Universiteti ofron shërbime të ndryshme
duke përfshirë edhe shërbimet e internetit, për të gjithë studentet përkundër dallimeve
të tyre në subjektet e tyre. Këto shërbime mbajnë të dhënat për çdo studentë për
përdorimin e pajisjeve, pajisjet të përdorura nga departamenti mund të përdoret
nga një kurs universitar niveli i parë apo i dytë. Për këtë arsye, kostoja e programeve
duhet ndarë në proporcion me numrin e studentëve, në bazë të përdorimit të
programeve kompjuterike dhe konsumi relativ i tyre. Departamentet e fakultetit
dhe  universitetit, si shumica e njësive akademike, janë bazuar në gamë të ndryshme
të faktorëve.

E

Tabela 2. Kosto per kurs sipas metodes ABC
Ky informacion (tabela 2), thekson jo vetëm koston e lidhur me secilin nga kurset e
ndryshme, por edhe lehtësisht identifikon aktivitetet përkatëse duke shkaktuar kosto
shtesë, në qoftë se një kurs të veçantë shkon në një shumë të kushtueshme. Arsyeja
për këto dallime mes kurseve mund të jetë për shkak të diferencave në madhësinë e
konsumit të aktiviteteve në mes njësive e departamenteve. Element tjetër është
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vlerësimi i shpenzimeve të një kursi brenda një njësie të departamentit që eshte e
lidhur me konsumin e burimeve të ndryshme. Alokimi i kostove të një kursi zbulon
një lidhje të fortë me sasinë e përpjekjeve të ndërmarra për te ofruar kursin. Ky tipar
i metodës së kostos, duke siguruar disa teknika standarde të grumbullimit të kostos
nga një gamë të gjerë të aktiviteteve specifike të universitetit do të sigurojë një
informacion të vlefshëm për grupin e menaxhimit financiar. Në fakt, ndarja reale e
shpenzimeve të një kursi përfshin të gjitha aktivitetet lidhur me kryerjen dhe
prodhimin e kursit. Aktivitetet para auditoreve, të tilla si zhvillimin, projektimi i
skicës se kursit, përgatitjen më pas, aktivitete të tilla si korrigjimet, pikët në sistem,
notat, janë të gjitha të përfshira në vlerësimin e shpenzimeve të një kursi. Këto
aktivitete konsumi në lidhje me kostot e kursit ndryshojnë nga departamenti në
departament dhe nga kursi në kurs brenda një departamenti.

Tabela 3: Deklarimi i aktiviteteve per nje kurs
Tabela 3, nxjerr në pah jo vetëm qëndrën e kostos, por dhe deklarimin e aktiviteteve
për një kurs. Megjithatë, informacioni nuk ishte e mjaftueshme sa për të matur se sa
janë burimet e konsumuar dhe se si të ndajë grupet specifike të përdoruesve, në këtë
mënyrë, më poshtë kemi analizuar kryesisht se cilat aktivitete  mund të jenë për një
kurs si: - Paga mesatare e fakultetit, ngarkesa mësimore, - shpërndarja mesatare e
kohës fakultetit (70% të mësimdhënies, 20% kerkim shkencor dhe 10% shërbimi
administrativ), - numri mesatar i orëve, nuk është e kufizuar vetëm për te oret e
punës, por është e lidhur edhe me mbështetjen dhe përgjegjësinë e fakultetit në të
njëjtin proporcion të përgjithshëm. Kështu, numri mesatar i orëve të punës, duke
përfshirë semestrin verë është, 10 muaj * 4 javë * 40 orë = 1.600 orë.  Kostoja për orë
,  kohëzgjatja mesatare e lëndëve të ndryshme është pergjithesisht 3 orë në javë dhe
15 javë, sasia e studentëve në auditore duke u mbeshtetur në udhëzimet përkatëse të
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Ministrisë për leksione dhe seminare, nisur dhe nga infrastruktura që ofrohet sot
në fakultete dhe universitete të përfshihet numri minimal  në auditor. Në praktikë
për zbatimin e metodës ABC, për të treguar se si janë konsumuar burimet në bazë të
vlerësuesve duhet të ndahen aktivitetet: Aktivitetet niveli – njesi  Këto aktivitete
kryhen sa herë që një produkt është dorëzuar, si psh:  vlerësimi për provimet, detyrat
e kursit, seancat e këshillimit. Aktivitetet niveli – grup, këto janë aktivitetet e kryera
çdo herë kur ofrohet një kurs si: - koha e përgatitjes: ky proces përfshin të gjitha
aktivitetet e ndërmarra të cilat krijon një kurs, dmth, detyrat, provimet, kuize, etj.-
zhvillimi i një kursi: përfshin të gjithë kohën në pergatitjen e një kursi, përditësimin
e njohurive, përgatitjen, e nevojshme për të mbështetur  projektim kursi etj.

Kursi

Tabela 4. Llogaritja e kostos për degë duke zbatuar metodën ABC
Tabela 4 thekson koston e një diplome që ofrohet nga një njësi departamenti. Sistemi
tradicional i kostos, nuk arrin të marrë në konsideratë konsum të aktiviteteve të
ndryshme të nevojshme për të mbështetur një kurs, krijimin dhe zhvillimin e një
njohurie të saktë, për koston përkatëse të kurseve, do t’i japë studentit, një ide më të
sqaruar, të kostos së kursit, si dhe do të ndihmojë për të realizuar një menaxhim më
të mire të sistemit administrativ. Shpenzimet e programit arsimor tani përbëhen
nga shpenzimet e  fakulteti, kostot e mbështetjes akademike dhe shpenzimet indirekte
të alokuara nga mbështetja institucionale. Qëllimi i fundit i sistemit ABC është të
caktojë çdo kosto aktiviteti të shkaktuara për produktin apo shërbimin. Ashtu si në
rastin e universitetit kosto është caktuar për student si çdo qëndër aktiviteti që
shkakton kosto si rezultat i shërbimit të kryer për studentët. Analiza aktivitet kosto
ABC i tregon qartë drejtuesit të departamentit sa kosto është shkaktuar nga  kryerja
e shërbimeve për çdo student dhe për të ditur nëse kjo kosto është e justifikueshme
që të ofrojë shërbimin. Ky sistem gjithashtu eliminon aktivitete me vlerë jo të shtuar
për të treguar koston e vërtetë nga ndarja e shkaktuar. Së fundi kjo kosto mund të
përdoret gjithashtu si një mjet i vlerësimit të performancës për të vlerësuar
performancat nga njëri vit në tjetrin.

Konkluzione

· Sistemi ABC, gjatë viteve të fundit konsiderohet të jetë risi e rëndësishme kostoje,
megjithatë, ABC mund të ketë ende një rol të gjerë për të luajtur në institucionet
e arsimit te larte për të zhvilluar sistemet e tyre të menaxhimit financiar të
kostos.
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· Kostoja e një aktiviteti është një komponent i rëndësishëm për çdo vendim të
menaxhimit administrativ. Hapi më i rëndësishëm është për të krijuar dhe për
të përcaktuar alokimet e aktiviteteve për fakultetet dhe stafin administrativ.

· Ky punim është një qasje  për të eksploruar një fushë të re të menaxhimit të
kostos, dhe ofron njohuri në lidhje me alokimet më të dobishme e të mundshme
të aktiviteteve të burimeve dhe vlerësuesit e lidhur me konsumin, për të
prodhuar një produkt me kosto dhe cilesi në arsimin e lartë.

· Aplikimi i metodës ABC në Institucionet e arsimit mund të sigurojë një numër
të përfitimeve të gjithanshëm në menaxhimin administrativ. Përmirësimi i
informacionit me kosto të dobishme në dispozicion për të mbështetur programe
administrative dhe akademike ndikon vendimet për një pamje më të mire të
kostos së vërtetë të një programi arsimor.

· Për zbatimin efektiv të sistemit dhe  projektit ABC duhet të përgatiten stafet
për të investuar në teknologjinë kompjuterike dhe të lirohen nga detyrimet
normale dhe universitare, duke vënë në dukje se kontrolli i brendshëm duhet
të vendose në mënyrë që të shmanget çdo përdorues i  paautorizuar për të bërë
modifikime  të të dhënave në sistem.

· Sistemi ABC tregon qartë se  mund të ndihmojë universitetin për të kuptuar
ku janë shpenzimet, çfarë pritet të ndodhin, dhe që kosto mund të ulë vlerën e
shtuar me objektin e kostos. Sistemi mundëson përgjegjësat e departamenteve,
dekanet e fakulteteve të universitetit për të analizuar dhe të shohin gjërat,
përmes lenteve të kostove dhe aktivitetet e punës. Kjo patjetër do të zëvendësojë
sjelljen e tyre të vendimmarrjes përmes intuitës dhe pohimet bazuar në fakt.

· Përdorimi dhe mundësitë e mëdha të sistemit ABC ndihmojnë në parashikimin,
planifikimin, vlerësimin e kostos dhe eliminimin e aktiviteteve me vlerë jo të
shtuar, të cilat janë të dobishme për vendime strategjik në universitete. Kosto
mund të përdoret gjithashtu si një mjet i vlerësimit të performancës për të
vlerësuar performancat nga njëri vit në tjetrin.
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Kuptimi dhe tiparet themelore të veprimtarisë së policisë në Procedurën
penale sipas KPPP-Kosoves te vitit 2004

 PhD (C.) Murat Hulaj

Abstrakt

Kodi i Procedurës Penale, sidomos faza e procedurës paraprake, ka pësuar ndryshime
strukturale dhe kualitative, sepse tani shumë kompetenca të gjyqtarit hetues bartën te
prokurori publik i cili i zbaton dhe udhëheq hetimet, e në rast se veprime të caktuara
hetimore ia beson Policisë Gjyqësore, të njëjtat edhe i mbikëqyr. Në KPPK, procedura
paraprake përfshin fazën e paraqitjes së kallëzimit penal (Kapitulli XXIII, nenet 197-219
të KPPK-së), fazën e hetimeve (nenet 220-303), e deri te ngritja e aktakuzës (neni 304,
paragrafi 1) dhe të seancës për konfirmimin e saj (nenet 309-318).
Tash, shtrohet dilema nëse në Kodin e Procedurës Penale kemi fazën e procedurës
parapenale, dhe nëse po, cila është natyra dhe karakteri i veprimtarisë së policisë në këtë
fazë procedurale.

Fjalët kyçe: procedura paraprake, delegimi i  kompetencave, policia gjyqësore dhe roli i
saj.

 Procedura preliminare

Sipas LPP-së të ish-Jugosllavisë, i cili ishte i aplikueshëm deri me hyrjen në fuqi të
KPPK-së, procedurës paraprake i paraprinte procedura parapenale apo joformale,
në të cilën “zhvillohej një aktivitet i dendur operativ i policisë me qëllim që të tubojë
informata mbi veprën penale dhe kryesin, informata këto të cilat do t’i përdorë
prokurori kompetent si prova në kuptimin njohës, për të mbështetur kërkesën e vet
për zhvillimin e hetimeve drejtuar gjyqtarit hetues…” (bayer, 1988, 113). Këto
informata, të mbledhura, konsideroheshin se nuk kishin karakter procesual, por
vlera praktike dhe influenca e këtij materiali, në fazat e mëvonshme të procedurës,
ishte i padyshimtë dhe trajtimi i këtij materiali gjithmonë ka qenë problematik dhe
me shumë efekte negative.1

Pra, në këtë aspekt, shtrohet pyetja se a kemi procedurë parapenale në KPPK dhe si
trajtohet materiali i tubuar në këtë fazë.
Në Kodin e Procedurës Penale nuk ekziston një ndarje e tillë në veprime
paraprocesuale dhe veprime procesuale jo vetëm si skemë e organizimit të ligjit por
as si term. Në fakt, në KPPK, kemi procedurën parapenale, të cilën do ta quaja”
procedura preliminare”, si fazë e veçantë, ku në te synohet që të grumbullohen të
dhënat e nevojshme për të çmuar nëse ka vend për të ushtruar ndjekjen penale.
Fillimi i procedurës dhe mënyra se si bëhet paraqitja e kallëzimit penal dhe e

1 Pjesë nga prezantimi, në seminarin e cituar në Pejë, më 26 Dhjetor 2003 nga Dr. Ejup Sahiti, “…influenca
e këtij materiali provues nuk është veçuar dhe se kjo formë e zgjedhjes së sistemit të provave nuk ka qenë
e mire. Duke u nisur edhe nga fakti se në shtetet e ish Jugosllavisë si në Slloveni, Kroaci, Bosnje e
Hercegovinë, në legjislacionin e tyre të ri procedural nuk ka ndryshime të mëdha sa i përket fazës së
procedurës paraprake me dispozitat të cilat kanë ekzistuar në LPPJ-së, dhe duke u nisur nga kjo praktikë e
hidhur ka qenë dilemë e madhe shkalla apo vëllimi i autorizimeve që do t’i epen policisë”.
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subjekteve, të cilët mund të paraqesin të njëjtin kallëzim, nuk ka ndryshuar nga
ligji i më mëparshëm (neni 159 i LPPJ-së), sepse edhe tani hetimet mund të zhvillohen
vetëm kundër personit të caktuar dhe për vepër penale të caktuar, e këto të dhëna
duhet të sigurohen në kallëzimin penal për të mundur që edhe formalisht të fillohen
hetimet me aktvendimin e prokurorit publik (neni 221 paragrafi 1, i KPPK-së).
Pajtohemi me mendimin e prof. dr. Ejup Sahtiti,2 se me zgjidhjet ligjore në Kodin e
procedurës penale të Kosovës, raport i procedurës parapenale dhe i veprimeve të
cilat ndërmerren në të, është zbehur, sepse tashti, qysh në kontaktin e parë me të
dyshuarin, policia duhet t’i japë informatat themelore për cilën vepër penale personi
ngarkohet dhe për të drejtat e tij. Këto garanci të caktuara procesuale3 të cilat në
përgjithësi kanë të bëjnë me avancimin e pozitës dhe mbrojtjes së të drejtave të
pandehurit në procedure penale,  kanë kufizuar mundësitë e të vepruarit arbitrar të
policisë në procedurën penale - për dallim nga ligji i mëparshëm4 - si dhe është
zgjedhur vlera provuese e materialit dhe provave të tubuar nga policia në këtë fazë
(shiko nenin 220, paragrafi 4, të KPPK-së). 5

1.1. Veprimtaria administrative e policisë

Policia, duke qenë institucion i administratës shtetërore në shërbim të komunitetit,
përveç detyrave të karakterit policor (për të cilat do të bëhet fjalë më poshtë), me ligj
kryen edhe detyra të karakterit administrativ. Kjo veprimtari është puna e zakonshme
(përditshme) e policisë, në ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike, në kontrollin ndaj
qarkullimit rrugor dhe shqiptimin e masave administrative (gjobave) ndaj drejtuesve
të automjeteve, punët në shërbimet emergjente, çështjet rreth regjistrimit civil etj.6

2 Dr. Ejup Sahiti, pjesë nga prezantimi në seminarin në Pejë,  me 26 Dhjetor 2003.
3 Me ikorporimin e Rregullores së UNMIK-ut nr.28/2001, mbi të drejtat e personave të arrestuar nga
autoritetet e zbatimit të ligjit, përfshirë edhe të drejtën për avokat mbrojtës, si dhe urdhëresa administrative
e UNMIK-ut 2001/15 për implementimin e rregullores në fjalë.
4 Shkeljet më të shpeshta procedurale në këtë fazë të procedurës, janë bërë duke shpërdorur institucionin
e “bisedës informative”. Në bazë të nenit 151, paragrafi 3 të LPPJ-së, policia ka pasur të drejtë të ftojë
personat e dyshimtë në bisedë informative, me qellim mbledhjeje të njoftimeve të caktuara për vepër
penale të caktuar dhe kryesin e saj. Por në praktik, qëllimi më i shpeshtë i bisedave të tilla ishte që të
sigurohet pohimi nga i dyshimti për vepër penale të caktuar, nën kërcënim apo edhe përdorimin e formave
të ndryshme të dhunës fizike. I pandehuri, formalisht ka pasur të drejtë të parashtrojë ankesë prokurorit
publik kompetent nëse ndaj tij janë ndërmarrë veprime të tilla (neni 154, paragrafi 4), por ky mjet juridik,
shpesh nuk është përdorur fare për shkak se apriori efektit të tij të vogël dhe masat eventuale të cilat do të
ndërmershin ndaj ndërmarrësve të veprimeve të tilla.
5 Neni 220 par. 4, “Nëse informacioni nga kallëzimi penal përbën bazën për dyshim të arsyeshëm se
personi konkret ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, ose kurdo që gjatë mbledhjes së
informacioneve nga personi, policia siguron njohuri se personi i caktuar ka kryer vepër penale e cila
ndiqet sipas detyrës zyrtare, personi i tillë duhet të trajtohet si i pandehur dhe të gëzojë të gjitha të drejtat
e parapara për të pandehurin sipas këtij Kodi edhe kur hetimi formal ende nuk është filluar”.
6 Veprimtaria administrative (është fjala për policinë në Shqipëri) është ajo veprimtari policore e cila synon
marrjen e masave me karakter administrativ, parandalues dhe shtrëngues, në mënyrë që shkeljet
administrative të individëve të veçantë të mos e dëmtojnë interesin e shoqërisë. Funksionet administrative
janë tipike psh për Policinë e bashkisë dhe të komunës e cila “ ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim
të rendit dhe qetësisë dhe mbarëvajtje së punëve publike brenda territorit të bashkisë ose komunës.
Funksione administrative kryen, bie fjala, edhe Policia e qarkullimit rrugor e cila, kur konstaton shkelje,
merr masa administrative ndaj drejtuesve të automjeteve. Henrik Ligori,  vepër e cituar faqe 46.
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1.2.  Veprimtaria operative policore

           Masat dhe veprimet operative taktike, paraqesin përmbajtje themelore të
veprimtarisë së policisë në luftimin e kriminalitetit. Policia si organ i specializuar
për luftimin e krimit, këto masa dhe veprime i ndërmerr me qëllim zbulimi dhe
parandalimi të kryerjes së veprave penale, gjetjen dhe kapjen e kryesve të tyre,
zbulimin dhe sigurimin e gjurmëve të veprave penale dhe lëndëve që mund të
përdoren si prova si dhe mbledhjen e informacioneve që sigurojnë zhvillimin e
suksesshëm të procedurës penale.
Disa masa dhe veprime siç janë: mbledhja e informacioneve, kontrollimi i mjeteve të
transportit, udhëtarëve dhe valixheve, kufizimi i lëvizjes, marrja e masave me qëllim
të vërtetimit të identitetit të personave dhe lëndëve, fotografimi, daktiloskopimi,
shpallja publike e fotografisë, letërrreshtimi për persona dhe sende të caktuara,
kontrollimi i objekteve dhe lokaleve të organeve shtetërore, të organizatave
punonjëse, pastaj sjellja e personit të kapur në kryerjen e veprës penale te prokurori
ose gjyqtari i procedurës paraprake ose ndalimi i tij deri te ardhja e gjyqtarit apo
prokurorit, edhe pse janë paraparë me kodin e procedurës penale, ato, kryesisht,
nuk kanë karakter procesual, por ekskluzivisht, para segjithash, kanë karakter
operativ. 7

Fati i procedurës paraprake, hapja ose mos hapja e procedurës penale varet nga
fakti nëse me veprimtarinë operative-taktike janë zbuluar dhe mbledhur informatat
themelore të mjaftueshme për ti arsyetuar bazat e dyshimit për ekzistimin e veprës
së caktuar penale dhe kryesisht duke e krijuar dyshimin e bazuar që është i
nevojshëm për të filluar dhe përfunduar hetimet. Me masa operative-taktike zbulohen
gjurmët dhe mjetet e veprës penale dhe provat e tjera, ndërsa me veprime procesuale
ato fiksohen, vërtetohen dhe vlerësohen.8

1.2.1. Veprimtaria hetimore policore

Në çështjet e sipërshënuara vëmendja është përqendruar në natyrën e veprimtarisë
së Policisë në fazën e procedurës parapenale (preliminare). U tha se policia edhe në
këtë fazë të veprimit të saj, mbledhë prova dhe të dhëna, të cilat do të trajtohen si

7 Përpos këtyre masave, policia ka kompetencë zbatimin edhe të këtyre masave operative-taktike: bllokimin,
legjitimimin, ndalimin, shfrytëzimin e qenve posaçërisht të stërvitur, veprimtarin kërkuese (gjurmuese),
heqjen e lirisë etj. Masat dhe veprimet operative dhe taktike janë të kushtëzuara me paraqitjen e llojit të
kriminalitetit dhe nuk mund të përfshihen e rregullohen tërësisht juridikisht. Dr. Vesel Latifi, Kriminalistika,
tekst universitar, Prishtinë, 2000, faqe 46 dhe 47.
8 Dr. Vesel Latifi, Kriminalistika, vepër e cituar, faqe 45 dhe 46, “Sistemi i masave operative-taktike është i
përshtatshëm për vërtetimin e lidhjeve të delinkuentëve, të cilët, të shumtën e herëve, nuk mund të
zbulohen me hetim. Madje, këto masa ndihmojnë në zbulimin e veprave tjera penale dhe të bashkë-
punëtorëve, të cilët nuk janë të përfshirë në hetime. Gjithashtu, bëhet gjetja e objekteve që me procedurë
do të figurojnë si provë, e që deri në hapjen e procedurës janë vetëm informata provuese. Së fundi, masat
operative mundësojnë edhe përcaktimin e rrethanave që kanë bërë  të mundur dhe kanë ndihmuar kryerjen
e krimit dhe fshehjen e kryesit.. Ç’është e vërteta, këto janë masa dhe veprime që nuk kanë karakter
procedural, por operativ dhe të cilat, sipas natyrës së tyre, janë në pajtim të plotë me detyrën e të diktuarit,
të marrjes së informatave dhe të zbulimit të fakteve që arsyetojnë lindjen e dyshimit se është kryer vepra
penale dhe se ndonjë person është kryes i veprës penale, si dhe mundësitë e gjetjes së të dhënave dhe të
informatave të dobishme”.
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material hetues valid, me kusht që të respektohen kërkesat procedurale për marrjen
e një prove valide.9 Por, që ta kemi një pasqyrë më të qartë të veprimtarisë hetimore
të Policisë në të gjitha fazat procedurale, do të elaborojmë aktivitetin e Policisë
gjyqësore të ndërmarrë me vetiniciativë (apo nismën e vet), veprimtarinë e deleguar
dhe atë ekzekutive.

1.2.3. Veprimet hetuese me vetiniciativë

Sapo policia të njoftohet qoftë nëpërmjet paraqitjes së kallëzimit penal apo në ndonjë
mënyrë tjetër për vepër penale të dyshuar e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare (neni
200, paragrafi 2 i KPPK-së), Policia gjyqësore mund dhe duhet të veprojë edhe përpara
se të ndërhyjë prokurori, pra, përpara se ai të ketë marrë vendim për të ushtruar
ndjekjen penale. Kjo ka rëndësi, sepse ndërhyrja e Policisë gjyqësore e bën të mundur
sigurimin e elementeve mbi bazën e të cilave do të vlerësohet nëse ka lindur apo jo
ndjekja penale. Me një fjalë, kjo veprimtari i paraprin veprimtarisë hetimore të
prokurorit. Me veprimtari “edhe me nismën e vet” kuptojmë atë veprimtari të Policisë
gjyqësore që mund të ndërmarrë me vetiniciativë, me nismën e vet, pa qenë nevoja
që të nxitet nga ndonjë faktor i jashtëm. Pra, tipari themelor i veprimtarisë me
iniciativën e Policisë gjyqësore, është fakti se kjo veprimtari i paraprin ndërhyrjes së
prokurorit dhe marrjes përsipër të drejtimit të hetimeve prej tij.  Ajo vepron “me
nismën e vet” për të përmbushur urdhërimet nga neni 200-207 të KPPK-së.
Veprimet, ose aktet e ndërmarra me iniciativë të Policisë gjyqësore sipas KPPK-së,
ndër të tjera do ishin:
Ø Arrestimi në flagrance (neni 210);
Ø Ndalimi (neni 211);
Ø Ndalimi si masë provizore (6 orësh, neni 202);
Ø Fotografimi i personave dhe marrja e shenjave të gishtit ( neni 205);
Ø Policia, me ndihmën e një mjeku apo infermieri të kualifikuar e në raste të

jashtëzakonshme vetë mund të mbledhë mostra nga neni 192 par. 4 i këtij kodi,
nga i dyshuari nëse kjo është e ngutshme. Prokurori publik menjëherë
informohet për mbledhjen e mostrave të tilla (neni 205, paragrafi 4);

Ø marrja në pyetje e të pandehurit (neni 219) dhe dëshmitarit (neni 209, paragrafi
2);

Ø të dërguarit e të pandehurit për kontroll nga një psikiatër (neni 216 par 4);
Ø kontrolli i shtëpive dhe lokaleve tjera të personit (neni 245);
Ø këqyrja e vendit të ngjarjes (neni 254)etj.10

9 Shiko nenin 69, paragrafi 29, neni 220, paragrafi 4, nene këto të cilat obligojnë që i dyshuari të trajtohet
si i pandehur (“Nëse informacioni nga kallëzimi penal përbën bazën për dyshim të arsyeshëm se personi
konkret ka kryer vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, ose kurdo që gjatë mbledhjes së
informacioneve nga personi, POLICIA siguron njohuri se personi i caktuar ka kryer vepër penale e cila
ndiqet sipas detyrës zyrtare, personi i tillë duhet të trajtohet si i pandehur dhe të gëzoj të gjitha të drejtat e
parapara për të pandehurin sipas këtij Kodi edhe kur hetimi formal ende nuk ka filluar”).
10 Në Kodin e Procedurës Penale të Shqipërisë, autori Henrik Ligori aktet e policisë me vetiniciativë i
ndanë: nën I, Aktet e shtrëngimit personal: arresti në flagrancë (neni 251, par 1,2,3); ndalimi i të dyshuarit
për një krim (neni 253 par 2); shoqërimi i detyrueshëm për vërtetimin e identitetit personal    (neni 295 par
2); ndalimi për shkak të shkeljes së masës së sigurimit, të vendosur pas lirimit nga burgu për shkak të
mbarimit të afatit të paraburgimit  (neni 266 par 4); arrestimi për qëllime ekstradimi jashtë shtetit (neni 495).
Pastaj nën II, Akte të hetimeve: II.1. Akte të marrjes njoftim për veprën penale: -marrja e kallëzimit( neni
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1.2.4. Veprimet hetuese të deleguara

Veprimtaria e deleguar e Policisë Gjyqësore nënkupton zbatimin, prej saj, të atyre
veprimeve hetimore, të cilat prokurori nuk pengohet t’i kryejë edhe vetë, por, për
shkaqe të ndryshme, ai vlerëson se zbatimi i tyre duhet t’i delegohet Policisë
gjyqësore.11

            Ndër aktet e deleguara sipas KPPK-së do të ishin:

Ø Publikimi i fotografisë për përcaktimin e identitetit të të dyshuarit (neni 205
par 2)

             marrja në pyetje e të pandehurit (neni 231, paragrafi1)
Ø kontrollimi dhe sekuestrimi i përkohshëm (neni 240)
Ø Këqyrja dhe rikonstruksioni (neni 254, paragrafi 2);
Ø si dhe të gjitha masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit dhe atë

(me kërkesë të prokurorit publik -neni 258, paragrafi 1, pika 1,2,3,4):
Ø fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende publike;
Ø monitorim të fshehtë të bisedave në vende publike;
Ø hetim të fshehtë;
Ø regjistrim të bisedave telefonike me kërkesë të prokurorit publik, por me leje të

Gjyqtarit të procedurës paraprake (neni 258 par.2, pika 1-10)
Ø fotografim të fshehtë ose vëzhgim me video në vende private;
Ø monitorim të fshehtë të bisedave në vende private;
Ø kontrollim të dërgesave postare;
Ø përgjim të telekomunikimeve;
Ø përgjim të komunikimeve nga rrjeti kompjuterik;
Ø dërgim të kontrolluar të dërgesave postare;
Ø shfrytëzimin e përcjelljes ose vendosjes së mjeteve të përgjimit;
Ø blerje të simuluar të ndonjë sendi;
Ø simulim i një vepre të korrupsionit;
Ø zbulim të dhënave financiare

__________________________
281,282,283 ); marrja e ankimit (neni. 284 ); II.2 Akte të kërkimit dhe sigurimit të burimeve të provës: aktet
e identifikimit (neni.295.1) ;të dhënat nga personi nën hetim (neni.296.1); deklarimet spontane nga personi
nën hetim(neni. 296.3); marrje nga personi nën hetim, në vendin e ngjarjes ose në vepër penale të dukshme
e të dhënave të nevojshme për vazhdimin e hetimeve(neni 296.2);marrja e të dhënave nga persona që kanë
dijeni për rrethana të dobishme për qëllimet e hetimit (neni. 297) II.3. Akte të kërkimit dhe sigurimit të
provës; marrja e plikove të vulosura ose të mbyllura me ndonjë mënyrë tjetër (neni. 299. 1); verifikimet e
ngutshme në vend (neni 300.1.2); kontrollimet (neni 298); sekuestrimet (neni 300.2), Henrik Ligori, vepër
e cituar, faqe 140-141.
11 Neni 209 par 1 “Nëse prokurori publik nga kallëzimi penal nuk mund të përcaktohet se pretendimet e
përfshira në të janë të mundshme, ose të dhënat në kallëzim nuk sigurojnë bazë të mjaftueshme për fillimin
e hetimit dhe veçanërisht kur kryerësi është i panjohur ose nëse prokurori vetëm ka dëgjuar se është kryer
vepër penale, prokurori publik, nëse nuk është në gjendje vetë të ndërmarr këtë, kërkon nga policia
gjyqësore të mbledhë të dhënat e duhura. Policia Gjyqësore detyrohet të veprojë sipas kërkesave të
ligjshme të prokurorit”
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1.2.5.Veprimet hetuese ekzekutive
Për dallim nga veprimtaria e deleguar, me veprimtari ekzekutive, ekzekutohen
urdhëratë dhe vendimet qoftë të prokurorisë apo gjykatës dhe kjo veprimtari nuk
mund të kryhet nga ana e prokurorit publik.
Ndër aktet ekzekutive të policisë gjyqësore sipas KPPK-së do të ishin:
-Kontrolli dhe konfiskimi i përkohshëm (neni 241 par 1); -urdhërarresti dhe
urdhërndalimi (neni 270 par 3);-mbikëqyrja e zbatimit të arrestit shtëpiak (neni 278
par 6 );-ekzekutimi i urdhrit për paraburgim (neni 305 par 2 );-procedura për
transferimin e të pandehurve dhe të dënuarve brenda dhe jashtë shtetit (neni 527
par. 2);-letërrreshtimi dhe shpallja publike (neni 544 par 4 dhe 545 par 2).

1.2.6. Arresti policor dhe ndalimi
Në teorinë-juridiko penale është mjaft kontestuese natyra e masës së arrestit policorë
dhe ndalimit. Në fakt, të dyja këto masa kanë karakter privimin e lirisë së një personi
(kufizim faktik i lirisë), dhe në shikim të parë, duken si masa të sigurimit personal,
sepse nëpërmjet tyre realizohet kapja e të dyshuarit dhe izolimi i tij. Por, megjithatë,
ato nuk janë masa sigurimi, por veprime procedurale që diktohen nga rrethanat
konkrete të flagrancës apo të ikjes. Prandaj, karakteristika e përbashkët e këtyre
masave është se ato ushtrohen për krijimin e kushteve për të verifikuar faktet dhe
rrethanat konkrete, mbi bazën e të cilave do të konkludohet nëse duhet zbatuar një
të drejtë të caktuar. Në thelb këto janë gjithnjë me funksion procedurale për realizimin
e së drejtës materiale përkatëse12.
Në Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, arresti i përkohshëm dhe ndalimi policor
si masa janë të përfshirë në kapitullin XXIV, në nenet 210-219.

          1.2.7. Arresti policor
Arrestim do të thotë akti i kapjes së një personi me pretendimin e kryerjes së një
vepre penale ose me urdhër të një autoriteti.13

Policia mund ta arrestoj një të dyshuar përkohësisht edhe pa urdhër të gjykatës,
nëse e has në flagrancë14 gjatë kryerjes së veprës penale e cila ndiqet kryesisht ose
është në ndjekje për veprën e kryer penale (neni 210 i KPPK-së).
Në kushte të caktuara ligjore (neni 212, paragrafi 1, nënparagrafi 1,2 dhe 3 i KPPK-
së), policia, me autorizim të prokurorit publik, mund ta arrestojë ose ta ndalojë një
person. Nëse në rrethana të ngutshme autorizimi i tillë nuk mund të merret para
arrestimit, policia duhet ta informojë prokurorin menjëherë pas arrestimit (neni
212, paragrafi 2 i KPPK-së), sa më shpejt që është e mundur e jo më vonë se gjashtë
(6) orë nga koha e arrestimit (neni 212, paragrafi 5 i KPPK-së).
Personi i privuar nga liria, jo më vonë se brenda 72 orësh nga arresti, dërgohet para
gjyqtarit të procedurës paraprake (neni 14, paragrafi 2, neni 212, paragrafi 4 i KPPK-
së). Personi i arrestuar, njoftohet për të drejtat e tij ligjore (neni 214, 215 paragrafi 1,
12 Fitim Hoxhati, vepër e cituar, faqe 37.
13 “Arrestimi përfshin momentin e kufizimit të lirisë së personit”, E drejta e Procedurës Penale, tekst
mësimor, Prishtinë 2005, faqe 118.
14 “Rasti flagrant është një shprehje e përgjithshme në të folurit e përditshëm, që sipas fjalorit të gjuhës së
sotme shqipe ka kuptimin e faktit, veprimit a ngjarjes, që duket sheshit, i hapët, që nuk mund të mohohet e
që përdoret përgjithësisht në sensin negativ. E kapën gafil, e kapën me kërpesh në dorë”, Fitim Hoxhati,
vepër e cituar, faqe 42
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dhe neni 216), të drejtën e mbrojtjes (neni 213 dhe 218 të KPPK-së). Obligime më të
veçanta parashihen për policinë me rastin e arrestimit të personit të mitur (neni
215, paragrafi 2 i KPPK-së) ose personit me çrregullime mendore (neni 215, paragrafi
3 i KPPK-së).
Një person (banorë i Kosovës-neni 509, paragrafi 1 i KPPK-së) mund të arrestohet
edhe në bazë të lutjes së organit të huaj (neni 510, paragrafi 1 dhe 2) te procedura
për dhënien e ndihmës juridike ndërkombëtare dhe ekzekutimin e marrëveshjeve
ndërkombëtare në çështje penale, në kushte të reciprocitetit. E poashtu edhe shtetasi
i huaj, me qëllim të transferimit jashtë shtetit, mund të arrestohet nga policia dhe të
sjellët te Gjyqtari i procedurës paraprake, i gjykatës kompetente (neni 520, paragrafi
1 dhe 2, i KPPK-së).

           3.2.8. Ndalimi
Ndalimi, përfshin rastin e të dyshuarit për krim të palidhur me format e flagrancës,
por vetëm mbi të dhënat se kërkon t’i shmanget hetimit. Ndalimi në thelb është një
arrestim - në rastin e të dyshuarit për krim - që emërtohet më vete për të dalluar
sepse nuk lidhet me gjendjen e flagrancës, por mbi të “dhënat se kërkon t’i shmanget
hetimit”. Ajo ka kufizime në aplikim, rregullisht me urdhër të prokurorit dhe
përjashtimisht, kur nuk është e mundur, edhe me iniciativë të policisë gjyqësore.15

Nenet që i referohen ndalimit të një personi, në Kodin e procedurës penale të Kosovës,
janë të përfshirë në nenin 201, paragrafi 1 (në rast dyshimi për kryerjen e veprës
penale); neni 202 (personat që gjenden në vendin e kryerjes së veprës penale) si dhe
ndalimi i personit në rrethana të ngutshme (neni 212), ndërsa kohëzgjatja e ndalimit
policorë, është e rregulluar me nenin 212, paragrafi 4. të KPPK-së16

Kushtet e ndalimit

Kushtet për kryerjen e aktit të ndalimit janë të parapara në nenin 212. par.1 pika 3,
duke u thirrur në nenin 281 , par 1. pika 1. nën i, ii, iii ë KPPK-së,  te kushtet e
paraburgimit dhe atë:
· kur ai fshihet,
· kur identiteti i tij nuk mund të vërtetohet, ose kur
· ekzistojnë rrethanat të tjera që tregojnë se ekziston rreziku i ikjes së tij;
· Kur pesha e veprës penale, mënyra ose rrethanat në të cilat është kryer vepra

penale, karakteristikat e tija personale, sjellja e mëparshme, ambienti dhe kushtet
nën të cilat ai jeton ose ndonjë rrethanë tjetër personale, tregojnë rrezikun se
ai mund ta përsërisë veprën penale, mund ta përfundojë veprën e tentuar penale
ose ta kryejë veprën penale për të cilën është kanosur ta kryejë;

· Kur ka arsye për të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose falsifikojë
provat e veprës penale ose kur rrethanat e posaçme tregojnë se ai do të pengojë
rrjedhën e procedurës penale duke ndikuar në dëshmitarë, në të dëmtuarit a në
bashkëpjesëmarrësit.

15 Cees de Roves, vepër e cituar, faqe 244.
16 “Ndalimi përfshin kohën e kufizimit të lirisë së personit të arrestuar prej momentit të arrestimit të tij deri
te lëshimi i tij në liri ose caktimi i paraburgimit me aktvendim të gjyqtarit të procedurës paraprake, por kjo
kohë nuk mund të jetë më e gjatë se shtatëdhjetë e dy orë”, Dr. Ejup Sahiti, E Drejta e Procedurës Penale,
tekst universitar, Prishtinë, 2005, faqe 118 dhe 119.
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Sa i përket zgjidhjeve legjislative në Kodin e procedurës Penale të Shqipërisë (i vitit
1995), për ndalim, duhet njëkohësisht të plotësohen dy kushte:
o dyshimi se personi është autor i një krimi që dënohet jo më pak se dy vjet

burgim dhe së dyti
o ekzistenca e shkaqeve të bazuara për rrezikun e ikjes së tij, dhe përpos kushteve

të përcaktuara dallohen rastet:
Rasti i parë-kur prokurori ende nuk ka ndërhyrë.
o Personi dyshohet për një krim, për të cilin ligji e cakton dënimin me burgim jo

më të ulët  se 2 vjet;
o Të ekzistojnë shkaqe të bazuara për të menduar se i dyshuari ka rrezik që të

ikë;
o të ekzistojnë rrethana të gjendjes së ngutshme, që e bëjnë të pamundur pritjen

e një urdhri nga prokurori, gjej nenet në kod.
Rasti i dytë-kur prokurori ka ndërhyrë duke marrë përsipër drejtimin e hetimeve.

Në këtë rast, Policia Gjyqësore kryen ndalimin me iniciativën e vet kur, përveç
tri kushteve të mësipërme, vërtetohet edhe njëri prej kushteve të mëposhtme:

o i dyshuari për një krim është individualizuar nga Policia Gjyqësore pas
ndërhyrjes së prokurorit;

o rreziku i ikjes të jetë individualizuar nga PGJ pas ndërhyrjes së prokurorit
(neni 253  KPPSH-së).

Andaj si konkludim, arrestimi dhe ndalimi policorë, janë masa izolimi të shpejta
dhe të jashtëzakonshme. Ato nuk janë masa sigurimi të mirëfillta, por heqje të
përkohshme të lirisë dhe kanë një trajtim të veçantë në Kodin e Procedurës penale të
Kosovës (Shih nenet 210-219 të KPPK-së).

Përfundime

Zanafilla e policisë si organizëm i posaçëm shtetëror, daton që nga faza e lindjes së
klasave dhe pronës private. Në fillet e formimit të shtetit është karakteristikë e
përgjithshme se funksionet shtetërore nuk ishin të diferencuara në ato ligjvënëse,
administrative dhe gjyqësore. Me vetë procesin e ndarjes të funksioneve shtetërore,
formohen edhe organet me detyra të ndryshme në sistemin politiko-administrativ.
Në këtë proces organizata e policisë më së gjati do të jetë e lidhur me organizatën e
ushtrisë, nga e cila si shërbim i pavarur ndahet tek në shek. XIX.
Prandaj, që nga formimi, një ndër çështjet më parësore të çdo shteti është ruajtja e
rendit publik dhe sigurisë dhe në këtë drejtim angazhohen e punojnë shumë organe
e institucione shtetërore, ndërsa ushtria dhe policia, si organe më të besueshme të
funksionimit të pushtetit shtetërorë, paraqitën si bartëse të tyre.
 Koncepti i policisë dhe rolit të saj, dallon nga vendi në vend dhe ka specifikat e
veta. Varësisht nga sistemi i së drejtës dhe lidhshmërisë së policisë me organet e
pushtetit, e në radhë të parë me organet e judikaturës, dallojmë modele të ndryshme
të sistemit policorë, me struktura të ndryshme të organizimit dhe me veçorit e tyre
karakteristike.
Në Shqipëri, pas vitit 1990, dhe ndryshimeve rrënjësore në sistemin e së drejtës, e
sidomos pas aprovimit të të Kodit të procedurës penale të vitit 1995, si dhe Ligjin
mbi policinë e shtetit të vitit 1998, roli i policisë në procedurë penale, mori një
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dimension dhe kualitet të ri. U bë një ristrukturim pozitiv në strukturat e saja
organizative. Formohet dhe angazhohet policia gjyqësore në procedurë penale, me
detyra të kjarta në ndjekjen dhe zbulimin e veprave penale dhe kryesve të saj.
Policia si garantuese dhe zbatuese e ligjit duke i ndjekur kryesit e veprave penale,
duke ruajtur rendin dhe qetësinë publike, të njëjtën kohë edhe i mbron të drejtat e
njeriut. Por me ligj, në rrethana të veçanta, policisë, juridikisht iu është lënë mundësia
e kufizimit të këtyre të drejtave. Por këto veprime të ndërmarra, gjithmonë duhet të
jenë të lejuara dhe në suaza ligjore.
Policia duke qenë një institucion publik që punon për t’u shërbyer qytetarëve dhe
afruar atyre siguri e garanci në ushtrimin e të drejtave dhe lirive të tyre, e ka të
domosdoshëm të ndërtojë mardhëniet të ngushta me komunitetitin ku vepron, që
në fakt paraqet konceptin e policimit të komunitetit, i bazuar në të kuptuarit
bashkohorë të funksionit policorë.
          Kosova, sikurse shtetet tjera të Ballkanit, gjendet në fazën e tranzicionit, me
përpjekje që t’i vehen themelet e institucioneve mbi bazat e parimeve demokratike,
për ndërtimin e një shteti ligjor. Në këtë rrugëtim të vendosjes së rendit juridik dhe
politik, i cili do të siguronte sundimin e ligjit, një ndër sfidat më të mëdha me të cilat
ballafaqohet Kosova e pasluftës është në radhë të parë kriminaliteti i organizuar, i
cili rrjet sot nuk nguron të përdorë mjetet më të sofistikuara për arritjen e qëllimeve
kriminale. Për tu ballafaquar me këto sfida, parashtrohet si domosdoshmëri, aftësimi
profesional dhe reforma të caktuara në polici, objektiva këto të cilat do ti shtrojmë
në katër rrafshe:
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Abstrakt

Jugosllavia u përfshi nga një krizë e përgjithshme në vitet 80 të shek të kaluar. Kriza
kishte një karakter të shumëanshëm, si një krize ekonomike, politike dhe shoqërore. Kjo
krizë kulmoi në vitet 90 më përplasjen armatosur midis republikave të saj. Aspekti më i
errët  kësaj krize ishte dhuna me të cilën u ballafaquan pakicat kombëtare. Evropa përjetoi
ringjalljen nacionalizmit kur rajoni i Ballkanit u përfshi nga konflikte etnike që ishin
kërcënim serioz për stabilitetin dhe unitetin e Evropës. Çdo institucion në fushën e vet, si
Komuniteti Europian, Bashkimi Evropian, OKB  dhe shtete si ShBA ndërmorën inisiativa
kryesisht diplomatike por edhe ushtarake me qëllim uljen e tensioneve dhe arritjen e
paqes. Këto organizata u përpoqën të bashkërendojnë përpjekjet e tyre për të zhvilluar
një sistem koherent për mbrojtjen e minoriteteve kombëtare.Mbrojta e minoriteteve
është një faktor i rëndësishëm për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Shtetet aspiruese
të Ballkanit Perëndimor janë shoqëri shumetnike që aspirojnë të anëtarësohen në BE,
gjykuar sipas progresit të KE, ngecin në implementimin e pjesës së kriterit politik të
Kopenhagës, që ka të bëjë me respektimin e të drejtave të minoriteteve. Siç është e njohur,
të drejtat e njeriut dhe të minoriteteve mbeten objektiv i Bashkimit Evropian në politikën
e tij të jashtme.

Fjalë Kyçe: Kriza, diplomacia, bisedime, marrëveshje.

Hyrje

Kriza jugosllave e viteve 90 ishte një krizë që në vetvete përmbante një sërë
komponentësh, të natyrës ekonomike, politike, ushtarake, por edhe një krizë
gjeostrategjike. Si pasojë e këtij kompleksiteti dhe rëndësi një numër i rëndësishëm
aktorësh ndërkombëtare si BE, NATO, OKB-ja u përfshinë në zgjidhjen e saj. Suksesi
ekonomik i Federatës Jugosllave në tre dekadat e para të historisë së saj ishte, edhe
falë aftësisë së saj për të gjetur një hapësirë të vlefshme jashtë dy blloqeve ideologjike
duke krijuar një “pol tretë” relativisht të pavarur nga dialektika e Luftës së Ftohtë.
Në vitet 1985-1986, sistemi i konsoliduar bipolar i marrëdhënieve ndërkombëtare
ndryshoi thellësisht duke dhënë shenjat e para të një përmirësimi gradual të
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marrëdhënieve ndërmjet dy blloqeve. Me zgjedhjen e Mihal Gorbaçovit si Sekretar i
Përgjithshëm i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik në vitin 1985, tensioni midis
bllokut sovjetik dhe atij perëndimor fillon të marrë trajtën e një tensioni të “butë”,
që do të çonte në pak vite në fundin e Luftës së Ftohtë. Gjithashtu lindja e lëvizjeve
demokratike në disa vende të Europës Lindore, dhanë impulse pozitive në fundin e
demokracive popullore në Europën Lindore. Këto lëvizje kishin si objektiv primar
hapjen e këtyre vendeve drejt perëndimit dhe instalimit të raporteve tregtare me
vendet anëtare të Komunitetit Europian. Këto të fundit i kushtonin një rëndësi të
veçantë aspektit tregtar sepse mbi këtë, kishin mbështetur të gjithë procesin negociues
të krijimit të Traktatit që do të “themelonte” Bashkimin Europian më 1992.
Në këtë realitet të ri që po krijohet në Europë, roli dhe pesha e Jugosllavisë në
arenën ndërkombëtare po ridimensionohej me ritme të shpejta, ridemensionim që
reflektohet me qartë me zvogëlimin e mbështetjes ekonomike që perëndimi i kishte
dhënë Jugosllavisë në vitet e fundit. Eksportet drejt tregjeve të saj tradicionale, të
Europës Lindore dhe Jugore filluan të binin jo vetëm për shkak të politikës së re
tregtare europiane por edhe për shkak të luftës ndërmjet Irakut dhe Iranit. Parelisht,
ndërkohë që tregu i Jugosllavisë po gjendej në një pozicion periferik, Republikat e
Sllovenisë dhe Kroacisë, gjeografikisht dhe ekonomikisht më afër KE, fillojnë të jenë
në qendër të inisiativave politike që kishin për qëllim forcimin e lidhjeve të <veçanta>
me tregjet e Italisë dhe Austrisë. (Bianchini., 1993)
Kështu më 1988, katër institute bankare austriake hapëm filialet e tyre në Lubjanë
duke dhënë sinjalin e një prezence të interesave austriake në Slloveni. Në tetor 1987,
qeveria federale ishte e detyruar të rihapte negociatat me FMN-në dhe të aplikonte
për një program stabilizimi për shkak të përkeqësimit konstant të deficitit tregtar
dhe të situatës ekonomike, fenomene që kërkonin ndërmarrjen e  masave ekstreme
për të perballuar inflancionin që  kishte kaluar tashmë 200%. Çmimet e naftës,
ushqimeve, dhe trasportit u rritën në mënyrë drastike, ndërsa rrogat që kishin
pësuar rënie reale nga zhvlerësimi i dinarit, që vetëm në tetor 1987, ishte zhvlerësuar
me 24%, u ulën akoma më shumë. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore
nuk u mjaftuan vetëm me “këshillat” për reforma ekonomike por kërkonin që vendi
të impenjohej për të reformuar kushtetutën për të forcuar pozitat e qeverisë qëndrore.
Lidhja e komunistëve duke shfrytëzuar këtë kërkesë në shkurt 1987, kërkon të
amendojë 130 nga 406 nene të kushtetutës, duke parë tek ajo strumbullarin e të
gjitha vështërësive ekonomike dhe politike që po kalonte Federata. Në përgjigje të
këtyre problematikave në mars 1989, Ante Markoviç si kryeministër i vendit pas
dorëheqjes së Branko Mikuliç, ndërmori një program të gjerë reformash duke filluar
nga një integrim më i plotë i ekonomisë dhe duke rrëzuar barrierat politike që
ekzistonin midis republikave të ndryshme. Gjithashtu për të stabilizuar ekonominë
u kërkua të stimulohet produktiviteti në disa mënyra: u hoq sistemi pronës socialiste
me të gjitha kufizimet e saj në blerjen dhe shitjen e tokës dhe bizneseve, u bë e
jashtëligjshme punësimi mbi kritere politike, u reduktuan instrumentat e
suvencionimeve të shërbimeve sociale, u njoh falimenti i ndërrmarrjeve,  si dhe u
ndërmor një program i gjerë privatizimesh. (Bianchini, 1993, p. 225)
Ndërhyrja më e rëndësishme e qeverisë Markoviç ishte fundi i kontrollit mbi çmimet,
që në gjykimin e shumë studiusve ndërkombëtare, ishte praktike që kishte çuar në
ndarjen e gabuar të burimeve. Kjo masë ashtu siç ishte e parashikuar, çoi në rritjen
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e menjëhershme të çmimeve me rime të larta. Inflacioni vjetor regjistroi një rritje të
frikshme, në më pak se në një vit, kaloi nga 250% në 1988 në 2500% në 1989. Kemi të
bëjmë realisht me një terapi shoku që qeveria e ndërmori në tentativën për të
stabilizuar ekonominë dhe për ti dhënë besueshmëri dinarit. Në një shkrim të
ekonomistit Jeffrey Saches, që ishte dhe këshilltar i qeverisë jugosllave, ai
përshkruante kështu programin e stabilizimit: “There should be four simultaneous parts
to a programme of rapid market transformation. First, let prices find market clearing levels in
part based in free trade with the West. Second, set the private sector free by removing bureaucratic
restrictions. Third, bring the state sector under control, by privatization and by imposing tougher
disciplines on such state firms as remain. Fourth, maintain overall macroeconomic stability
through restrictive credit and balanced budgets”. (Sachs, 13 gennaio 1990, , p. 20)
Thellimi i reformave nga qeveria Markoviç për të rivendosur autoritetin e saj mbi
politikat ekonomike të vendit çoi në rritjen e tensioneve ndërmjet republikave dhe
Beogradit. Në veçanti Sllovenia, Krocia dhe Serbia filluan publikisht të
kundërshtonin reformat e ndërmara nga qeveria dhe çdo tendencë për të rritur
buxhetin federal. Ky presion bëri që në nëntor të vitit 1986, qeveria të shkëpuste çdo
lidhje midis buxhetit federal me atë të republikave, që do të thotë, ndaloi që defiçiti
federal të plotësohej nga burime që vinin prej Republikave më të pasura të federatës.
Kushtet e rënda ekonomike dhe diferencat e thella të shpërndarjes së pasurisë
ndërmjet republikave, forcuan gjatë viteve 80 një ndjenjë pakënaqësie ndaj qeverisë
qëndrore dhe shteteve të tjera, të cilat akuzoheshin si shkaktare të kësaj situate. Në
veçanti Republikat më të pasura akuzonin qeverinë se  plaçkiste burimet e tyre për
tu vetfinancuar pa asnjë kontroll dhe për të fryrë buxhetin e republikave më të
varfra. Ky perceptim bëri që në Slloveni dhe Serbi të lindnin formacione të reja
politike që kishin në programin e tyre zgjidhjen e këtij problemi mbi baza nacionale.
(Woodward, 1995, p. 69)
Në Serbi ishte Sllobodan Millosheviç, i cili diti të shfrytëzonte këto ndjenja duke
venë theksin tek indentiteti dhe interesi i kombit serb. Ishte po Millosheviçi i cili në
pozitën e Presidentit të Komitetit të Beogradit të Lidhjes Komuniste, më 24 prill
1987, shkon në Kosovë, me tentativën për të rizgjuar ndjenjat nacionaliste serbe.
Në Slloveni ishte vete qeveria e cila po mbronte sovranitetin e saj duke kundërshtuar
institucionet federale. Në shtator 1989, qeveria e ndodhur nën presion nga Milan
Kuçan, një ish lider komunist slloven dhe të partisë së tij deklaroi “të drejten e saj të
plotë dhe të patjetërsueshme për vetëvendosje, duke përfshirë edhe të drejtën e
ndarjes” Një muaj më vonë Sllovenia ritheksoi pavarësinë e vet brenda kufijve të
republikës. Procesi i shpërbërjes së Federatës do të përshpejtohej me zgjedhjet e para
që nuk ishin të kontrolluara nga komunistet më 1990. Identitet e reja politike që
dolën nga zgjedhjet arritën të fitonin legjitimitetin popullor për të sfiduar publikisht
qeverinë federale që pothuajse e kishte humbur legjimitetin.
Përshtypja që predominonte në fillim të viteve 90 ishte se fundi i Luftës së Ftohtë
hapte mundësi të reja për një veprimtari të shteteve të Europës Perëndimore më pak
të pavarur nga SHBA, mbi të gjitha përsa u përket çështjeve europiane. Ishte
pikërisht ky momenti kur u negociua Traktati i Mastrihtit, i firmosur në vitin 1992.
Traktati u mbështet mbi tre shtylla njera prej të cilave ishte Politika e Jashtme dhe e
Sigurimit të Përbashkët. PJSP formalizonte atë që kishte qënë një bashkëpunim
politik informal, duke krijuar procedura për harmonizimin e pozicioneve të shteteve
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antare dhe për të përcaktuar strategjitë e përbashkëta.(d’Arcy, 2007, p. 21).
Në fakt vitet 90-të nuk shënuan ngritjen e një superfuqie europiane, por rënien
europiane në aspektin ushtarak krahasuar me ShBA.Konflikti ballkanik në fillim të
dekadës tregoi dobësinë ushtarake dhe një politikë të çoroditur europiane. Megjithëse
në aspektin ekonomik BE përfaqësonte një fuqi të madhe, nga pikpamja e politikës
së jashtme dhe e sigurisë ndërkombëtare ajo haste vështirësi të mëdha. Konflikti i
Kosovës në fund të dhjetëvjeçarit përvijoi hendekun e madh në teknologjinë
ushtarake. Jashtë Europës, në prag të viteve 90-të, disproporcioni u bë edhe më i
dukshëm. Europianët mund të siguronin forca paqeruajtëse në Ballkan, Bosnjë,
Kosovë, Maqedoni, në Afganistan dhe Irak. Por atyre u mungonin mundësitë për
të krijuar e mbështetur një forcë ushtarake në terrene potencialisht të ashpra madje
edhe në Europë. (Kagan, 2005, p. 36)
Rënia e Murit të Berlinit, ribashkimi i Gjermanisë (1989-1990) dhe fundi i Bashkimit
Sovjetik do ta ndryshonin krejtësisht situatën. Strukturat ekonomike dhe ushtarake
që unifikikonin bllokun komunist në vendet e Europës Lindore dhe Qëndrore u
shpërbënë dhe këto vende u lidhën me demokracinë dhe ekonominë e tregut, duke
e drejtuar ekonomine e tyre drejt Europës Perëndimore.Megjithatë, në Ballkan
shpërbërja e Jugosllavisë dhe dalja e shteteve që dolën prej saj bëri që të lindnin
konflikte të armatosura.(d’Arcy, 2007, p. 21)
Kur shpërtheu kriza në Jugosllavi bashkësia ndërkombëtare që e ngadalshme në
reagimin ndaj krizës jugosllave dhe nuk kishte miratuar një strategji. Kur
ndërmjetësimi ndërkombëtar u bë i detyrueshëm problemi u shtrua se kush do ta
merrte drejtimin, një vend, një grup vendesh, Konferenca për Sigurimin dhe
Bashkëpunimin në Europë (KSBE) apo Komuniteti Europian (KE). (Ahrens, 2010,
p. 21)

Euforia dhe diplomacia europiane për zgjidhjen krizës

Komuniteti Europian mori i pari inisiativën për një zgjidhje të situatës në Jugosllavi.
Ministri i jashtëm i Luksemburgut Zhak Pus, lëshoi thirrjen e famshme “Kjo është
ora e Europës”, duke nënkuptuar me anë të saj se Komuniteti Europian pas Luftës
së Ftohtë duhej të vepronte këtej e tutje, për të ruajtur parimet në të cilat bazohet
projekti i integrimit europian: së pari duhej  lënë prapa trashëgimia konfliktuale
duke refuzuar luftrat për të fituar toka të reja dhe dhe së dyti duheshin refuzuar
ideologjitë e “spastrimit etnik”.(Rupnik, 2001, p. 18)
Gjatë gjysmës së parë të vitit 1990 udhëheqësit europianë bënë shumë pak për
zgjidhjen e krizës. Kur u kuptua se nuk kishte shpresë për zgjidhje atëherë ata iu
përveshën diplomacisë, por përpjekjeve të tyre iu mungonte, arsyetimi, strategjia
dhe autoriteti i duhur. Me e rëndësishme është se diplomacia nuk kuptoi problemin
themelor në Jugosllavi, çështjen serbe shprehet Ejub Stitkovaç. (Stitkovac, 1998, p.
156)
Në vitin 1991 kur kriza jugosllave po shpërthente diplomacia europiane filloi të
lëvizë, me synimin për të gjetur një zgjidhje duke rakorduar politikën e saj në drejtim
të Jugosllavisë. Në një takim informal të ministrave të KE-së më 16 mars 1991 u ra
dakort për të mbajtur një qëndrim të unifikuar për Jugosllavinë dhe në deklaratën
përkatëse theksohej se: Komuniteti dhe shtetet anëtare ndjekin me shqetësim të madh
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situatën në Jugosllavi. Ata inkurajojnë përpjekjet për të zgjidhur krizën kushtetuese
në vend, me anë të dialogut dhe u bëjnë thirrje të gjithë palëve të interesuara që të
përmbahen, të shmangin përdorimin e forcës dhe të respektojnë të drejtat e njeriut
dhe parimet demokratike në përputhje me Kartën e Parisit për një Europë të re.
Dymbëdhjetë  vendet e KE ndajnë pikëpamjen dhe janë të bindur se proçesi i
reformave demokratike në shoqërinë jugosllave duhej të ecë dhe të bazohet në një
dialog politik midis të gjitha palëve të interesuara dhe vetmëm një Jugosllavi e
bashkuar dhe demokratike ka mundësitë më të mira për tu integruar në Evropën e
re.(Institute, 1991)
Në fillim KE u përpoq të ruante tërësinë e Jugosllavisë, duke u mbështetur në
paralajmërime, politika ekonomike dhe diplomatike. Në fund të majit 1991 Zhak
Dolor presidenti i KE, shkoi në Jugosllavi për ti premtuar kryeministrit Ante
Markoviç-it një mbështetje politike dhe financiare ose një “Mastriht Jugosllav” të
plotë me bashkim doganor e monetar, pikërisht në kohën kur protagonistët kryesorë
në Jugosllavi filluan të vinin në jetë programet nacionaliste dhe po përgatiteshin
për luftë të hapur. Si pasojë gjuha e arsyeshme e interesave pati një efekt të dobët
mbi elitat që vepronin sipas logjikës së ballafaqimit etno-nacionalist.(Rupnik, 2001,
p. 11)
Mbi bazën e deklaratës së 16 marsit 1991 e cila mbronte unitetin e RPSJ dhe
paralajmërimit se ishte kundër ushtrimit të forcës, Trojka1 e vizitoi në 4 prill 1991
Beogradin dhe bëni lutje për bashkim. KE propozoi, pa sukses të ruante Jugosllavinë
në trajtën e një konfederate duke premtuar edhe ndihmë ekonomike. Por Tuxhmani
komentoi se pavarësia e Kroacisë u arrit pas një mijë vjetësh e nuk mund të shitej
kurse Milosheviçi deklaroi se ai donte një federatë më të fuqishme nga ajo që qeveriste
më parë Beogradi e jo më të dobët.(Ahrens, 2010, p. 42)
Si rrjedhojë e mosmarrëveshjeve që kishin kohë që ishin shfaqur në skenën politike
të Jugosllavisë, në 25 qeshor 1991 parlamenti i republikës së Kroacisë miratoi njëzëri
deklaratën e shpalljes së pavarësisë dhe sovranitetit të plotë të republikës Kroacisë,
duke vënë në lëvizje procedurat për dhënien fund të bashkimit të saj me Jugosllavinë.
Njëzëshmëria u arrit në mungesë të përfaqësueseve serbë të parlamentit, të cilët
kishin dalë në shenjë proteste jashtë sesionit. Në të njëjtën ditë edhe republika e
Sllovenisë shpalli pavarësinë e saj duke bërë edhe ndërrimet e shenjave në kalimet
kufitare më Italinë dhe Austrinë nga Jugosllavi në Slloveni.(Ridgeway J. U., 1998)
Ministrat e jashtëm të KE-së u shprehën kundër i këtij veprimi dhe më 23 qeshor
1991 refuzuan njohjen e njëanshme të deklaratave për pavarësi duke ndaluar vizitat
e përfaqësuesve të republikave secesioniste por KE ofroi ndihmë dhe këshillim lidhur
me negociatat për të ardhmen e RSFJ-së.(Ahrens, 2010, p. 42)
Në 5 Korrik 1991 KE doli me një deklaratë theksonte se: Komuniteti dhe vendet e tij
anëtare vazhdojnë të ndjekin me shqetësim të madh zhvillimin e situatës në
Jugosllavi, dhe bëjnë thirrje për një zgjidhje paqësore të krizës duke  theksuar se
vetëm popujt e Jugosllavisë kanë të drejtë të vendosin për të ardhmen e tyre, prandaj
vendet antare kundërshtojnë përdorimin e forcës. Komuniteti bën thirrje për dialog
pa kushte për të ardhmen e Jugosllavisë, e ardhme e cila duhet të bazohej në parimet
e parashikuara në Aktin Final të Helsinkit në Kartën e Parisit për një Evropë të re,

1 Ministrat e jashtëm në detyrë, paraardhës dhe pasardhës të KE-së



359

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

në respekt të veçantë për të drejtat e njeriut, duke përfshirë të drejtat e pakicave dhe
të drejtën e popujve për vetëvendosje, në përputhje me Kartën e Kombeve të
Bashkuara dhe me normat përkatëse të së drejtës ndërkombëtare, duke përfshirë ato
që lidhen me tërësinë territoriale të shteteve.(European University Insitute, 1991).
Deklarata e 5 korrikut parashikonte edhe sanksione. Aty shprehej se duke patur
parasysh situatën e tanishme në Jugosllavi, Komuniteti dhe vendet anëtare
vendosinin një embargo mbi armatimet dhe pajisjet ushtarake për të gjithë
Jugosllavinë. Ata u benë apel edhe vendeve të tjera që të ndjekin këtë shembull. KE
gjithashtu vendosi të pezullojë marrëveshjet financiare me Jugosllavinë por shprehu
shpresën se normalizimi i situatës do ti lejojë ata për të riaktivizojnë sa më shpejt që
të jetë e mundur marrëveshjet financiare në mënyrë që të kontribuojnë në
rimëkëmbjen e domosdoshme ekonomike të vendit. (Institute E. U., 1991)
Në fakt situata në Jugosllavi ishte agravuar së tepërmi. Përpjekjet e KE-së çuan në
marrëveshjen e Brionit të 7 korrikut 1991 ku palët e përfshira në konflikt ranë dakort
që të ndjekin disa parime për të arritur paqen:
-E kanë në dorë popujt e Jugosllavisë për të vendosur për të ardhmen e tyre.
-Kjo situatë e re kërkon monitorim dhe negocim të afërt midis palëve.
-Negociatat duhet të fillojne urgjentisht jo më vonë se 1 gushti i 1991 në të gjitha
aspektet, pa parakushte duke u bazuar në parimet e Aktin Final të Helsinkit, në
Kartën e Parisit për një Evropë të Re, në respekt të veçantë për të drejtat e njeriut,
duke përfshirë të drejtat e pakicave dhe të drejtën e popujve për vetëvendosje, në
përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe me normat përkatëse të së drejtës
ndërkombëtare, duke përfshirë ato që lidhen me tërësinë territoriale të shteteve.
-Presidenca e Jugosllavisë duhet të ushtrojë të gjitha kompetencat e saj, të luajë
rolin kushtetues dhe politik veçanërisht përsa ju përket forcave të ushtrisë federale.
(Trifunovska, 1994)
Edhe në vijim nga Europa vazhdonin të vinin mesazhe bashkëpunimi. Deklarata e
6 gushtit 1991 theksonte se: Komuniteti dhe vendet e tij anëtare rikonfirmonin
angazhimin e tyre për të kërkuar, me të gjitha palët në fjalë, një zgjidhje paqësore
dhe të negociuar për krizën. KE do të vazhdojë përpjekjet e saj për zgjidhjen e krizës
në përputhje me deklaratën e përbashkët të Brionit të datës 7 korrik të vitit 1991 dhe
u shpreh e shqetësuar për gjakderdhjen e vazhdueshme në Jugosllavi duke
konstatuar keqardhjen për mungesën e një armëpushimi. KE dënon fuqimisht
përdorimin e vazhdueshëm të forcës dhe përpjekjeve të çdo republike për të imponuar
zgjidhje me anë të forcës dhe shpreh interesin për një zgjidhje paqësore të problemeve
të Jugosllavisë, jo vetëm për hir të Jugosllavisë por dhe për popujt e saj përbërës,
dhe për Evropën në tërësi. KE shprehu gatishmërinë e saj për të thirrur një konferencë
nëse është e nevojshme ku negociatat duhet të bazohen në parimet që çdo ndryshim
i kufijve me forcë nuk është i pranueshmëm dhe se çdo zgjidhje duhet të garantojë
të drejtat e minoriteteve në të gjitha republikat. (Institute E. U., 1991)
Me përshkallëzimin e dhunës në Jugosllavi edhe deklaratat e KE-së do të vijnë duke
ashpërsuar gjuhën e tyre dhe të mundohen të vendosin theksin tek fajtori i
mundshëm. Kështu deklarata e jashtëzakonshme e 27 gushtit 1991 e takimit të
ministrave të KE-së theksonte se kurrë nuk do të njihte ndryshime kufijsh të berë
në mënyrë jo paqësore dhe pa marrëveshje. Është e papranueshme që trupat e
parregullta serbe të mundohen të vendosin një rregull të ri kushtetues. Por më
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shqetësuese dhe që nuk mund të mohohet më, është se trupat e rregullata të UPJ po
i mbështesin ato. KE bëri thirrje Serbisë që të mos kundërshtojë zgjerimin e
aktiviteteve të misionit monitorues. Gjithashtu në këtë deklatatë ritheksohet nevoja
për thirrjen e një konferencë për të zgjidhur krizën jugosllave. Deklarata po ashtu
parashikonte krijimin e komisioni arbitrazhi të përbërë nga antarë që ishin kryetarë
në detyrë i Gjykatave Kushtetuese të vendeve antare të Komunitetit Europian. Tre
nga këta antarë do të zgjidheshin nga shtetet e KE-së kurse dy të tjerët me konsensus
do të zgjidheshin nga Presidenca Federale e Jugosllavisë, të cilët në mungesë
konsensusi do të zgjidheshin nga tre antarët e mësipërm. Ky komision arbitrazhi
ngarkohej që të jepte mendimin e tij për një periudhë dymujore. (European, p. 391).
Në bazë të deklaratës së mësipërme përfaqësuesit e Komunitetit Europian së bashku
me përfaqësuesit e Jugosllavisë e të Republikave të saj u mblodhën më 7 shtator 1991
në Pallatin e Paqes në Hagë. Ata aty deklaruan se qëllimi i tyre i përbashkët ishte ti
sillnin paqen të gjithëve duke gjetur një zgjidhje të qëndrueshme për shqetësimet
dhe aspiratat e ligjshme të gjithë popujve në Jugosllavi. Zgjidhja duhej të ishte
paqësore e mbështetur në të gjitha parimet dhe premtimet e miratuara gjatë procesit
të KSBE-së. Ata u shprehën të vendosur për të mos njohur kurrë ndryshime kufijsh,
që nuk kanë ardhur me mjete paqësore apo marrëveshje. Si pasojë e negociatave
diplomatike ndërmjet palëve konferenca shpalli katër parime bazë për zgjidhjen e
krizës:
- Një shoqërim i lirë apo aleancë e republikave sovrane e të pavarura
- Mbrojtje e të drejtave të njeriut dhe të minoriteteve me një status mundësisht të

vecantë për secilën zone
- Jo ndryshim i njëanshëm i kufijve
- Një prespektivë e njohjes diplomatike në fund të procesit të negociatave. Pas

diskutimesh
këto pika morën trajtën përfundimtare nën titullin “Traktat Dispozitash për
Marrëveshje”. Por ishte Milosheviçi ai që e hodhi poshtë këtë draft duke mos i
dhënë mundësi konferencës për të gjetur një zgjidhje (Ahrens, 2010, p. 47).
Në deklaratën e 6 gushtit 1991 ishte hedhur ideja për thirrjen e një konference.
Dymbëdhjetë ministrat e jashtëm të KE-së takuan antarët e Presidencës Federative
Jugosllave, kryeministrin dhe ministrin e jashtëm, si dhe presidentët e gjashtë
republikave. Së bashku ata krijuan “Konferencën për Jugosllavinë” nën drejtimin e
britanikut Peter Carrington. Kjo koferencë që u njoh edhe si Konferenca e
Carrington-it vazhdoi që nga 12 shtatori 1991 deri më 14 gusht 19992, por nuk ja
doli të sillte ndonjë zgjidhje reale kur negocionte për strukturat e ardhshme të
Jugosllavisë dhe ishte një moment kur ndarja ishte bërë fakt, pavarësisht se
ndërkombëtarët akoma dëshironin të ruanin Jugosllavinë në formën e një
konfederate. Gjithësesi konferenca ofroi tre opsione për funksionimin e Jugosllavisë.
- Republika sovrane dhe të pavarura me një personalitet ndërkombëtar për ata

që e dëshirojnë (pavarësi e plotë)
- Një shoqërizim i lirë i Republikave me një personalitet ndërkombëtar (një

konfederatë)
- Një shtet i përbashkët i republikave të pavarura për ato republika që duan që

duan të mbeten një shtet i përbashkët (një federatë).(Ahrens, 2010, p. 128)
Pra sikur shihet në një kohë të shkurët qëndrimi Europës është diametralisht i
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kundërt. Pas kësaj diplomacie që ndiqte Europa fshihej edhe një mënyrë tjetër veprimi.
Europa dukej e ndarë. Gjermania e mbështetur nga Belgjika, Danimarka dhe Austria
zgjodhën një linjë të fortë kundër serbëve dhe këmbëngulën që ti ofrohej njohje e
plotë diplomatike Sllovenisë dhe Kroacisë. Vatikani po ashtu ofroi mbështetje ndaj
dy vendeve. Britania, Franca, Spanja të frikësuara nga nga një ndikim i mundshëm
i mbështetjes së plotë për një politikë ndarjeje nga minoritetet e tyre kombëtare dhe
ndoshta nga rritja e ndikimit të Gjermanisë ishin më të tërhequra. Italia nga ana e
saj dukej e pavendosur në linjën që do të ndiqte. (Pajtim Ribaj, Shpëtim Cami, 2015)
Ndryshimi vihet re edhe në deklaratatën e 19 shtator 1991 pasi u kalua nga qëndrimi
për një Jugosllavi të bashkuar tek një situatë e re duke marrë parasysh ngjarjet e
ndodhura në Kroaci dhe Slloveni. Në këtë deklaratë theksohej se KE dhe shtetet
anëtare mbështesin Konferencën mbi Jugosllavinë dhe iu bëjnë thirrje të gjitha palëve
në Jugosllavi për të ndarë këtë angazhim me ta, por duke pranuar se një situatë e re
ekziston tashmë në Jugosllavi dhe se KE do të pranojë çdo rezultat të negociatave i
kryer në mirëbesim dhe se çdo zgjidhje e negociuar që të jetë e një natyre që të
kontribuojë në sigurinë dhe prosperitetin e të gjithë popujve të Ballkanit dhe të
Evropës si një e tërë duke ritheksuar edhe njëherë parimet themelore që kanë
mbështeur që nga fillimi:
- Papranueshmërinë e përdorimit të forcës;
- Papranueshmërinë e çfarëdo ndryshimi të kufijve me forcë, të cilat ata nuk i

njohin;
- Respektimi i të drejtave të të gjithë atyre që jetojnë në Jugosllavi, duke përfshirë

pakicat;
- Nevoja për të marrë parasysh të gjitha shqetësimet dhe aspiratat

legjitime.(Institute E. U., 1991, p. 427)
Në të njëjtën kohë kur KE përpiqej që të gjente një zgjidhje për zgjidhjen e krizës
jugosllave udhëheqësit e saj ishin të vendosur ta shkatëronin Jugosllavinë.
Millosheviçi dhe Tuxhmani në një takim që kishin patur në mars të 1991 kishin
rënë dakort për ndarje të Bosnje-Hercegovinës. Millosheviçi në fakt ngurronte për
statusin e Kroacisë sepse në këmbim të së drejtës së Zagrepit për shkëputje  ai kërkontë
të njëjtën gjë për zonat e dominuara nga serbët. Delegacionet serbe dhe kroate
zhvilluan tre mbledhje sekrete gjatë prillit 1991 në përpjekje për të zgjidhur
momarrëveshjet.(Pajtim Ribaj, 2015 )
Në fillim të vitit 1992 edhe aktorë të tjerë filluan të angazhohen në krizsën jugosllave.
Në 10 mars 1992 KE në bashkërendim me SHBA lëshojnë një deklaratë për njohjen
e republikave jugosllave. Në deklaratë shprehej se KE dhe Shtetet e Bashkuara
përsëritin mbështetjen e tyre të fortë për planin paqeruajtës të OKB-së, për
Konferencën e Paqes të KE-së të kryesuar nga Lord Carrington dhe për parimet
kyçe themelore për kërkimin një zgjidhje politike të krizës jugosllave ku nuk ka
ndryshime në kufijtë e republikave jugosllave me forcë ose pa miratimin reciprok, si
dhe pa garantuar mbrojtje të fortë për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e të gjitha
grupeve kombëtare dhe etnike në të gjitha republikat.  KE dhe ShBA ranë dakord
për të bashkërenduar qasjet e tyre për përfundimin e procesit të njohjes së republikave
jugosllave që kërkojnë pavarësinë.(Institute E. U., 1992, p. 139).
Për situatën në Jugosllavi u angazhua edhe OKB dhe Këshilli i Sigurimit duke
miratuar disa rezolua. Në rezolutën 713 KS shprehu mbështetjen e plotë për përpjekjet
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kolektive për paqe dhe dialog në Jugosllavi të ndërmarra nën patronazhin e
Komunitetit Europian me mbështetjen e shteteve pjesëtare në Konferencën për
Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë. Po ashtu u mbështetën plotësisht të gjitha
marrëveshjet dhe përpjekjet kolektive, për ti dhënë fund armiqësive në Jugosllavi
dhe funksionimin normal të procesit të iniciuar në kuadër të Konferencës për
Jugosllavinë. Në të njëjtën rezolutë iu bë thirrje të gjitha palëve që ti përmbahen në
mënyrë rigoroze nga marrëveshjeve të  armëpushimit të 17 shtatorit 1991 dhe 22
shtator 1991 dhe apelon dhe inkurajon të gjitha palët që të zgjidhin mosmarrëveshjet
e tyre në mënyrë paqësore dhe nëpërmjet bisedimeve në Konferencën për Jugosllavinë.
(Rezoluta 713, S/INF/48, 1992)
Më tej rezoluta vendosi që sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara,
që të gjitha shtetet, me qëllim arritjen e paqes dhe stabilitetit në Jugosllavi, duhet
menjëherë të zbatojnë një embargo të përgjithshme dhe të plotë për të gjitha dërgesat
e armëve dhe pajisjeve ushtarake në Jugosllavi deri në momentin kur Këshilli i
Sigurimit të vendosë ndryshe pas konsultimeve mes të Sekretarit të Përgjithshëm
dhe qeverisë së Jugosllavisë. Ju bë thirrje të gjitha shteteve që të përmbahen nga çdo
veprim që mund të kontribuojë në rritjen e tensioneve dhe mund të pengojë ose
vonuajë rezultatin e negociuar për konfliktin në Jugosllavi, rezultat që do të lejonte
të gjithë jugosllavët për të vendosur dhe për të ndërtuar të ardhmen e tyre në paqe.
Në 7 prill 1992 Këshilli i Sigurimit vendosi të autorizojë vendosjen e UNPROFOR-it
sa më shpejt të ishte e mundur. Në rezolutë u bëhej thirrje palëve të interesuara që
të bënin përpjekje të mëtejshme për të maksimizuar kontributin për të ndihmuar
dhe siguruar funksionimin më efikas të misionit, ndërkohë që të gjitha palët e
interesuara të marrin masat e nevojshme për të siguruar lirinë e plotë të lëvizjes
ajrore për UNPROFOR. Palët e interesuara dhe të tjerët duhej të mos përdornin
dhunën, sidomos në zonat ku do të vendoset UNPROFOR. Gjithashtu u bëhej
thirrje të gjitha palëve të interesuara në Bosnjë-Hercegovinë të bashkëpunojnë me
përpjekjet e Komunitetit Europian për të arritur një negocim për një armëpushim
dhe një zgjidhje politike. (Rezoluta 749)
Përpjekjet ndërkombëtare për zgjidhjen e krizës në Jugosllavi vazhduan me një
përpjekje të re. Nga 26 deri 28 gusht 1992 u mblodh Konferenca e Londrës. Pjesë e
saj ishin si bashkëkryetarë, kryeministri i Britanisë John Major dhe sekretari i
përgjithshëm i KB-së. Në konferencë ishin 12 ministrat e jashtëm të KE-së, pesë
antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të KB dhe gjashtë fqinjët e ish-RSFJ,
kryesuesja e KSBE-së Cekosllovakia, Kanadaja, Japonia dhe Turqia. Pala jugosllave
përfaqësohej prej presidentëve të gjashtë republikave. Për herë të parë edhe
përfaqësuesit e minoriteteve kombëtare ishin në gjendje të ndiqnin punimet e
konferencës. Në përfundim konferenca nuk arriti në një dakortësi. Gjithësesi ajo
miratoi një deklaratë për Bosnjën dhe një dokument të titulluar “Serbia dhe Mali i
Zi nga bashkëkryetarët”. Në pika të caktuara që kishin të bënin më Kosovën,
Vojvodinën, Sanxhakun e Krajinan dy bashkëkryetarët nuk kishin rënë dakort.
(Ahrens, 2010, p. 56)
Gjatë konferencave për Jugosllavinë u krijuan edhe Grupet e Punës për Minoritetet.
Grupimet e mëdha etnike në Jugosllavi nuk e pranonin emërtesën “Minoritet”. Përvec
tratativave me delegacionet e qeverive Grupi i Punës shërbente edhe si pikë kontakti
sepse përfaqësuesit e pakicave nuk ishin të ftuar në këto konferenca. Si rrjedhojë
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përvec sesioneve plenare me përfaqësuesit e qeverive, Grupi i Punës duhej të shtrihej
edhe tek pakicat. Kjo u bë në tre mënyra. Në fillim biseda me përfaqësues të
minoriteteve, duke mundësuar që më vonë të kishte kontakte mes qeverive dhe
pakicat e shtetit. Së treti ishin bisedimet trepalëshe, qeveri, pakicë dhe Grupi i Punës
(Ahrens, 2010, p. 65).

Dështimi i Europës dhe ndërhyrja amerikane

Kur shpërtheu kriza në Jugosllavi SHBA nuk kishin një politikë të qartë për rajonin
e Ballkanit Perëndimor dhe shkatërrimi i Jugosllavisë përbënte një sfidë të re për
politikbërjen amerikane. Administrata e Xhorxh Bush ishte e paqartë me një politikë
që lëkundej mes vetvendosjes dhe kundërshtimit për të shpërbërë Jugosllavinë. Në
qeshor të 1991 sekretari amerikan i shtetit James Baker, lëvizjet për pavarësi të
Sllovenisë dhe Kroacisë përshkroi si ilegale dhe të paligjshme. Presidenti refuzoi të
përdorte forcën kundër Beogradit duke u mbështetur tek supozimi se stabiliteti i
Europës varej nga ndalimi i shpërbërjes së Bllokut Lindor përfshirë Bashkimin
Sovjetik dhe Jugosllavinë.
Me Shtetet e Bashkuara indiferente, dhe Europën të pafuqishme, të paaftë për të
bërë ndonjë gjë, kriza jugosllave u rrit pa kontroll dhe u bë e përgjakshme dhe
fatale. Kjo krizë u pa si nga evropianët dhe administrata Bush si një problem
europian, i cili duhej dhe mund të zgjidhej prej europianëve. Presidenti Bush në
bashkëpunim me homologët e tij përtej Atlantikut në kuadër të OKB-së dërguan
trupa paqeruajtëse në Bosnjë për të mbledhur armët e rënda, por kompetencat e
tyre ishin të pakta dhe se nuk mund të ndërhynin me forcë, në konflikt, prandaj ata
u bënë dëshmimtarë pasivë të krimeve që kryheshin atje. (Albright, 2004, p. 216)
Administrata e Bushit të vjetër e cila ishte përgjithësisht pasive për Ballkanin, vendosi
të bëjë një hap të guximshëm në momentet e fundit përpara se të linte pushtetin.
Ditën e krishtlindjeve 1992 diplomatët e ShBA-së e njoftuan Millosheviçin se Shtetet
e Bashkuara do të kundërpërgjigjeshin ushtarakisht, nëse serbët do të fillonin ndonjë
konflikt të armatosur në Kosovë. Ky paralajmërim u përsërit sapo filloi punën edhe
administrata Clinton. (Albright, 2004, p. 443)
Presidenti Klinton reagoi me vendosmëri të madhe dhe efikasitet ndaj krizës në
Ballkan, problem që në fazën finale e trashëgoi nga Bushi. Në fillim ShBA kishin
qënë ngurruese për të pranuar sesa shpërthyese ishte Jugosllavia shumetnike.
Administrata Klinton ishte e shqetësuar se strategjia konfuze në Bosnjë, po
shkaktonte vështirësi për të gjithë politikën e jashtme amerikane. Në një kohë të
shkurtër, ngurrimet amerikane dhe ndarjet nëpërmjet fuqive europiane u kapërcyen
pjesërisht sepse përpjekjet që po bëheshin për të forcuar aleancën atlantike me
zgjerimin e saj dhe për të lehtësuar ekspasionin e BE, kishin krijuar një atmosferë të
favorshme për të mbajtur një qëndrim të përbashkët. (Brzezinski, 2010, p. 118)
Gjatë muajve të parë të presidencës Klinton (Clinton) administarata amerikane ishte
ishte e ndarë në qëndrimin që ajo duhet të mbante për Ballkanin. Gjatë dy viteve në
vazhdim u bënë përpjekje për të gjetur zgjidhje, por pa kërcënuar se do të përdorej
forca, e cila duhej patjetër për të arritur zgjidhjen. Në Mars 1994 fillon ndërtimi i
ambasadës amerikane në Bosnjë dhe siç shprehet sekretarja e shtetit Madeleine
Albright kjo “ngjarje simbolizonte angazhimin e Amerikës jo vetëm me fjalë, por edhe me
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vepra për krijimin e një Bosnjeje të pandarë dhe sovrane. (Albright, 2004, p. 217)
Me gjithë protestat e ashpra të Rusisë dhe të ngurrimit të disa aleatëve europianë,
një fushatë e shkurtër po intensive e NATO-s kundër forcave serbe, coi në një
ndërprerje të zjarrit. Në vitin 1995, pasoi Konferencën e Paqes në Dayton, në Ohio,
që shënoi në mënyrë simbolike qëndëzimin e rolit amerikan për zgjidhjen e krizës.
Kjo zgjidhje megjithatë nuk i dha fund krizës që shpërtheu në Kosovë. Politika
serbe espastrimit etnik kundër shumicës shqiptare në Kosovë, me qëllim konsolidimin
e një Serbie kompakte nga pikëpamja kombëtare, edhe njëhërë provokoi vrasje
massive të civilëve dhe dëbimet brutale. (Brzezinski, 2010, p. 119)
Shtetet e Bashkuara ishin të vendosura që të mos lejonin që në Kosovë të mos
ndodhte e njejta situatë si në Bosnjë. Vetë Albright shprehej se “nuk kemi ndërmend të
rrimë duarkryq e të presim sa autoritet serbe të bëjnë në Kosovë atë që nuk e bënë në Bosnjë”.Por
për të gjetur përkrahje dhe për të minimizuar kundërshtimet e Rusisë u bënë disa
takime të Grupit të Kontaktit. Përpjekjet e amerikanëve për të bindur Rusinë se
përhapja e dhunës në Kosovë do të destabilizonte rajonin nuk ua ndryshuan mendjen
këtyre të fundit për të mos përkrahur Milosheviçin, madje u vunë rë divergjenca
mes antarëve të tjerë, kështu Franca e cila e motivuar nga afërsia tradicionale me
Serbinë ishte për bisedime të mëtejshme dhe shyrje ndaj saksioneve për Milosheviçin
dhe se duhej kundërshtuar me vendosmëri UÇK-ja dhe në të njëjtën kohë duhej
bërë i qartë qëndrimi kundër pavarësisë së Kosovës(Albright, 2004 , p. 444).

Përfundime

 Si konkluzion mund të themi se kushtet e rënda ekonomike dhe diferencat e thella
të shpërndarjes së pasurisë ndërmjet republikave, forcuan gjatë viteve 80 një ndjenjë
pakënaqësie ndaj qeverisë qëndrore dhe nacionaliteteve të tjera, të cilat akuzoheshin
si shkaktare të kësaj situate. Në veçanti republikat më të pasura akuzonin qeverinë
se  plaçkiste burimet e tyre për tu vetfinancuar pa asnjë kontroll dhe për të fryrë
buxhetin e republikave më të varfra. Ky perceptim bëri që në Slloveni dhe Serbi të
lindnin formacione të reja politike që kishin në programin e tyre zgjidhjen e këtij
problemi mbi baza nacionale. Në Serbi ishte Sllobodan Milloshevic, i cili diti të
shfrytëzonte këto ndjenja duke venë theksin tek indentiteti dhe intersi i kombit
serb. Ishte po Milloshevici i cili në pozitën e Presidentit të Komitetit të Beogradit të
Lidhjes Komuniste, më 24 prill 1987, shkon në Kosovë, me tentativën për të rizgjuar
ndjenjat nacionaliste serbe.
Ora e Europës në të vërtetë u kthye në minutën e Europës, sepse nuk kaloi shumë
kohë që të kuptohej se projekti europian nuk kishte avancuar aq shumë sa vendim-
marrja të ishte e unifikuar, për çështje kaq komplekse dhe urgjente në fushën e
politikës së jashtme dhe të sigurisë. Për BE, Ballkani në veçanti ka qënë një sfidë e
përhershme, në përpjekje për të gjetur një strategji aftagjatë për ta stabilizuar këtë
rajon të paqëndrueshëm. Bashkimi Europian dështoi në përpjekjen për të mos lejuar
shpërbërjen e Jugosllavisë.
Njëaspekt i rëndësishëm i kësaj krize ishin edhe të drejtat dhe respektimi i pakicave
kombëtare. Nga 8 milion serbë që jetonin në ish-Jugosllavi 3 jetonin jashtë Serbisë,
kryesisht në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. E vetmja mënyrë për ta zgjidhur
situatën në vitin 1990, kohë kur ishte ende e mundur, do të ishte që komuniteti
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ndërkombëtar  të kërkonte të drejtat personale, politike, kulturore dhe të drejtat e
tjera të minoriteteve të garantoheshin shprehimisht dhe fort nga cdo shtet që kërkonte
shkëpytje, do të kishte minuar pretendimin se shpërbërja e Jugosllavisë shprehte
genocidin ndaj serbëve, pretendim që përbënte thelbin e ideologjisë së luftës së
Miloshevicit.
Po të ishte detyruar Kroacia ti garantonte popullsisë serbe të gjitha të drejtat si
minoritet dhe ti përmbahej këtyre garancive, strategjia e luftës së Millosheviçit,
ideologjia e së cilës mbështetej në pretendimet për shkelje të theksuara të këtyre të
drejtave, do të kishte pësuar një goditje të rëndë. Por Këshilli i Sigurimit të OKB-së
ndenji për një kohë të gjatë pa vepruar. Nuk u vu asnjë kusht mbi shpërbërjen
paqësore të republikave të ish-Jugosllavisë dhe asnjë kusht për njohjen ndërkombëtare
të shteteve të reja. Njohja e Kroacisë dhe Sllovenisë në vitin 1991, pavarësisht nga
shkeljet flagrante të të drejtave të njeriut i bindi dhe më shumë serbët se Milosheviçi
dinte çflise dhe se jo vetëm Kosova, Kroacia dhe Bosnja, por i gjithë perëndimi
kishin një marrëveshje të fshehtë kundër Serbisë.
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Çrregullimet psikologjike pas lindjes në lindjet para kohe

Dorina Bedhia
Spitali Universitar për Obstetrikë dhe Gjinekologji “Koço Glozheni” Tiranë

Abstrakt

Pas lindjes së një fëmije mund të shfaqen crregullime depresive të ndryshme të cilat
variojnë për frekuencë, intensitet dhe modalitete trajtimi. Klasifikimi tradicional dallon
midis “maternity blues” ose nënë e trishtuar, depresionit pas lindjes (post – partum) dhe
psikoza pas lindjes.Të treja kanë të bëjnë më faktin se lindja e një fëmijë mund të jetë e
rrezikshme për shëndetin mendor të nënës. Disa nga faktorët që ndikojnë janë psikologjikë,
socialë, gjinekologjikë, obstetrikalë. Qëllimi i këtij studimi është të shohim nëse në
maternitetin “Koco Gliozheni” lindja para kohe,duke u bazuar tek mosha e barrës, çon
në shfaqjen e këtyre simptomave dhe në çfarë prevalence i hasim. Dhe në bazë të
rezultateve, disa këshilla dhe orientime mbi parandalimin dhe trajtimin e tyre.
Metodologjia: Ky studim u krye në spitalin universitar për obstetrikë dhe gjinekologji
“Koco Gliozheni” Tiranë. Morën pjesë 86 gra me lindje para kohe, 32 – 36 javë – she, në
periudhën janar – dhjetor  2015. Kampioni u përzgjodh rastësisht. Nënave iu paraqit një
pyetësor standart i depresionit pas lindjes  të Edinburgh – ut  dhe gjithashtu iu nënshtruan
një interviste gjysëm të strukturuar të hartuar posaçërisht.
Rezultatet: Numri i përgjithshëm i lindjeve për periudhën janar – dhjetor  2015 ishte
4134 ndër të cilat 380 (9,2 %) rezultuan lindje para kohe me moshë barre 28 – 36  javë –
she .Në studim morën pjesë 86 gra (22,6%) me moshë barre 32 – 36  javë – she .Nga këto
86 gra 71% (61 gra) shfaqën simptoma të “maternity blues”. 3,5 % (3 gra) shfaqën simptoma
të depresionit pas lindjes. Nuk rezultuan gra me psikozë pas lindjes, të paktën me sa
kemi konstatuar nga follow – up .
Konkluzione: Studimi tregon se lindja para kohe është  faktor që ndikon në shfaqjen e
simptomave depresive pas lindjes. Tregon nevojën për më shumë informacion, për politika
parandaluese dhe domosdoshmërinë e një qasjeje holistike të problemit duke u bazuar
në një model bio – psiko – social.

Fjalë kyçe: Maternity blues, depresion post – partum, lindje para kohe, model bio–psiko–
social.

Hyrje

Të qënurit nënë është një eksperiencë kryesisht pozitive per gruan.Por shtatzënia
dhe javët e para pas lindjes njihen si momente delikate, të cilat mund të çojnë në
manifestimin e  çrregullimeve depresive të ndryshme që variojnë për frekuencë,
intensitet dhe modalitete trajtimi.Klasifikimi tradicional dallon midis “baby blues”
ose “nënë e trishtuar”, depresion post partum dhe psikozë pas lindjes.Te treja kanë
të bëjnë me faktin se lindja e një fëmije mund të jetë e rrezikshme për shëndetin
mendor të nënës.
Baby blues konsiderohet si një crregullim i lehtë humori.E hasim në 50-80 % të
grave.Zgjat pak ditë dhe përcaktohet nga Pitt në 1973 si një fenomen i rrufeshëm,
por jo dhe aq i rëndësishëm përsa i përket ashpërsisë së shenjave klinike.Zakonisht
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zgjidhet vetë pa ndihmë te specializuar.Megjithatë studime të tjera raportojnë një
lidhje midis baby blues, manifestimit të simptomave depresive të mëvonshme në
kohë, dhe psikozës pas lindjes.Simptomat kryesore janë:
-irritabilitet,
-kriza të qarash,
-luhatje  humori,
-ankth,
-konfuzion,
-çrregullime të gjumit,
-humbje të energjisë ,
- ndjenja paaftësie në lidhje me rolin e nënës.
Këto simptoma shfaqen në mënyrë të rrufeshme 3 deri në 5 ditë pas lindjes dhe
zhduken brenda një jave ose 10 ditësh.Konsiderohet si pasojë fisiologjike e
lindjes.Gratë e prekura nga fenomeni baby blues kanë më rrezik të zhvillojnë
depresion post partum në të ardhmen.Si rrjedhojë është e domosdoshme njohja e
fenomenit  baby blues dhe kontrolli i këtyre grave brenda një muaji për të vlerësuar
progresin e simptomave.
Depresioni post-partum është një fenomen i njohur.Manifestohet në nivele të
ndryshme ashpërsie: i lehtë, i moderuar dhe i rëndë.Për cdo nivel ashpërsie
ndryshojnë modalitetet e trajtimit.Vlerësimi i faktorëve të rrezikut është
fondamental.Ndikon në gruan, fëmijën, partnerin, ciftin dhe mbi të gjitha në
marrëdhënien nënë-fëmijë.Haset në 10-15 % të grave gjatë vitit të parë pas lindjes.
DSM-V (Manuali Diagnostik dhe Statistikor i Shoqatës së Crregullimeve Mendore)
tashmë në edicionin e tij të 5 –të nuk e njeh si  diagnozë më vete por pacientët duhet
të plotësojnë kriteret per një episod depresiv madhor, i cili shfaqet brenda 4 javëve
pas lindjes.Simptomat kryesore janë:
-Humor depresiv,
-mungesë emocionesh,
-çrregullime të peshës,
-çrregullime të gjumit,
-lodhje dhe mungesë energjie,
-izolim,
-ndjenja faji,
-vetëvlerësim i ulët,
-ankth,
-humbje përqëndrimi,
-mendime vdekjeje ose ide vetevrasëse.
Për të diagnostikuar depresionin post partum duhet të jenë të pranishme të paktën
5 nga simptomat e mësipërme, të paktën për dy javë rrjesht çdo ditë.Gratë mund të
perceptojnë veten si të paafta në rolin e tyre si nëna, mund të ndiejnë frikë dhe
pasiguri në lidhje me kujdesin ndaj fëmijëve të tyre, ndjenja të kundërta kundrejt
fëmijëve.Mund të kenë mendime, imazhe ose përfytyrime obsesive dhe të bezdisshme
që lidhen me lëndimin e femijeve.Por ndjenja e fajit dhe e turpit që përkon me këto
mendime e bën të izolohet , të mos këkojë ndihmë.
Psikoza pas lindjes është forma psikopatologjike më e rëndë e crregullimeve post
partum.Shoqërohet rëndom me diagnozën e crregullimit bipolar.Haset 1 në 1000
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lindje dhe mund të rishfaqet edhe në shtatzënitë e ardhshme me një përqindje 25-57
%.Zakonisht  shfaqet 48 orët e para deri në 2 javët e para pas lindjes por mund të
verifikohet edhe deri në javën e 12.Simptomat kryesore janë:
-elementë delirantë,
-haluçinacione,
-sjellje të cuditshme,
-frikë dhe preokupim ekstrem dhe irracional kundrejt fëmijës,
-pagjumësi të vazhdueshme,
-paaftësi në kujdesjen e fëmijës,
-lëkundje humori të shoqëruara nga emocione të papërshtatshme,
-episode maniakale.
Psikoza post partum hyn në emergjencat psikiatrike.Ekziston një rrezik i lartë i
vetëvrasjes dhe i vrasjes së fëmijës sidomos kur fokusi i delirit dhe haluçinacioneve
është fëmija, i cili perceptohet nga nëna si një kërcëmin ose si një subjekt keqdashës.
Faktorë rreziku në depresionin pas lindjes
Ndër faktorët e rrezikut përmendim :
-Histori të kaluara psikopatologjike,
-familiaritet me çrregullimet depresive,
-histori psikopatologjie në shtatzëni,
-depresion post-partum të mëparshëm,
-mosha e re e nënës,
-ngjarje të vonshme stresuese,
-komplikime obstetrikale,
-lindje premature,problem shëndetësor i fëmijës,
-histori abuzimi,
-shtatzëni e padëshiruar ose e paplanifikuar,
-shtatzëni të afërta me njëra tjetrën,
-mungesë e suportit social,
-marrëdhënie konfliktuale me partnerin,
-baby blues e pazgjidhur,
-eksperience lindjeje zhgënjyese,
-pamundësia për të ushqyer fëmijën me gji,
-nivel i ulet social-ekonomik,
-papunësi,
-karakteristika të personalitetit si :perfeksionizmi,ndjenja faji,vetëvlerësim i ulët,etj.
Studimi:Objektivat, metodologjia, instrumentat, subjektet
Lindja para kohe është një ngjarje që ndryshon strukturën e të gjithë
familjes.Ndjenja fillestare e tronditjes mund të ndiqet nga refuzimi i gjendjes në të
cilën nëna ndodhet.Janë të shpeshta ndjenjat e trishtimit, zemërimit, ankthit dhe
tek nënat mund të instaurohet një gjëndje depresive  që mund edhe të zgjasë në
kohë.Prandaj qëllimi i studimit është të shohim se si lindja premature  ndikon në
shfaqjen e simptomave te përmëndura më sipër, në çfarë niveli ashpërsie manifestohen
dhe në c’prevalencë i hasim.
Studimi u krye ne Spitalin Universitar për Obstetrikë dhe Gjinekologji “Koco
Gliozheni” Tiranë.
Kryesisht iu referuam ambienteve të repartit të patologjisë së shtatzënisë dhe
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reparteve të lehonise 1( lindje cezariane) dhe 2 (lindje natyrale).
Në periudhen janar-dhjetor 2015,u rekrutuan 86 gra me lindje para kohe,me moshë
shtatzënie  32-36 javeshe.Këto gra u rekrutuan fillimisht në repartin e patologjisë së
shtatzënisë dhe si kriter rekrutimi iu referuam vetëm moshës së shtatzënisë.
Instrumentat e perdorur janë:
-Shkalla e depresionit postnatal e Edinburgut .
Eshtë  një pyetësor i sistemit të pikëzimit për  shkallën e depresionit postnatal.Ky
pyetësor përdoret për të identifikuar situatat e rrezikshme të cilat duhen  thelluar
dhe monitoruar më tej.Eshtë një test i përbërë nga 10 pyetje që identifikon gjendjen
psikike te gruas në 7 ditët e fundit.Eshtë i vlefshëm edhe në shtatzëni edhe në post
partum.Gruas i kërkohet të nënvizojë përgjigjen që ndjen më të afërt me gjëndjen e
saj shpirtërore.Testi duhet plotësuar pa u konsultuar me të tjerë.Duhet të kërkojë
ndihmë vetëm nëse ka vështirësi në lexim.
Cdo përgjigjeje i atribuohen pikët nga 0 në 3, pyetjet me asterisk pikëzohen në të
kundërt pra nga 3 në 0 dhe shuma e të gjithë përgjigjeve jep rezultatin final.
Limiti i kufirit (Cut-off) është i barabartë me 12.Një cut-off  i barabartë me 9 lejon
identifikimin e rasteve në rrezik.
Pikët e marra në test në vetvete nuk zëvëndësojnë gjykimin klinik.Eshtë i nevojshmëm
një këshillim klinik i mëtejshëm mbi pyetjet dhe përgjigjet të identifikuara si të
rrezikshme.
- Intervistat gjysmë të strukturuara
Janë përdorur 3 pyetje që ju bëhen grave në kontaktin e parë dhe më pas.Këto pyetje
të propozuara nga National Institute for health and clinical excellence (Nice 2007)
janë shumë të përdorura në ekzaminimin e post-partum:
1.Gjatë muajit të fundit je ndjerë pa shpresë dhe me humor të ulët?
2.Gjatë muajit të fundit interesi yt ka qenë i ulët dhe kënaqësia në kryerjen e veprimeve
rutinë ka qenë e pakët?
Nëse përgjigjet rezultojnë pozitive bëhet një pyetje e tretë:
3)Në çfarë situate e ndjen të nevojshme të kërkosh ndihmë?
Gjithashtu i është kërkuar të referojne 3 ose 4 momente, imazhe, gjeste ose episode,
për to mjaft të rëndësishme që kanë të bëjnë me kontaktet e para me fëmijën e tyre.
Gratë e rekrutuara u informuan për studimin në fjalë, për qëllimin e këtij studimi
dhe iu kërkua konsensusi për të zhvilluar testin dhe intervistën gjysmë të strukturuar
të bazuar në kriteret diagnostike.

Rezultatet

Numri i përgjithshëm i lindjeve për periudhën janar-dhjetor 2015 ishte 4134 ndër të
cilat 392 (9.2 %)  rezultuan lindje para kohe me moshë shtatzënie 28-36 javëshe. Në
studim morën pjesë 86 gra (22,6 % ) me moshë shtatzënie 32-36 javëshe.
Nga këto , 61 gra pra 71%  shfaqën shenja të baby blues.
3 gra pra 3.5% shfaqën shenja të depresionit post partum.
Nuk rezultuan gra me psikozë pas lindjes,të pakten nga follow-up telefonik ose
nga vizitat pediatrike.
 22 gra nuk paraqitën asnjë nga shenjat e crregullimeve të mësipërme.
Tek tregimet e grave u përqëndruam në analizën e përmbajtjes duke krijuar kategori
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të bazuara në literaturë dhe në leximin e thelluar të vetë tregimeve.Kategoritë e
krijuara kanë të bëjnë me fushën e vëmendjes,emocioneve,qasjen ndaj rolit të prindit
dhe raportin nënë- fëmijë.
Shohim një fokusim të këtyre grave tek vetja. Nuk kanë një vizion global të familjes
së re, flasin pak për fëmijën dhe nuk përmendin pothuajse fare partnerin në tregimet
e tyre.
Këto gra ndjehen të humbura në rolin e tyre,evidentojnë një ndjenjë të madhe frike
përsa i përket faktit të të qënurit nënë.
Në lidhje me raportin nënë-fëmijë vërehet  se këto nëna nuk përshkruajnë momente
interaktive me fëmijën,kanë më pak kontakt fizik me to,nuk e thërrasin në emër por
thonë thjesht  fëmija.
Në qasjen ndaj rolit të ri si prind evitojnë emocione të lidhura me këtë eksperience
dhe fokusohen në ngjarje të përditshme ku më tepër përparësi merr lodhja e tyre
fizike dhe mendore.

Konkluzione dhe rekomandime

Elementët e ndryshëm personalë, ndërpersonalë dhe socialë tregojnë kompleksitetin
e depresionit post partum dhe nevojën për adoptimin e një qasjeje holistike  të
problemit pa lënë  jashtë asnjë aspekt.
Objektiv kryesor i cdo programi parandalimi eshte reduktimi i faktorëve të rrezikut,
pra të të gjithë atyre elementëve që kontribuojnë në lindjen, përkeqësimin e
simptomave dhe zgjatjen e tyre në kohë.(who,2004).
Lind nevoja e një qasjeje multifaktoriale.Në kontekstin e studimeve të depresionit
post partum mbizotëron modeli mjekësor, i përqëndruar kryesisht  vetëm në
klasifikimin diagnostik të crregullimit dhe mbi shkaqet biologjike-hormonale.Por
ky është një vizion i limituar i problemit që nuk lejon shpjegimin e aspekteve të
shumtë që e karakterizojnë.
Milgrom dhe të tjerë  (2003) kanë propozuar një model alternativ i quajtur bio-
psiko-social, i cili merr parasysh faktorët biologjikë, psikologjikë dhe socialë të cilët
mund të influencojnë mirëqënien e nënës pas lindjes.Ideja bazë është që cdo grua
paraqet faktorë vulnerabiliteti ( si histori të mëparshme depresioni,ngjarje stresuese
në jetë etj ) të cilët e bëjnë akoma më vulnerabël ndaj faktorëve që shkaktojnë stres
(si alterimet hormonale pas lindjes,mungesa e suportit social). Ky konfigurim rrit
mundësinë e zhvillimit të depresionit post partum i cili mund të rëndohet nga faktorë
të tjerë sic është marrëdhënia irracionale me partnerin.Gjithashtu faktorët socialë-
kulturalë, si mitet mbi shtazëninë dhe lindjen përbëjnë sfondin ku zhvillohet procesi
i mësipërm, duke kontribuar në lindjen dhe në mbajtjen e simptomave të crregullimit
depresiv post partum.
Modelli ka disa pika të forta sic është dhënia e një vizioni më të plotë të problemit.Lejon
analizimin e pikëpamjeve të ndryshme dhe analizimin e sistemeve interaktive.
Lejon identifikimin e niveleve të ndryshme të ndërhyrjeve.Mund të shihet si një
referim i vlefshëm për projektimin dhe implementimin e programeve parandaluese
të depresionit post partum.
I jep rëndësi parësore raportit mjek-pazient si një kusht i domosdoshëm për
mbarëvajtjen e terapisë.
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Masat parandaluese janë thelbësore, sidomos për ato gra të identifikuara si subjekte
vulnerabël për shkak të pranisë së faktorëve të rrezikut.
Prandaj krahas faktorëve të rrezikut duhen evidentuar faktorët mbrojtës sic janë
suporti social,faktor ky që favorizon mirëqënien psiko-fizike të nënave të
reja.Mbështetja dhe suporti jo vetem praktik por edhe emocional, bën që gruaja te
ndjehet e vlerësuar( House,1980;Cutrona & Troutman,1986) dhe kjo ndihmon në
rritjen e vetë-efikasitetit.
Faktor tjetër mbrojtës është edhe marrëdhënia e mirë në çift,si kusht i domosdoshëm
në përballimin e ndryshimeve në sistemin familiar.
Eshtë i nevojshëm:
- një informacion i përshtatshëm për çdo grua dhe një këshillim prenatal,
- zhvillimi  i aftësisë së vëzhgimit dhe mirëkuptimit nga ana e personelit
shëndetësor,me qëllim identifikimin e një shqetësimi mendor.
-hartimi dhe përdorimi i  instrumentave diagnostikë sa më të pershtatshëm,
-parandalimi i krijimit të një marrëdhënie irracionale nënë-fëmijë,
-një qasje e integruar dhe multidisiplinare e shtatzënisë,lindjes dhe lehonisë,sic janë
kurset e lindjes,takimi dhe informimi i grave shtatzënë,identifikimi dhe ndërhyrja
parandaluese  në shtatzënitë potencialisht të rrezikshme nga ana emocionale,
-forcimi i aftësive prindërore të nënës së ardhshme,dhe të çiftit,
-hartimi i projekteve në ndihmë të  zhvillimit të një raporti solid nënë-fëmijë.
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Matja e perceptimeve: Analizë mbi markën Nespresso

Art Shala
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë

Abstrakt

Ky punim paraqet një analizë rreth përceptimeve të konsumatorëve rreth markës
Zvicerane “Nespresso”. Nespresso është njëra ndër kompanitë më të suksesshme në
industrinë e kafes me kapsula. Nespresso merret me prodhimin dhe shitjen e kapsulave, si
dhe ka partneritet të ngushtë me 6 prodhues të makinerive të kafes. Është një kompani e
shtrirë në nivel global prandaj edhe ishte interesante të studjoj përceptimet e
konsumatorëve rreth kësaj marke (Markides, 1999).
Studimi është i bazuar në një pyetësor i cili ka për qëllim mbledhjen e të dhënave rreth
njohjes së markës, konsumimit apo jokonsumimit të markës si dhe perceptimeve që kanë
konsumatorët kundrejt markës në përgjithësi .
Pyetjet janë të mbyllura ku përgjigjet mund të jepen në shkallë binare, si Po apo Jo, ose në
shkallë Likert me 7-të vlera. Pyetësori është shpërndarë në dy qendra tregtare, duke
mbledhur 50 përgjigje nga konsumatorë random; 3 pyetësorë janë eleminuar pasi kanë
patur një seri përgjigjesh të paplotësuara.
Nga studimi është kuptuar se Nespresso,
• Ka njohje të lartë markës prej 94%,
• Përceptohet si një markë për persona më në moshë, me të ardhura të larta dhe të
cilët i përkasin një statusi social të lartë.

Keywords:, brand image, brand awareness.

Historia e Nespresso

Historia e korporatës dhe suksesit të Nestle Nespresso SA është rezultat i 20 vite të
kërkimit dhe zhvillimit i ndërmarrë fillimisht nga departamenti brenda Nestle, i cili
në vitin 1970 shpiku sistemin kapsulë që përmban kafene dhe krijoi procesin e saj të
veçantë të nxjerrjes së ekstraktit të kafes (Matlack, 2009). Gjashtë vite më vonë, në
vitin 1976, patenta e parë ishte dërguar në agjensionin përkatës për tu fituar, dhe në
vitin 1986 kompania Nespresso SA u themelua në Vevey të Zvicrës. Në të njëjtin vit,
në partneritet me prodhuesin Turmix Swiss ajo hodhi në treg sistemin Nespresso
për sektorin e kafesë në zyra nëpër Zvicër dhe Itali. Prodhimi i kapsulës ishte i
centralizuar në Orbe, Zvicër. Nespresso SA zotërohet tërësisht nga Grupi Nestle
dhe është një nga divizionet me rrijte më të shpejtë brenda grupit (Markides, 1999).
Që nga viti 1989 Nespresso punon në partneritet me prodhuesit e ndryshëm të
makinave në mënyrë që të zhvillojnë dhe zgjerojnë gamës e makinerive të kafes
varësisht nga aplikueshmëria e tyre.
Organizata operon në disa segmente të tregut të kafes:
· segmenti “në shtëpi” (B2C) me sistemin e Nespresso Classic për familjen;
· segmenti “jashtë shtëpisë” (B2B), me Nespresso Professional për zyra;
· segmenti Nespresso Gastronomy në restorante dhe
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· segmenti Nespresso Aviation për linjat ajrore.
Segmenti B2C paraqet 89% të të gjithë biznesit të Nespresso, ndërsa B2B llogaritet
të jetë rreth 11%.
Nespresso gjithashtu përdor tre kanale të shitjes: Internet, dyqane fizike dhe qendra
të dyqane eksperimentale në të cilat konsumatorët marrin njohuri rreth kafes dhe
mund të takohen me ekspertë të kafes që janë punonjës të Nespresso.
Logoja e Nespresso paraqitet si njëra ndër simbolet me njohje më të lartë për sa i
përket industrisë së kafesë.
Disa fakte të rëndësishme Nestlé SA Nespresso (Berssenbrügge, 2006; Brem, Maier,
& Wimschneider, 2016):
• Rritja mesatare vjetore prej 30% që nga viti 2000
• Shitjet globale 4 miliard CHF në 2015 plus 17% krahasuar me vitin 2014
• Më shumë se 9000 të punësuar në mbarë botën (70% e tyre është në kontakt të

drejtpërdrejtë me konsumatorët)
• Në vitin 2015 të pranishëm 86 shtete të botës
• 28’000 pikat e shitjes në vitin 2014
• 85 butiqe ekskluzive në vitin 2014.
• 16 milionë anëtarë aktivë të lidhur Klubin e Nespresso-s në 2014
• 6 partnerë strategjik për prodhim të makinave të kafesë
• 41 modele të makinave kafe si për në shtëpi dhe segmentet jashtë shtëpisë

2.1 Koncepti Nespresso

Vizioni i Nespresso është që “të jetë kompania e preferuar dhe më e respektuar në
industrinë e ofrimit të kafes”.
Filozofia pas vizionit Nespresso ka qenë në mënyrë të qartë një revolucion që ka
reflektuar në eksperiencën e krijuar nga vetë marka tregtare. Sipas deklaratave të
kompanisë, si arsye e fortë prapa këtij kocepti ka ardhur në bazë të kapsulave
hermetikisht të mbyllura të cilat mbajnë shijen e kafes perfekte, makinderitë e
përsosura të cilat janë të prodhura me kapsulat e Nespresso në mendje dhe statusi
social apo klubi i Nespresso.
2.1.1 Nespresso kapsula
Nespresso ofron 16 shije kafesh të cilësisë premium. Të paketuara në kapsula alumini
të mbyllur hermetikisht për të siguruar cilësi dhe freski të lartë për kafenë deri në 12
muaj. Nga këto 16 lloje kafesh, 12 varietete janë në dispozicion gjatë gjithë vitit,
ndërsa 4 të tjera ofrohen varësisht nga stina e vitit. Këto kapsula kafesh përfshijnë
këto varianate:
• varietetet e Espresso: Ristretto, Arpeggio, Rome, Capriccio, Livanto, Cos dhe

Volluto
• varietetet e Decaffeinato: Decaffeinato, Decaffeinato Intenso dhe Decaffeinato

Lungo
• varietetet e Lungo: Vivalto Lungo, Finezzo Lungo dhe fortisimo Lungo
• varietetet e pastra të orgjinës: Dulsão, Indrija dhe Rosabaya
Dy herë në vit, katër varietetet e tjera janë në dispozicion ku ofrohen si Limited

Edition (në vjeshtë dhe respektivisht në pranverë) (Berssenbrügge, 2006).



375

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

2.2 Makinat Nespresso

Makinat Nespresso janë zhvilluar në mënyrë specifike për të përmirësuar aromën,
krijuar kremën (shtresa e butë e formuar në sipërfaqen e një Espresso) dhe shijen e
Grand Crus të Nespresso-s. Makinat gjithmonë kanë dizajn elegant me shkallën më
të lartë të funksionalitetit; dy atribute që janë shumë të rëndësishme për anëtarët e
Klubit Nespresso dhe të cilat janë në shpirtin e biznesit Nespresso-s (Brem et al.,
2016).
Personaliteti i një kafe është zhvilluar nga përzgjedhja e kokërrave të kafes dhe
procesit të përgatitjes; karakteri është zhvilluar nga procesi nxjerrjes së saj. Të gjitha
makinat veprojë me një presion ideal  të ujit prej 11 deri në 15 barë dhe temperatura
e ujit në mes të 83 °C  deri  85 °C. Përveç këtij aspekti teknik, ekipe të tjera të
dizajnerëve industrial kanë kontribuar në krijimin e stilit të vecantë të makinave
Nespresso.

2.3 Klubi Nespresso

Secili person që blen një makinë Nespresso bëhet automatikisht anëtar i Klubit
Nespresso. Në ditët e sotme klubi numëron më shumë se 16 milion anëtarë, shërbyer
nga dyqanet e saj në të gjithë gjitha kontinentet e botës. Kompania vazhdimisht
ofron shërbim premium për klientët e saj ku në të gjitha dyqanet e saj mund të
blihen kapsula Nespresso, makineritë dhe pajisjet shtesë për makineritë. Gjithashtu
në dispozicion në mbarë botën nëpërmjet Klubit Nespresso online 24 orë në ditë,
shtatë ditë në javë mund të gjinden po të njejtat shërbime siq janë edhe në dyqane
fizike (Matzler, Bailom, Friedrich von den Eichen, & Kohler, 2013).

1. Pozicionimi i Nespresso

Njëra ndër dimensionet më të rëndësishmë të fushës së sjelljeve të konsumatorëve
është dimensioni i pozicionimit, i cili paraqet procesin e stabilizimit dhe krijimit të
një vendi apo hapësire në sjelljet e konsumatorit (Macdonald & Sharp, 2003; Solomon,
2014).
Për Nespresso-n u desh një kohë e konsiderueshme për të arritur një pozicionim të
qëndrueshëm në sytë e konsumatorit (Matlack, 2009; Matzler et al., 2013). Nespresso
bëri çdo gjë që ishte e mundur të pozicionohet si një produkt luksoz dhe unik.
Prandaj, dyqanet e Nespresso janë të vendosura në lagjet më të veçantë nëpër botë
siq janë: Champs de Elysees në Paris ose në Knightsbridge në Londër. Gjithashtu
edhe enterieri është ekstravagant qe të jep përshtypjen e diqkaje të shtrenjtë.
Ambasadori i markës është George Clooney, i cili i jep një frymë seksi markës, gjë të
cilën e potencojnë edhe reklamat e ndryshme të lancuara nga kompania. Gjithashtu
George Clooney paraqet klientin tipik të Nespresso: i rritur i suksesshme burrë /
grua me stil, i bukur, i/e cili/cila i përkët klasë të lartë social (Silberzahn, 2010).
Këto atribute janë konfirmuar edhe kërkimet e këtij punimi: 91.5% e të anketuarve
perceptojnë Nespresso të tilla si një markë për të rriturit (Figura 1). Për më tepër,
hulumtimi u përpoq për të gjetur se cilat ishin atributet më përfaqësuese të
“personalitetit” të Nespresso-s, dhe përsëri, anketa ka konfirmuar pritjet. Sipas të



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

376

dhënave të mbledhura, 76.6% e të anketuarve besojnë se Nespresso përshtatet më
mirë për ata njerëz që i përkasin nivelit të lartë të klasës sociale dhe 74.5% mendojnë
se Nespresso është një markë luksoze. Për më tepër ajo është perceptuar markë klasike
(57.4%) dhe një markë ekstravagante (59.6) (Figura 2).
Në vijim është një hartë e përceptimeve, në të cilën Nespresso është pozicionuar
në bazë të dy dimensionet më të rëndësishme: Statusi social kundrejt vlerës për
para (e përballueshme financiarisht) dhe a është produkt i cili asocohet me
persona të rritur (30+ vjec) kundrejt personave të rinj (student dhe deri në 30
vjec).

Figure 1 - Harta Perceptuale e Nespresso

2. Literatura

Duke u bazuar tek Keller (2008), kapitali i markës konsiston në dy elemente
fundamentale të cilat janë njohja dhe rikujtimi i markës. Njohja e markës i adresohet
faktit se në momentin kur paraqitet një sinjal i cili asocon me markën, konsumatori
mund të jetë në gjendje të identifikoj markën. Këto sinjale mund të jenë paraqitja e
logos, e paketimit, e një muzike e cila lidhet me markën apo edhe vetë emri i markës
(Aaker, 1997). Kjo është si varibël e cila është përdorur në krijimin e pyetësorit, në
mënyrë që të mbledh informata rreth nivelit të njohjes që ka marka Nespresso.
Ndërsa rikujtimi i markës ndërlidhet me situatat kur si sinjale për markën mund të
jepen situatat e konsumimit, kategoria e produkteve dhe nevojat të cilat potencialisht
mund të plotësojë marka. Në çdo transaksion gjithmonë ekziston një dozë e rrezikut
për humbje eventuale nga blerja e një produkti; në këtë aspekt markat tregatare
shërbejnë si indikatorë për të krijuar pritje të caktuara rreth dobisë që mund të sjellë
produkti apo shërbimi i ofruar (Roselius, 1971). Në këtë mënyrë markat shërbejnë
si zvogëlues të rrezikut potencial nga blerja e produktit apo shërbimit. Njohja e
markës arrihet duke krijuar afirmitet me konsumatorin. Personaliteti i marëks është
paraqitur si strategji e suksesshme për të krijuar njohje dhe dashamirësi që mund të
ketë konsumatori ndaj markës. Sa më të afërtë të jenë personaliteti i markës me atë
të konsumatorit, aq më shumë marka paraqitet lehtësisht e pranueshme për tu blerë
nga konsumatori potencial. Në këtë aspekt organizatat kanë tendencën të targetojnë
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një profil të caktuar konsumatorësh në mënyrë që personaliteti i markës të ndërlidhet
me personalitetin e konsumatorit në vetëvehte (Whan Park, MacInnis, Priester,
Eisingerich, & Iacobucci, 2010). Aaker (1997), ka paraqitur dimensionet për të
përshkruar personalitetin e një marke duke e konsideruar markën si një objekt i cili
e pasqyron imazhin e saj te përdoruesi: raport i mirë cilësie dhe çmimi; luks; klasike;
serioze; status; komoditet; freski dhe qejf.
Kapitali i markës konsiston në dy elemente fondamentale të cilat janë njohja dhe
rikujtimi (Keller, 1993, 2001). Njohja e markës i adresohet faktit se në momentin kur
paraqitet një sinjal i cili e lidh me markën, konsumatori mund të jetë në gjendje të
identifikoj markën. Këto sinjale mund të jenë prezenca e logos, e paketimit, e një
muzike e cila lidhet me markën apo edhe vetë emri i markës. Kjo është si variabël e
cila është përdorur në krijimin e pyetësorit, në mënyrë që të mbledh informata rreth
nivelit të njohjes që ka marka Nespresso (Macdonald & Sharp, 2003).

3. Metodologjia

Pyetësori është shpërndarë në një qendër tregtare në Prishtinë, pranë një sporteli të
NESPRESSO gjatë një promocioni të markës. Duke qenë se njëkohësisht kërkoheshin
edhe informacione të tjera në momentin e përqasjes nga ana e klientëve të mundshëm,
u arritën të plotësoheshin vetëm 50 pyetësorë, nga të cilët 3 nuk merren parasysh
në të gjitha përgjigjes për shkak se nuk e njohnin markën. Në total u përgjigjën 19
meshkuj dhe 28 femra.
Më poshtë paraqiten rezultatet kreyesore të analizës së pyetësorit.
Tabela 1 paraqet shpërndarjen e përgjigjeve sipas moshës së personave që morën
pjesë në anketim. Vetëm 4 persona janë në një moshë të re (nën 18 vjeç, ndërkohë që
pjesa tjetër (43) janë në moshë 20-35 vjeç.

Tabela 1 - Perceived Target (Perceptimi rreth tregut)
Tabelat 2-5 tregojnë qëndrimin e konsumatorit kundrejt markës. Perceptimi kryesor
është pozitiv. Shumica e klientëve të mundshëm e shikojnë NESPRESSO si një markë
që tregon status më shumë sesa një markë konveniente. Kjo duket qartë edhe në
frekuencën e lartë të perceptimit si një markë luksi (70%) kundrejt asaj shabllon
(24%). Ndërkohë që ka një distribucion të rregullt në perceptimin klasik (54%) apo
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të ri (40%) të markës edhe pse shumica e konsideron si një markë serioze (56%).

Tabela 2 -  Value for money vs. status (Konvenienca financiare kundrejt statusit social)

Tabela 3 - Luxury vs. commodity (Luksoze kundrejt Shabllon)

Tabela 4 - Classic vs. fresh (Klasike kundrejt e re)
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Tabela 5 - Serious vs. fun (Ekstravagante kundrejt e lirë)

Tabela 6 tregon shpërndarjen e perceptimit ndaj arsyeve të blerjes apo jo të makinës
së kafesë NESPRESSO. Shumica mendon që është shumë e shtrenjtë (46%). Pjesa
më e vogël mendon që nuk i pëlqen shija e NESPRESSO. Tabela 7 konfirmon që
marka është e njohur. 94% e njohin markën ndërkohë që vetëm 3% nuk janë në
dijeni të markës.

Tabela 6 - Not Owners Motives (Arsyet e mos të pasur një makinë kafeje NESPRESSO)
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Tabela 7 - Brand Awareness (Njohja e markës)

Konkluzione

Kosova është një treg prej 1.8 milion banorësh nga të cilët 70% e tyre janë nën
moshën 35 vjeçare (Industry, 2013). Duke marrë parasysh këtë, Kosova shihet si një
treg me potencial të madhë brenda një periudhe afatshkurtë për një kompani si
Nespresso.
Nespresso paraqitet si një markë luksoze në segmentin e kafes me kapsulë e cila në
bazë të studimit ka frekuencën e lartë të perceptimit si një markë luksi (70%) kundrejt
asaj si markë shabllon (24%). Ndërkohë që ka një distribucion të rregullt në
perceptimin klasik (54%) apo të ri (40%) të markës edhe pse shumica e konsideron si
një markë serioze (56%). Mesazhi i statusit të cilin e përcjellë marka do të përcillet
edhe si status apo vlerë te konsumuatori duke krijuar ndërlidhjen në mes të
personalitetit të markës dhe personalitetit të individit (Malär, Krohmer, Hoyer, &
Nyffenegger, 2011). Në arsyet se përse nuk konsumohet nga konsumatori
personalisht, shumica e mostrës kanë paraqitur si arsye çmimin e produktit duke e
konsideruar si një markë shumë të shtrenjtë (46%). Pjesa më e vogël mendon që
nuk i pëlqen shija e NESPRESSO.
Duke marrë parasysh këto gjetje rreth dimensioneve të statusit dhe përceptimeve se
kush mund të jetë konsumatori potencial për markën [person me të hyra të larta,
serioz, klasik] mund të gjeneralizojnë nga teoria e personliteti të markës se ai person
duhet të jetë një person me vyrtyte si: kompetent [shumë punëtorë, inteligjent,
tipare prej lideri, i suksesshëm] dhe i sofistikuar [i dhënë pas glamurit, me pamje
fizike të mirë, përket shtresës së lartë shoqërore] (Aaker, 1997)
Për të përmbledhur, ky studim paraqet një analizë rreth dimensioneve të përsonalitetit
të markës Nespresso për të krijuar një hartë përceptimesh në lidhje me markën në të
cilën marka Nespresso konsiderohet si markë e cila duhet të ketë target grup moshat
+30 vjec dhe ato që aspirojnë në status të lartë shoqëror. Gjithashtu marka komandon
një strategji të çmimit premium duke dashur të diferencohet nga konkurenca. Njohja
e markës është e lartë, kështu që marka duhet të fokushet në krijimin e imazhit të
duhur te konsumatorët për një periudhë afatgjate.

Pyetësori

1. E njihni NESPRESSO si brand?
¡% Po
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¡% Jo

2. Nëse e njihni NESPRESSO si brand, cila nga të mëposhtmet i
përshtatet më shumë?
Raport i mirë cilësie dhe çmimi 1     2     3     4     5     6 Status

Luks 1     2     3     4     5     6 Komoditet
Klasike 1     2     3     4     5     6 E freskët
Serioze 1     2     3     4     5     6 Qejf

3. E shikoni NESPRESSO si një markë për:
¡% Persona të rinj (studenta)
¡% Të rritur

4. A keni blerë një NESPRESSO
¡% Po, unë e kam një personalisht
¡% Po, e kanë prindërit e mi
¡% Jo
Nëse jo
Pse?
¡% Çmimi është shumë i lartë
¡% Nuk më pëlqen si markë
¡% Nuk më pëlqen produkti (makinat e kafesë)
¡% Nuk më pëlqen shija e NESPRESSO
¡% Nuk më pëlqen kafeja
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E drejta e rendit juridik

PhD Rexhep Ahmeti1

Abstrakt
               
To achieve certain contemporary (theoretical and practical) legal values, e.g.: rule of law,
public safety, it is unavoidable to conduct theoretical and practical study of new
sociological phenomena which have recently become very important in social, legal and
political reality. One such new sociological and political phenomenon is also the Science
of Public Legal Orderor Public Legal Disorder in certain societies and states.
Understanding this objective and logical concept requires prior deep study in LEGAL
CATEGORY AND ITS NOTIONS AND SUB-NOTIONS as tools for understanding,
explaining and practicing it. In order to answer questions such as: does our social and
legal life require a new science, the Science for a Legal Order? If so, what are some
dimensions (aspects) of this new scientific discipline which would study these
phenomena? Why precisely the Science of Legal Order? In this paper I would also introduce
some theses, points of view or observations which we plan to discuss them later, in
thorough manner, in a book.
 
Keywords: The Science of Legal Order (public constitutional order), legal disorder, rule
of law, lawful state, current legal-political practice in the Republic of Kosova.

Hyrje

Praktika teorike “shkencore” dhe praktika juridike konkrete aktuale e rendit juridik
në Kosovë, as përafërsisht nuk i plotëson nevojat e qytetarëve për REND LIGJOR,
cilësi të jetës, siguri normale juridike e ekzistenciale. Shkrimet e mia autoriale, botimi
i librit, si dhe botimi i disa punimeve përafërsisht me këtë temë, po edhe debatet
shkencore të mbajtura në Mitrovicë (në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”
dhe në Qendrën kulturore të Mitrovicës), më bien në këto përfundime:
· Shkencëtarët realë jo vetëm që e kuptojnë rëndësinë e të drejtës së rendit
juridik, por kanë bërë edhe propozime e tentime që lëndën E  DREJTA E RENDIT
JURIDIK, ta ndihmojnë të hyjë si lëndë zgjedhore në fakultetet juridike, ku kanë
punuar2,
· Se E drejta e Rendit Juridik edhe si disiplinë dhe lëndë mësimore, praktikisht
dhe teorikisht, po edhe pedagogjikisht, pritet shkëlqyeshëm nga publiku e studentët,
dhe ka ndihmuar e sqaruar edhe vet autorin lidhur me përthellim-studimin e
mëtutjshëm të kësaj dukurie shumëdimensionale,
· Si lëndë mësimore Të Drejtën e rendit juridik studentët e kuptojnë mirë, me

1  PhD Rexhep Ahmeti është doktorant me temë të pranuar të doktorates në fakultetin juridik të Universitetit
Publik “Hasan Prishtina” në Prishtinë. Autori ka një përvojë të pasur edhe në veprimtaritë shoqërore-
kombëtare «liruese.
2 Prof.Dr. Ramadan Kelmendi, sa ishte gjallë, i pat propozuar kolegjit universitar ku ka punuar që lëndën e
DREJTA E RENDIT JURIDIK, ta fus si Program të ri, me status, fillimisht, si lëndë zgjedhore. Për dikë tjetër
që ka pasur të njëjtin mendim dhe është mr.sc. i shkencave juridike, nuk po jap këtu shënim, pasi mund të
ia marrin inat edhe atij, si mua, ata që janë stafë universitar por që nuk marrin erë nga këto gjëra, madje as
që ju interesojnë, por që janë, fatkeqësisht, shpesh, në udhëheqjen kryesore të universiteteve a kolegjeve.
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çka, pastaj, po  e kanë shumë më të lehtë  ta vazhdojnë edhe veprimtarinë praktike
për realizimin e Rendit Juridik, aty, ku nuk ekziston. Në vitin akademik 2014/15,
edhe pse vetëm nga prizmi i lëndës së  Sociologjisë juridike, pata mundësi që t’ ua
mësoja studentëve disa nocione e nënnocione të së Drejtës së Rendit Juridik, praktika
sociologjisë juridike që bëmë në UMIB3, (ku gjetëm forma të përshtatshme të presionit
ligjor ndaj Rektoratit dhe Rektorit për ta zbatimin e Statutit aktual të Univërsitetit
të Mitrovicës,” Isa Boletini”) na dha rezultate konkrete, realizuam disa kërkesa tona,
në lidhje me shkuarjen kah  vendosja e Rendit juridik në UMIB.4

· Se disiplina dhe lënda së Drejtës së Rendit Juridik, ka lindur, po zhvillohet
në Mitrovicë dhe në Universitetin e saj, ndërsa tjetër gjë është se nuk është pranuar
ende në Universitete. Edhe E Drejta e Rendit Juridik është si fëmija: njëherë lind,
pastaj regjistrohet. Është moskuptueshmëri (apo papërgjegjësi) e organit zyrtar nëse
fëmijën e lindur (mendon se) me mosregjitrim, de jure, e bënë edhe mosekzistues.

Argumenti praktik, pragmatik, jeta shoqërore

Jeta shoqërore sot kërkon një disiplinë të re juridike: Të drejtën e rendit juridik.
 Kam shkruar e thënë edhe më herët, po  më shumë e kam argumentuar që nga e
2012-ta se jeta shoqërore në Kosovë, sidomos ajo institucionale e juridike po kërkon
një disiplinë të re shkencore juridike, pasi na ka ardhur përpara, mbrapa, poshtë,
lartë në përditshmëri-çrend juridik në ven të rendit juridik.
Edhe në punimin e botuar më 2014, në disa vende kam përmendur emrin e kësaj
disipline të re kur kam konstatuar: “ Të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës
dhe, po ashtu, të gjithë qytetarët e republikave fqinje me Kosovën kanë të drejtë
legjitime për Rend Juridik të Mirëfillë, të Mbarë të Vërtet.”5

 Disa nga faktet praktike që në situatën juridike e instutucionale të vitit 2014 e kanë
bërë dominues çrendin juridik, e që janë përemndur në atë shkrim kanë qenë: a)
tjetërsimi politik, i cili u “trimërua” dhe domionoi, aq shumë, sa që në vitin 2014
degradoi, në masë të madhe, edhe rendin kushtetues juridik të Republikës së Kosovës,
lidhur me çështje shumë të rëndësishme të formimit të institucioneve, pas zgjedhjeve
nacionale; b) manifestimi praktik i vetëdijes së pamjaftueshme juridike të shumicës
së subjekteve juridike dhe instutucionale në Kosovë në jetën publike apo “ absurdi
teorik i “rendit dhe ligjit”… tregon se “gjysëmanalfabetizmi i socializuar”… është
bërë pengesë konkrete për realizim të  një rendi juridik normal dhe funksional në
Republikën e Kosovës.”6

Pra, në punimin tim të cituar teza ka qenë se: në Kosovë dominon çrendi juridik,
për të  cilin (kam parashikuar)…se  “ Trajaktorja e RJ-së (Rendit Juridik) mund të
shkojë edhe më poshtë, sasia e çrendit juridik mund të bëhet edhe më e madhe..”,

3 Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”.
4 Konkretisht realizuam këto kërkesa: rregullimin e nxemjes në UMIB, kompensimin e orëve të humbura në
tetor të 2014-tës, vënien e flamurit kombëtar në hapësirat e UMIB-it, komunikimin me shkrim lidhur me
punët e ndryshme në fakultetin juridik, kontratën time, bile, për semestrin dimëror me statut të ligjëruesit në
Sociologjinë juridike, krijimin e traditës së reagimit të ligjshëm te studentët, sidomos, te ata të fakultetit
juridik të vitit të parë që të reagojnë  kur  Rektori dhe  rektorati shkelin statutin e Universitetit. etj.
5 VIZIONE, internacional magazine for social science, nr. 22/1, ISSN 1409-8962, ISSN 1857-9221, UDC
316,33,32, f.244.
6  Po aty, f. 242.
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prandaj (jo vetëm nga ky faktor) ka dalur edhe antiteza ime, siç e pamë edhe më
lartë, se “ Të gjithë qytetarët e republikës së Kosovës......kanë të drejtë legjitime
për Rend Juridik të Mirëfillë, të Mbarë të Vëretë.”
 Kjo tezë dhe kjo antitezë, vlenë edhe sot në fillim të vitit 2015, pra, fatkeqësisht
është realitet edhe sot- sepse çendi juridik është bërë aq i tmershëm dhe i padurueshem,
sa që po i largon, qytetarët, njerëzit, kombin nga vendi, trolli, shtëpia  e vet7, si dhe
po dalin qytetarë të shumtë në protesta masovike ku po  kërkojnë me vendosmëri jo
vetëm dorëheqje të një ministri por po artikulojnë publikisht e fuqishëm  edhe
dorëheqjen të vet qeverisë. Gjithashtu, edhe sivjet, si viteve tjera, Kushtetua e
Republikës së Kosovës, lëre që nuk po zbatohet në tërë territorin e Kosovës, por as
nuk po zbatohet cilësisht. Interpretini  i Kushtetutës sipas interesave politike ditore,
në fakt instrumentalizimi i Gjykatës Kushtetuese nga pakica parlamentare pas
zgjedhjeve  nacionale  të vitit 2014, pati si pasojë mbetjen gjashtë (6) muajshe të
Kosovës në vakum  instutucional jologjor8, vështirësimin e skajshëm të jetës
ekonomile e shpirtërore të klasave të diskriminuara në Kosovë, koalicionin e
padëshirueshëm qeverisës (PDK-LDK) nga shumica e votuesve, e sidomos, qytetarëve,
braktisjen e vendit nga  pesdhjetë (50) mijë banorë të Republikës së Kosovës etj.
Po ta kishin realizuar këta qytetarë të Republikës të drejtën e rendit normal juridik
në republikën e vet, nuk do ta kishin braktisur atë.
Këto fakte juridike e shoqërore të jetës së përditshme, besoj se janë të mjaftueshme
për të përfunduar se jeta praktike, jeta e përditshme objektive në Kosovës (ajo juridike,
shoqërore, shpirtërore) jo vetëm që e kërkon  TË DREJTËN E RENDIT JURIDIK
por kjo e DREJTË, DISIPLINË SHKENCORE dhe LËNDË E RE MËSIMORE është
e domosdoshme për t’u realizuar (arritur në realitet) pasi në vetvete ka nevojën e
tashme të pazëvendësueshme të funksionimit të RENDIT LIGJOR NORMAL,
nevojën e funksionimit, normalizimit dhe të natyralizimit të vlerave,  të natyrshme
të jetës në vendin tonë.
E drejta e rendit juridik, me tri dimensionet e saja, është si uji për tokën e çarë,
ngase kjo krijesë juridike, me teorinë dhe praktikën e saj ka mision të sjellë
vetëdijesimin, energjinë, organizimin e qenieve shoqërore-njerëzore për jetën e
përditshme publike, rendin dhe lirinë publike. Vlerat që na i sjellë  realizimi i së
drejtës për rend kushtetues publik ligjor janë të pashmangshme, imediate.
Praktika e qenieve njerëzore të vetëdijshme, qytetarëve sa më të barabartë të Republikës
së Kosovës nuk mund të arrij shumë pa të  DREJTËN E RENDIT JURIDIK e cila
është bërë aq realisht e nevojshme për jetën tonë ligjore e shoqërore.

Argumenti teorik-gnoseologjik

Argumenti teorik-gnoseologjik, gjithashtu ekziston dhe është i logjikshëm. Nocioni
i rendit juridik, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjërë  është ende i vagët. Disiplina

7 Kemi parsysh këtu, shpërngujet masovike nga Kosova, kohëve të fundit,shënohet që ka arritur nuri rreth
në 50.000 banorë, pos tjerash edhe si pasojë  zhgënjimit e revoltës ndaj mosbërjes së Rendit Juridik në
vend, (apo,  siç thuhet në publik, ikin ngase nuk ka mirëqeverisje, sundimi të ligjit, nuk ka shtet të së drejtës
etj.
8 Që u quajtë “ngërç politik”, por kjo shprehje, ky term politikë nuk e pasqyron as përafërsisht llojin e
krizës reale dhe përmasat e saja institucionale, politike e shoqërore që pati ajo.
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e re e së  DREJTËS SË RENDIT JURIDIK është e domosdoshme ta bëjë, sa më shumë
që të mundet qartësimin, zhvillimin dhe konkretizimin e mëtejmë të nocionit a të
kategorisë së Rendit juridik (R J-së). Arritja e këtij objektivi, dmth. qartësimi,
konkretizimi e zhvillimi  i kësaj kategorie jo vetëm juridike, apo, thjeshtë, stabilizimi
gneseologjik dhe shkencor  i çështjes së kuptimit të së DREJTËS SË RENDIT
JURIDIK, e kursen shumë dhe e orienton mirë studjuesin e shkencave juridike dhe
praktikuesin e Rendit Juridik9  në detin e njohurive dhe të praktikave ekzistuese. Iu
kursen atyre  mund e kohë lidhur me kuptimin e këtij fenomeni (rendit juridik dhe
gjendjes se tij në realitetin konkret) dhe të teorive tjera juridiko-politike por,
gjithashtu (praktika ime po e vërteton se) zgjerimi dhe kuptimi i nocionit të së
DREJTËS SË RENDIT JURIDIK po ashtu edhe të atij  EKNOMIK është në lidhje të
pashmangshme me praktikën juridike dhe domosdoshmërinë e ndryshimt të saj.
Duket, pra, se nocioni i R J-së  apo R L-së (Rendit Lgjor), edhe më mirë, nocioni  i
RJM-se (Rendit Juridik apo Ligjor të Mirëfilltë) është si një lloj esence (thelbi) e (i)
Shtetit të së Drejtës dhe konkretizim më i lartë e më i kuptueshëm i nocionit, sundim
i ligjit, shtet ligjor etj. Pra kuptimi dhe konkretizimi i  nocionit e kategorisë së
RENDIT LIGJOR, patjetër, se ka edhe rol të pashmangshëm të hudhjes dritë jo
vetëm për sqarimin dhe kuptimin e nocioneve teorike e praktike të lidhëmërisë
funksionale të të drejatve, por jep dritë edhe për ndriçimin nocionit të përgjithshëm
të  të së drejtës.
Sqarimi, hulumtimim-konkretizimi i  nocionit të së Derejtës së rendit juridik do të
tregojë se nocioni a kategoria e Rendit juridik (ligjor) edhe si kuptim edhe si shprehje
gjuhësore është përmbledhëse (sintetizuese) që me kuptimin e tij apo saj rrok një
gamë të shkurtuar fenomenesh juridiko-sociale (shoqërore). Sikur me ketë shprehje
të kuptimësuar juridiko-sociologjikisht  dalim nga kaosi, konglomerati, shumësia e
copëzuar e shumë nocioneve juridiko-sociologjike (me të cilat e kemi shumë  zor ta
bëjmë një hartë mendore-imagjinative për realitetin e vërtetë juridik, sociologjik)
dhe na duket se gjetëm një nocion-kategori-kuptim më të përshtatshëm, më shumë
konkret, më shumë të ngjashëm me realitetin,  i cili na mundëson ta kuptojmë dhe
ta ndryshojmë më shpejt çrendin ligjor që na ka shpën në zgrips të ekzistencës.
Kuptimi i vërtetë i çrendit juridik është-kuptim-mohim i tij dhe kërkim-realizim i të
DREJTËS LEGJITIME  PËR REND LIGJOR, ndryshim i gjendjes aktuale të rendit
juridik apo, konkretisht, kalim i domosdoshëm nga çrendi juridik në  Rend juridik,
lgjor (fillimisht) e pastaj edhe në zhvillim më të lartë të tij, në zhvillim më  të
natyrshëm në RJM-së.
Në lëndët mësimore të fakultetit juridik tek ne, nocioni i rendit ligjor është ende e
gjithë ditën i paplotë, abstrakt, prandaj edhe terminologjia e përdorimit të tij nuk
është aspak e drejtë dhe e stabilizuar. Sqarimi i nocionit dhe përdorimi i drejtë i
termit rend juridik, rend ligjor, sikur heq diçka nga përdorimi rutinor, i përciptë si
i nocionit ashtu edhe i termit të deritashëm skolastik “rendi dhe ligji” dhe sikur na
9 Kursen në kuptimin se po ta ketë te qartë ketë kategori që është pjesë e shtyllës kurrizore të së drejtës (që
mund të quhet-sistem nervor i saj) studiuesi a praktikuesi i së drejtës e kupton shumë më shpejtë se çka i
duhet teorikisht e praktikisht për ta kuptuar e zbatuar të drejtën. Po, ashtu kuptimi dhe përvetësimi i
suksesshëm i kësaj kategorie juridike, në rend të parë (ngase kjo kategori ka edhe elemente ekonomik,
politik, ideologjik etj) nuk e lë studiuesin-praktikuesin e  së drejtës së rendit juridik të bredh (gati kot)nëpër
detin, shpesh të papërcaktuar, teorik e praktik, pa u kapur e thelbin e rendit juridik dhe për esencën e së
drejtës në përgjithësi.
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shpie kah kuptimi më tërësor më konkret, më dialektik i tij në shkencat juridike
shqiptare. Së paku është mirë nëse ky nocion dritëdhënës  apo kjo kategoria e
RENDIT LIGJOR bëhet një shembull i heqjes së skolastikës mesjetare edhe nga lëndët
tjera të cilat kanë, edhe  sot, sasi të madhe  skolastike abstrakte formaliste  juridike
tek ne.
Prandaj  shkenca jonë dhe universiteti ynë nuk mund të “shfajësohen” nëse nuk e
pranojnë, legalizojnë e zhvillojnë, të drejtën e re, disiplinën e re, lëndën e re Të
Drejtën e rendit  ligjor,  përderisa, edhe sot, në praktikë, shumica e juristëve, (edhe)
me tituj doktorë shkencash, nuk e kanë të qartë kuptimin dhe termin  e rendit
ligjor, e lëre më përdoruesit tjerë të së drejtës, që janë me mijëra e mijëra në fushave
të shumta vepruese konkrete të krijimit e zbatimit të ligjeve.
Mangësia, përdorimi gabimisht i nocionit e termit- rend ligjor- vërehet edhe në
përmasën ndërkombëtare, globale. Termin “rendi dhe ligji “, si njërën nga “gjërat
publike themelore10” e ka përdorur gabimisht (që nga 2005-sta) edhe teoriku i sotëm
botëror Francis Fukuyama, po në shekullin 21. Një mangësi të madhe për
mospërdorje  të nocionit e termit rend ligjor e kam vërejtur edhe te libri shumë i
rëndësishëm i  Herbert L. A.  Hart-it: Koncepti i së drejtës, ku autori ka sugjeruar se
me nocionin dhe termin “sistem ligjor” ka mbuluar kuptimin dhe termin “rend ligjor”.
Në faqen 41 të këtij libri ky autor ka shkruar: “ Këtu duket se e vërteton e drejta zakonore
që ka vendin e vet, ndonëse modest, në shumicën e sistemve ligjore (nën i R.A.)11”  Vërtetë,
(mendoj) se shumë më me vend dhe shumë më domethënëse e kuptimplote do të
ishte që në vend të  termit “e sistemve ligjore “ të përdorej kategoria e termi “ të rendeve
ligjore”.

Roli i Universitetit në përgatitjen e kuadrove juridike për bërjen funksional të
Rendit Juridik

Argumenti i AKSIONIT NDRYSHUES: Çasti i tashëm, e sotmja kaotike, momentumi
jetësor objektiv nuk është duke na kënaqur, lumturuar  e plotësuar as me vetveten
as me shtet (sepse në shtet është instaluar si dominues çrendi juridik), prandaj na
duhet ndryshimi mendor e shpirtëror i vetvetes dhe i rrethit social për ta kaluar
edhe këtë moment negative të zhvillimit (negativen e së tashmes) të sotëm ku çrendi
juridik, përsëri e përsëri na ka ardhur gjer në grykë, prandaj edhe AKSIONI
PROFESIONAL e KULTUROR për NDRYSHIM është bërë rrugëdalje e
domosdoshme.  E drejta individuale dhe kolektive për Rend Funksional Ligjor, nuk
është e mjaftueshme të mbetet vetëm si e drejtë teorike, abstrakte, por shtrohet nevoja
praktike që kjo teori të bëhet (SEND, TRUP) edhe ENERGJI   PRAKTIKE duke u
futur konkretisht si lëndë mësimore juridike nëpër UNIVERSITETET SHQIPTARE,
që ka për objektiv, realizimin, përgatitjen e faktorëve, kuadrove universitare për
tejkalimin e fazës së tashme të absurdit juridik  aktual të “rendit dhe ligjit”, “shtetit

10 Francis Fukuyama: Ndërtimi i shtetit, Qeverisja dhe rendi Botëror në shekullin Njëzet e Një, botuar në
Tiranë, 2013, f.33.
11 Herbert  L. A. Hart: Koncepti i së drejtës,botoi, Dita 2000, tiranë, f.44.
12 Lidhur me rolin e fantazisë në shkencë, Albert  Anshtajni ka shkruar: “ Duhet ta lejojmë teoricienin të
fantazojë, në përgjithësi , rrugë tjetër  për arritjen e qëllimit nuk ka.” Nga libri Zeling Karl: Albert Ainshtain,
f.69, botoi OMSCA, Tiranë, 2002.
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ligjor të tashëm,” ,”sundimit të ligjit kosovar” etj.
Pasi, praktikisht, empirikisht në Republikën e Kosovës gjendemi midis çrendit juridik
(dhe) pasi në esencë Kosova aktualisht po kalon një krizë të rëndë institucionale,  e
drejta e rendit juridik (edhe për aq sa kam mundur ta  sjell, indirekt, në Universitetin
ku mbajë vetëm dy orë mësim zgjedhor) është e domosdoshme të jetë lëndë mësimore
universitare, që kënaq edhe shpirtërisht studentët po edhe që i vetëdijeson e përgatita
ata për ndikim profesional, për bërjen e kuadrove profesionale bashkëkohore, të
aftë/a e të ndërgjegjshëm/e për bërjen dhe vendosjen e Rendit juridik funksional në
shtetin tonë për të cilin, shumica e popullit sakrifikoi aq shumë, e pakica egoiste
interesore, e pengoi dhe po  pengon aq shumë, duke mos përjashtuar këtu edhe një
pjesë të faktorit ndërkombëtar që ka të njëjtat valë interesi egoist e grupor, siç ka
edhe pakica jonë aktuale sunduese.
 Gjendja e një rendi juridik në një vend, shtet, komunitet shtron nevojën teorike
dhe praktike që kjo çështje të bëhet më e madhe, që në te e për te të angazhohen më
shumë njerëz, më shumë institucione, e posaçërisht UNIVERSITETI, që siç i ka vu
MISION i nderuari dhe i larti shkencëtar, ish-rektori Ejup Statovci, është e tashmja
dhe e ardhmja e popullit, pasi roli i UNIVERSITETIT  ME IDENTITET CILËSOR
është shumë i madh dhe i pazëvendësueshëm edhe në heqjen qafe të kësaj farë periudhe
të pakuptimtë të transicionit pa afat dhe pa kufijë kohorë e hapësinorë, e që po na
qet takti dhe po na bluan edhe identitetin, integritetin e dinjitetin shqiptar (pra,
kombëtar). Prandaj, forcë a hidrocentral edhe më i madh drite si dhe forcë realizuese
më e mirë për ndriçimin e çështjes së rendit juridik normal dhe realizimit praktik të
tij është patjetër edhe hyrja e kësaj lënde në Universitet, marrja e saj me seriozitet
dhe etikë të lartë shkencore nga ai, ata që e formësojnë vazhdimisht, që do ta ligjërojnë
nesër e jo ta ligjërojnë sa për prestigj individual e për një rrogë të profesorit, që në
kushtet e tashme të njeriut e të kombit në shekullin 21 edhe mund të nxis manipulime
të ndryshme dhe mund t’u jepet edhe profesorëve, që nuk kanë asnjë motiv tjetër
shkencor, kombëtar e njerëzor, pos përfitimit të mjerë material. Pastaj zhvillimi i
kësaj lënde dhe krijimi i kuadrove të reja të gjeneratave e gjeneratave të studentëve/
eve të vetëdijesuar/a profesionalisht (juridikisht, shoqërisht, kombëtarisht e
njerëzisht)  do të nxiste edhe nevoja e aktivitete tjera që do të ndikonin në shoqëri
e në administratën publike, po edhe në të gjitha subjektet individuale e politike që
kanë në dorë përmirësimin e situatës, tejkalimin e çrendit juridik aktual dhe
ndërtimin e funksionalizimin e rendit funksional ligjor, pa të cilin mbetet kaosi dhe
me kaos nuk shkohet asnjë hap përpara, e lëre më të hyhet në BE- pa pasur R J-në të
realizuar e të konsoliduar mjaftueshëm e në shkallën që kërkohet.

Bazat teorike  të së Drejtes së Redit Ligjor (Juridik)  ose dimensionet e
disiplinës së re shkencore që po e shqyrtojmë

Jo abstraksion i nocionit REND JURIDIK (dhe i nocioneve tjera). Pra, jo nocion i
rendit juridik siç është trajtuar (janë trajtuar) gjer më tani në tekste universitare
dhe në teoritë juridike në Kosovë. Jo nocion me dy (2) a tri (3) elemente, por nocion
shumëdimensional me njëzet e më shumë elemente, të cilat mendoj janë bazë e mirë
(por jo e mjaftueshme) si për arsyetimin teorik për disiplinën e re shkencore E
DREJTA E RENDIT JURIDIK, ashtu edhe për përpunimin dhe shkrimin e tekstit
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universitar për këtë lëndë të re: E DREJTA E RENDIT JURIDIK. Fillimisht, për
përmbajtjen e kësaj lënde po japim, shkurtimisht, edhe njëzet e dy (22) elementet e
saj që i kam paraqitur në librin e botuar:
1. Legjislacioni i zbatueshëm në një vend, shkurt legjislacioni cilësor (L C).
2. Zbatimi apo jetësimi i legjislacionit cilësor (Z apo J L C ).
3. Shumëdimensionaliteti kohor e hapësinor i legjislacionit, shumëdimensionaliteti

i zbatimit dhe i jetësimit të tij.
4. Sisteme të kaluara e të tashme teorike e praktike të krijimit dhe të zbatimit të së

drejtës;
5. Burime të shumta të së drejtës dhe të drejtësisë.
6. Efektin në jetë i këtyre të gjithave.
7. Rendet në të gjitha raportet konkrete të shprehura dhe të trupëzuara në

institucione konkrete, raporte juridike, politike, ekonomike, shpirtërore etj.
8. Lëvizje të ndryshme të shpejta dhe të ngadalshme.
9. Kapacitete të inteligjencës konkrete të bartëseve kryesorë.
10. Kah e drejta gjithnjë e më e madhe.
11. Bërja gjithnjë (nga pak) më cilësor legjislacionin ekzistues.
12.  Shkuarja  kah rendi i mbarë, më i përparuar, më i lartë, më i suksesshëm ligjor

të cilën shtyjnë, e bëjnë përbërësit e mirëfilltë të rendit, këta më lartët.
13. Elementi çlirues i R J M –së, emancipimi i interesit individual e grupor dhe

harmonizimi i tyre me atë të shoqërisë civile, qytetare, të komunitetit, kombit e
njerëzimit (filozofia sociale humane, e drejtësia).

14. E drejta ndërkombëtare, apo elementi i integrimeve në komunitetin
ndërkombëtar.

15. Shkuarja (vënia) e rendit të mbarë ligjor, kah domosdoshmëria njerëzore dhe
vetëm njerëzore.

16. Takimi autoritativ i R J M-së me antropologjinë juridike humaniste.
17. Misioni humanist i R J M-së.
18. Mbaradministrimi dhe   administrimi kibrnetik.
19. Administrimi i interesave të vogla personale  jo vetëm të grupeve të vogla

“joshoqërore” a shoqërore.
20. Metodat juridike më të përparuara dhe më të stërholluara që praktikohen

gjithnjë me metodologjinë e re shkencore.
21. Instrumentet  tjera teorike e praktike  krijuese, si psh: Metodologjia e krijimit,

realizimit, autorregullimit, autofunksionalizimit të R J-së dhe R J M -së, fantazia12

shkencore juridike etj.
22. Etika e estetika e R J dhe R J M-së.

Shoqëria pa elemente të renditjes  e rregullimit të saj, shoqëria pa rend juridik modern,
shoqëria pa kushtetutë të krijuar vet e për vete, është si ndërtesa e madhe dhe e lartë
pa armaturë, pa plan, pa qëllim, pa esencën (vlerat) e saj.
Pra e Drejta e Rendit  juridik është një disiplinë e re juridike që studion njërin ndër
nocionet më të përgjithshme të së drejtës, ku përfshihen dhe duhet të jenë në unitet
shumë disiplina të veçanta të së drejtës, apo disiplina të veçanta siç janë: e drejta
kushtetuese, e drejta administrative, e drejta civile, e drejta penale, e drejta ekonomike,
e drejta familjare, e drejta zakonore etj. Kjo ngase RENDI JURIDIK përfshinë tërë
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legjislacionin zyrtar të një vendi plus traditat zakonore e të tjera që kanë ndikim aty
dhe në legjislacion të një vendi janë të gjitha të drejtat e tashme, plus ( +) mund të
ketë edhe embrione të të drejtave të reja në formim e sipër të cilat dalin si nevoja
praktike që sjell koha dhe fenomenet e saj të reja sociale që duhet domosdoshmërish
të juridikohen apo të kenë edhe aspektin e marrëdhënieve juridike, siç është dhe po
bëhet edhe e Drejta e rendit juridik, bazat e së cilës janë (edhe) në normat kushtetuese
të Republikës së Kosovës si dhe raporti i tyre konkret me realitetin, i cili tregon se a
kanë ato norma kushtetuese peshë, rol apo efekt për rendin apo çrendin kushtetues
juridik. Kjo disiplinë do t’i studion rrgullësitë apo anomalitë (aporitë juridike) si
dhe  shkaqet e pasojat e kësaj anomalie por duhet të jep edhe rrugëzgjidhjen, duke
dhënë rekomandimet për veprimtari praktike e publike për institucionet e Republikës
së Kosovës. Diçka nga këto kamë dhënë në shkrimet e mia që përmenda më lartë,
por kjo punë (çështje)  ende duhet vazhduar, thelluar e konkretizuar teorikisht e
praktikisht, çka po mundohem ta bëjë edhe në këtë punim.
TEORIA JURIDIKE dhe VETËDIJA PËR REND JURIDIK, si në Kosovë ashtu edhe
në Shqipëri, as përafërsisht nuk është aty ku e kërkon koha dhe hapësira të jetë.
Posaçërisht është brengosës edhe “gjysëmanalfabetizmi juridik “ në të kuptuarit
teorik dhe praktikë të gjendjes së R J-së në Kosovë edhe te goxha shumë njerëz me
tituj shkencorë në shkencat juridike, e lëre më tek të tjerët dhe tek individët e subjektet
juridike të cilët (të cilat) janë drejtpërdrejtë si në krijimin ashtu edhe në realizimin
(implementimin) e Rendit juridik.

Objekti i studimit të së Drejtës së Rendit Juridik (Ligjor)

Objekti i të drejtës së rendit juridik është rendi juridik, qenia e tij teorike fluide dhe
qenia e tij KONKRETE juridike, si dhe elementet e tij të shkapërderdhura në realitetin
juridik e jetësor në Republikën e Kosovës; raporti i tij (R J-së) me obligimet
kushtetuese dhe qytetare, më të drejta e njeriut dhe të qytetarit, si dhe tatimpaguesit
konkret e vullnetin e kominitetit (popullit), që ka brenda edhe identitetin kombëtar
dhe obligimin për realizimin e investimeve që kanë bërë gjenerata e gjenerata të tëra
për një të ardhme më të mirë dhe më të sigurt. Lidhja, si në kor e kësaj të drejte  me
të drejta, shkencat e disiplina tjera, të cilat kjo e drejtë ka mundësi t’i bëjë më të
dukshme, më interesante, më të lidhura dhe më të QËLLIMSHE, më qëllimore dhe
më praktike, që si një fuqi uji  shpiejnë përpara një krijesë aq të nevojshme, aq të
dëshiruar, lehtësuese, estetizuese dhe humane, lirore lehtësore si« është teorikisht R
J dhe RJM-ja, të cilat mund të bëhen praktikë, në jetën e përditshme publike.

Metodat e  së Drejtës së Rendit Juridik

Metodat e së Drejtës së rendit juridik janë të ngjashme me motodat e shkencave të
tjera juridike por kanë, gjithsesi, edhe specifikat dhe veçoritë e tyre, pasi ato lidhen
me çështje kyçe të të gjitha shkencave juridike dhe kjo sintezë bashkëvepruese është
zemra e praktikës juridike dhe e realizimit e konkretizimit të krijesës më të fuqishme
dhe më jetësore nga realizimi apo mos realizimi i saj normal varet jeta e kolektivitetit
dhe qenieve njerëzore, por jo e njerëzve si numra, si para, si vegla pune, pa kurrfarë
të drejtash të tyre për jetë, lumturi, pasuri dhe shpirtësi.
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Metoda e mosndarjes së objektit nga subjekti, i jetës sonë, metoda e mosndarjes
nga mendimet e veprimet tona.  Jeta ecë, dinamika vetëm shtohet, prandaj edhe
dijet tona, nocionet tona, kategoritë tona DUHE PATJETËR,  të ecin, të shtohen
apo  ta ndjekin këtë gjendje dhe ndryshim të objektit, realitetit pasi ato janë vetëm,
shprehje a pasqyrim subjektiv i brendshëm  dialektik, i NDRYSHIMIT TË
VAZHDUESHËM TË REALITETIT, JETËS, OBJEKTIT. Shkurt, është e
domosdoshme që edhe në të gjitha fushat e jetës sonë në Republikën e Kosovës, apo
në TËRË TË GJITHËN E JETËS SONË TË PËRDITSHME DIALEKTIKA
SUBJEKTIVE (NDJENJAT, MENDIMET, PËRFYTYRIMET, NOCIONET, TEORITË
TONA) TA NDJEK HAP PAS HAPI DIALEKTIKËN OBJEKTIVE (GJENDJEN E
LËVITJEN E JETËS SONË), SEPSE ENDE VLEN EDHE SOT MENDIMI SE NUK
TË VËRTETA TË NDARA, SKOLASTIKE, ABSTRAKTE, NGASE SI ËSHTË
THËNË, TASHMË, NJË E VËRTETË PËR POLITIKËN, SHKENCËN DHE NJË E
VËRTETË PËR JETËN (OBJEKTIN) NUK SHKON, NUK EKZISTON, NUK
FUNKSIONON MIRË.
Metoda e  lehtësisë dhe e kuptueshmërisë pedagogjike të disa lëndëve (dhe shkencave)
që mësohen tani në fakultetet tona juridike arrihet: kur nocionet juridike i bëjmë
më të plota, më tërësore, më konkrete. Atëherë nocionet na vijnë më të lehta, bëhen
më të kuptueshme, më dritëdhënëse edhe në lendët e shkencat tjera shoqërore,
jojuridke por që lidhen domosdoshmërish me shkencat juridike. Shembull: Kur e
sqarojmë mirë kategorinë e RENDIT MIRËFILLTË JURIDIK, patjetër që e kemi shumë
më të lehtë, t’i sqarojmë, kuptojmë, kritikojmë, plotësojmë, lidhim  në një tërësi
kuptimore edhe nocionet tjera të lëndës dhe disiplinës shkencore që tek ne në Kosovë,
kryesisht quhet FILLET E SË DREJTËS. Po ashtu kur e kemi këtë Kategori të
RENDIT JURIDK të qartë, kuptimisht të lehtë, pra gnoseologjikisht funksionale,
atëherë, e kemi shumë më të lehtë t’i kuptojmë edhe nocionet e “sistemeve” e
“rendeve” të lëndëve e  shkencave tjera juridike, e kemi më të lehtë ta kuptojmë edhe
ESENCËN E TË DREJTËS në përgjithësi.

Pse e  Drejta e Rendit  Juridik?

E  Drejta e Rendit  Juridik për të gjitha ato që u thanë më lartë  dhe ngase  çrendi po
na anulon, po na robëron, ndrësa E Drejta për rend juridik (me vend) po na çliron
(në kuptimin figurativ e teorik) po na shpëton nga kaosi,  nga anarkia,  nga ërrësirë-
robëria, çrregullia, apo nga serbia jonë e brendshme.
…se dritë-rrregullësia, shqipëri-liria është për ne, o Atdhe!
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Integrimi në Funksion të Sigurisë së Përbashkët

Fatmir M. Xheladini
Universiteti Europian Tiranë

Abstrakt

Në këtë artikull përqëndrimi i punimit si në titullin e lartë apostrofuar  është në analizën
teorike të konceptit të sigurisë së përbashkët. Qëllimi i kësaj qasjeje është që të sigurojë
përgjigje adekuate në arsyet për vendosjen dhe zhvillimin e një koncepti të sigurisë më të
gjërë si në rafshin rajonal/ndërkombëtarë poasthu edhe në atë kombëtarë. Përmbushja e
aspirates së integrimit dhe sigurisë së përbashkët evropiane për shtete që nuk janë anëtare
e që aspirojnë integrimin siç është rasti me Maqedoninë nënkupton ndërmarrja e masave
konkrete si në rrafshin institucional poashtu edhe në atë të vlerave të përbashkëta.
Nëpërmjet analizës së disa drejtimeve teorike për sigurinë dhe integrimin, punimi ka
për qëllim për të përcaktuar se çfarë pretendon qasja e një sigurie të përbashkët dhe si
aspirata e Maqedonisë plotësohen në një process integrues rajonal përmes projektit rajonal
të sigurisë që përfaqësohet nëpërmjet BE-së. Pavarësisht nga proceset integruese politike
dhe ekonomike ajo përfaqëson në të njëjtën kohë dhe një koncept të përbashkët të
komunitetit të sigurisë.

Fjalë Kyçe: Integrimi, Siguri, Institucionalizmi, Politika Rajonale.

Hyrje

Maqedonia është një vend që në historikun e sajë të shkurtër karakterizohet nga
tensioni si brenda dhe jashtë saj. Ashtu si shumica e vendeve që janë duke kërkuar
integrimin Evropian dhe që kryesishtë janë vendet e Europës Juglindore, edhe
Maqedonia e sotme po përballet me një tension në mes mendimit të sajë të
shtetndërtimit në metoda klasike dhe përpjekjeve për të mësuar dhe miratuar vlera
të reja Europiane. Kjo përpjekje është duke pasur një efekt të kundërt të mendimit
dhe reagimit të opinionit publik në përballjen me sfidat e brendshme dhe ato të
jashtme që asaj i paraqiten në rrugëtim e sipër. Aktualisht, mjeti i saj metaforik ende
mbetet integrimi evropian dhe përpjekjet për të gjetur vendin e saj në ombrellën e
BE-së si mënyrë për të plotësuar aspiratat e saja bazike në një kontekst ndërkombëtar
ose qofshin ata si përgjigje të plotsimit të nevojave të saja politike dhe të sigurisë.
Qëllimi afatgjatë strategjik i Maqedonisë nga pavarësia e saj ka qenë integrimi në
Bashkimin Evropian. Fillimi i marrëdhënieve në mes të dyjave kanë rrënjët e saj më
herët se që kur ata krijuan zyrtarisht marrëdhëniet diplomatike në vitin 1995. Vendi
aplikoi për anëtarësim në vitin 2001 dhe ajo fitoi statusin e kandidatit në vitin 2005.
E rëndësishme është të përmendet se një vlersim i tillë erdhi si njohje positive të një
sërë reformash të ndërmara në aspektin institucional por edhe në sektorin e sigurisë.
Evidente gjatë kësajë periudhe është përpjekja jo vetëm e elitave politike por edhe e
institucioneve të ndryshme në aplikimin e masave që kërkonin përmirsim të
performancës së sigurisë në aspektin e brendshëm nëpërmjet hapjes dhe integrimit
të një segmenti të rëndësishëm të popullsisë në intstitucionet shtetërore por edhe të
një vale hapjeje dhe bashkupnimi rajonal me fqinjët e afërt të sajë.
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Që nga fundi i luftës së ftohtë në Europën Juglindore konsekutivisht u krijuan
kushte për hapjen e dyerve të Europës në lindje të saj në një përpjekje për të zhdukur
çdo kufij ndarëse midis perëndimit dhe lindjes. Në mungesë të alternativave politike
në një kontekst të tillë, dhe në funksion të përparimeve ekonomike, rruga e vetme e
Maqedonisë ka qenë drejt Evropës. Kjo mundësi e re politike ka hapur dyert për një
ridefinim të mundshëm të identitetit të Maqedonisë, duke i mundësuar asajë lëvizje
të duhura nga një ambient të perceptuar negativ në një ambient të perceptuar
pozitivisht Evropian. Në këtë drejtim Bashkimi Evropian ka luajtur një rol të
rëndësishëm jo vetëm në përmirsimin e kushteve ekonomike por edhe në promovimin
e sigurisë, qeverisjes së mirë dhe stabilitetit në të gjithë rajonin e Ballkanit, duke
përfshirë edhe atë të Maqedonisë. BE-ja ka marrë një rol udhëheqës për të ndihmuar
Maqedoninë në të kapërcyer krizën e sigurisë së gjysmës së parë të vitit 2001 që solli
vendin në prag të luftës civile duke inicuar procesin integrues të Maqedonisë në
Bashkimin Europian.

Qasjet mbi sigurinë e përbashkët dhe integrimin

Kocepti i sigurisë së përbashkët i zhvilluar nga Karl Deutsch parasheh grup
subjektesh të cilët integrohen  deri në masë që mes tyre egziston bindje e ndërsjellë
se antarët e njërës apo tjetrës shoqëri-grup nuk do të imponojnë interesat e tyre me
dhunë por në mënyrë tjetër. Koncepti i komunitetit të sigurisë do të thotë se në
arenën ndërkombëtare, shtetet mund të ndajnë vlera, norma dhe simbole me të cilat
ata marrin identitetin e tyre të veçantë shoqërorë. Përveç këtij përfundimi paraqitet
edhe fakti se në marrëdhëniet ndërkombëtare, shtetet janë të lidhura nëpërmjet
ndërveprimeve të ndryshme në fusha të panumërta duke përfshirë sigurinë, të cilat
kanë dhe mundë të ndajnë interesa të përbashkëta të reciprocitetit  për të ndërtuar
besimin ose në të kundërtën vazhdimisht merren me frikë dhe mosbesim të ndërsjellë(
Deutsch 1957).
Për nevojat e punimit duhet theksuar se komunitetet e sigurisë mundë të jenë dy
lloje dhe atë të shkrira së bashku kur objekti referent është i përbërë në disa segmentë
të sigurisë siç mundë të jenë shtetet federale apo edhe shtetet multietnike që në
brendësi mundë të kenë karakter vetë oragnizimi por jashtë paraqiten me një qeveri
dhe si një institucion. Dhe një paraqitje tjetër e llojit të komunitetit të sigurisë mundë
të jetë plural kur komuniteti i sigurisë përbëhet nga shtete që formalisht paraqiten
në arenën ndërkombëtare si të pamvarura (Deutsch 1957).
Në këtë drejtim aspekte të rëndësishme të analizës së komunitetit të sigurisë përbëjnë
elemente të formësimit të brendshëm të shtetit. Këtu duhet theksuar se në një qasje
të zgjeruar të sigurisë rëndësi të veçantë i jepen jo vetëm shtetit dhe institucionit që
ai përfaqëson por edhe përbërësve tjerë të brendshëm që gjenerojnë politika sigurie.
Normalishtë që në këtë drejtim duhet theksuar edhe rëndësinë e aspekteve të
ambientit të jashtëm të sigursë së shtetit. Pra komunitetet e sigurisë mundë të jenë
gjithpërfshirëse në çdo aspekt të arritjes së ndryshimit përmes mjeteve jo të dhunshme
në aspekt të brendshëm si një aktorë sigurie por edhe asajë që paraqitet si komunitet
sigurie ndërshtetërore duke iu referuar regjioneve dhe alancave të ndryshme ku
forca nuk konsiderohet si mjet për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve. Nga ana tjetër
mundë të ndodhë që dhuna dhe masa të organizuara të fuqisë të përdoren për arritje
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të zgjidhjeve të problemeve brenda shtetit por e njëta nuk ndodh në ambientin e
jashtëm që e rethonë atë shtet dhe i njëjti mundë të jetë pjesmarrës në komunititin
plural të sigurisë( Vayrynen 2000).
Debatet mbi teoritë e komuniteteve të sigurisë mundë të jenë ngushtë të lidhura me
teoritë e funksionalizimit apo edhe të institucionalizmit dhe si të tilla parashohin
disa fazë të ndërtimit të komuniteteve të sigurisë. Komunitet e sigursë mundë të
paraqiten si fillestare kur ato kanë kapacitete të limituara artikulimi të nevojave të
sigurisë por edhe të tilla që kapacitetet e një sigurie të përbashkët janë gjithmonë në
rritje dhe aspirojnë përmbushjen e nevojave në kontinuitet. Komunitetet e sigurisë
së pjekur janë shtetet që veçmë kan përmbushur kërkesat institucionale në drejtim
të artikulimit të nevojave institucionale të sigurisë (Adler&Barnett 1998).
Koncepti i sigurisë së përbashkët mundë të arrihet në mënyra të ndryshme por më
e theksuara nga Deutch ngelet ajo e zgjedhjes së mosmarveshjeve jo nëpërmjet forces
por në mënyra tjera që pëjashtojnë dhunën dhe përdorimin e forcës. Këto mënyra
tjera nënkuptojn gjetjen e një mënyre institucionale të përbashkët ku do të
artikulloheshin aspiratat dhe do të menjanoheshte frika e ndërsjellë. Normalisht
shtetet duhet të ndërmarin hapa konkret ndërmjet tyre në krijimin dhe
institucionalizimin e procedurave ku mundë të artikulohen interest e tyre.
Institucionalizimi në këtë rast shihet si metodë ku frika dhe kanosja eliminohen
nëpëmjet komunikimit dhe krijon mundësi të eliminimit të përdorimit të forces. Kjo
qasje në të vërtetë kërkon një analizë të detajuar të aspekteve integruese dhe teorive
mbi integrimin në mënyrë që të kuptojmë qartë eliminimin e dhunës në arritjen e
sigurisë së përbashkët (Deutsch 1957).
Teori të integrimit merren me shtjellimin fushës së debatit shkencor në lidhje me
procesin dhe rezultatin e integrimit, ndërsa qasjet teorike përfshijnë mënyrat
individuale të dëgjimit dhe të kuptuarit e integrimit , të cilat vetëm disa nga to
mund të quhen teori të plota të integrimit. Teoria e integrimit siguron një bazë për
të kuptuar më mirë procesin e kyçjes së institucioneve kombëtare në ato të
institucioneve zyrtare për shtete të caktuara që kan marrë drejtimin e bashkimit të
një organizmi të përbashkët.  Në bazë të këtyre dispozitave mundë të kuptojme se si
institucionet e tilla nacionale u adoptuan dhe u ngritën në funksion të një  përputhjeje
me dispozitat egzistuese dhe marëveshjeve rishtas të krijuara për aderim të plotë në
BE si një institucion mbinacional (Vankovska 2008).
Teoritë kyçe që shtjellojnë proceset e integrimeve janë të bazuara në në një prizmë
që debatonë problematikën mbi institucionalizmin. Duke u nisur nga fakti se
institucionalizmi shpjegon ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare në themelimin
dhe krijimin e normave, të drejtave dhe detyrimet e organizatave dhe institucioneve
ndërkombëtare duke promovuar nevojën për të zgjidhur problemet dhe
mosmarrëveshjet përmes institucioneve dhe organizatave ndërkombëtare ose
rajonale. Në këtë drejtim vëmendja e teorive të integrimit është e përqendruar në
analizën e institucionalizimit historikë në mënyrë që aktualisht shpjegon thelbin e
integrimit rajonal, siç në të vërtetë është shembulli i integrimit të  BE-së dhe shteteve
që aspriojnë Integrimin në të (Chryssochoou 2001).
Në përgjithësi, në përputhje me teoritë e integrimit, qëllimi i organeve rajonale është
përmirsimi i marrëdhënieve mes shteteve anëtare të institucioneve rajonale dhe krijimi
i mekanizmave për komunikim mes tyre dhe ofrimit të ndihmës për vendet jashtë
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këtyre institucioneve e që përpiqen për t’u bërë anëtarë të saj. Teoritë rajonale të
integrimit përpiqen për të kuptuar këtë proces përmes aspekteve historike dhe të
zhvillimit institucional.
Përndryshe, si kushtet e nevojshme për krijimin, menaxhimin dhe zhvillimin e një
organizate dhe institucioneve rajonale dhe ndërkombëtare, këto teori theksojnë
kushtet si më poshtë:
a) Integrimi rajonal do të ushtrohet duke marrë përpjekjet kolektive përbashkëta
nëpërmjet konsenzusit ndërmjet shteteve anëtare me anë të zbatimit të politikave
afatgjate, ku si qëllim është krijimi i një strategjie të propozuar nga organizata dhe
institucionet ndërkombëtare;
b) Shtetet anëtare do të institucionalizojnë hapat kolektive të ndërmasra në zbatimin
e tyre përmes formave të ndryshme të kontratave dhe marrëveshjeve midis tyre jo
vetëm me aplikim të këtyre hapave brenda vetë shteteve në mënyra individuale porë
edhe me ndihmën e organizatës ose institucionit rajonal (Vankovska 2008).
Përmes funksionalizmit, si drejtim teorie me ndikimin më të madh në zhvillimin e
teorive të integrimit, theksohet se procesi i bashkëpunimit mes vendeve në formën e
saj fillestare është e kufizuar në fushat e bashkpunimit teknik dhe funksional dhe
me kalimin e kohës kjo gamë bashkpunimi zgjerohet në plan ekonomik dhe social
duke inkorporuar dhe mos lënë pas dore çdo fushë duke mos anashkaluar edhe atë
të bashkëpunimit politik.
Sipas përfaqësuesit më të shquar të funksionalizmit David Mitrani, lidhjet jo-politike
dhe marrëdhëniet që krijohen nëpërmjet bashkëpunimit funksional, veçanërisht në
fushat ekonomike dhe sociale janë shumë të rëndësishme për integrimin e mëtejshëm
të vendeve. Për arritjen e një paqeje të qëndrueshme në botë në mënyrën më të mirë
mund të arrihet, vetëm nëse vendet angazhohen në arritjen e nevojave të përbashkëta
funksionale. Në këtë drejtim, çështjet që kanë të bëjnë trafikun, shëndetin,
bashkëpunim shkencor, aktivitetet kulturore dhe tregtisë paraqiten si fusha që ofrojnë
mundësi për bashkpunim dhe rifokusim të përqëndruar të aktiviteteve të shteteve
të involvuara drejtë bashkpunimit të ndërsjell me qëllim të gjetjes së aspiratave të
përbashkëta. Qëndrimi themelor i funksionalizmit është se në marrëdhëniet
shoqërore gjithmonë prioriteti duhet të jetë bashkëpunimi në lidhje me konfliktet
dhe se njerëzit mund të kontrollojnë fatin e tyre nëpërmjet proceseve evolucionare
dhe hapat që do të çojnë në një botë më paqësore dhe më të mirë të rregulluar
(Mitrani 1996) .

Maqedonia dhe sfidat e integrimit

Maqedonia ka pësuar dy transformime të mëdha historike që nga pavarësia e saj.
Konsolidimi i shtetit  nga brenda dhe sfidat rajonale që në vazhdimësi kan pasur
mundësinë e destabilizimit të mundshëm të vendit. Secila prej këtyre transformimeve
sfiduese përbënin mundësi strategjike dhe themelore që kanë sjellur Maqedoninë në
prag të anëtarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Këto arritje kanë ulur
dilemën e aftësisë së saj, jo vetëm për të formuar një demokraci të duhur funksionale,
por edhe përmes këtyre anëtarësimeve të rëndësishme për të siguruar një ombrellë
të madhe për sfidat e sigurisë dhe performancës ekonomike. Të dyja këto procese
mund të konsiderohet si kërcënim, nëse institucionet shtetërore nuk kanë qenë në
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gjendje për t’iu përgjigjur, dhe si mundësi nëse institucionet shtetërore dhe elita
politike kanë gjetur guximin dhe  për të ecur përpara me kornizën e dhënë për t’u
bërë anëtarë në organizatat e lartpërmendura.
Deri në vitin 2001, situata e brendshme në Maqedoni paraqiteshte si një nga
kërcënimet më të mëdha, për shkak të përbërjes etnike të përzier të popullsisë. Ajo u
përball brenda një kërkesë të popullsisë shqiptare për ndarje të barabartë në mundësitë
që ofronte qeverisja, kërkesa që varionin nga ato arsimore deri tak ato socio-
ekonomike. Kërkesat e pjesëmarrjes në ndërtimin e shtetit të përbashkët ka hasur
në përballje armiqësore armiqësi nga ana e grupit shumicë të përkatsisë etnike
maqedonase. Popullsia shqiptare ishte pëjashtuar në masë të madhe nga pjesëmarrja
në mundësitë e qeverisë duke krijuar kështu opnionin se shtetëndërtimi i
institucioneve të sapokrijuara ishin të ndikuara nga politikat e ndarjes etnike. Numri
i Shqiptarëve që mernin pjesë në administratën publike ishte i kufizuar dhe arsimimi
në gjuhën amtare poashtu. Duke iu përgjigjur një qëndrimi të tillë të autoriteteve
qëndrore, Shqiptarët në anën tjetër filluan të organizojnë Universitetin e tyre dhe
mbajtën një referendum nëpërmjet të cilit kërkonin autonomi dhe sfiduan autoritetet
e qeverisjes lokale (Cierco 2006).
Konfliktet etnike që ndodhnin në rajon gjatë viteve të nëntëdhjeta si rezultat i
dezintegrimit të ish-Federatës Jugosllave, ku Maqedonia ishte një anëtare, kërcënonin
për tu zgjeruar edhe më shumë me tërheqjen e Ushtrisë Jugosllave. Ekonomia
kombëtare Maqedonisë sa vinte duke u përkeqësuar si pasojë e embargos ekonomike
të vendosur nga Greqia në 1994-5, dhe si një vend fqinj, është ndikuar thellë edhe
nga embragoja ekonomike e OKB-së e imponuar mbi Serbinë. Shumica e këtyre
sfidave kërkonte që Maqedonia në të njëjtën kohë të ndërmarrë reforma të thella
institucionale që shpesh herë kërkojnë qasje shumë dimensionale (Ragaru 2008).
Në Maqedoni,gjatë gjithë periudhës së afërt Bashkimi Europian ka qenë në një pozitë
për të ushtruar ndikim në politkat e brendshme dhe agjendat politike të jashtme me
anë të numrit të saj të gjerë të metodave dhe aftësive për të kombinuar nisma pozitive.
Nëpëmjet pranisë së saj në terren dhe mbështetjen e saj masive financiar, BE-ja ka
krijuar një aftësi për të përhapur normat e saj, vlerat dhe parimet që kanë të bëjnë
me të drejtat e njeriut dhe të pakicave, sundimin e ligjit, demokracisë liberale dhe
zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve. Edhe pse shumë prej këtyre reformave
dhe adoptimeve janë tashmë në kushtetutë dhe në legjislacionin e Maqedonisë,
zbatimi dhe respekti ndaj tyre është e vështirë të arrihet në një shoqëri ku koncepte
të tilla si demokraci liberale ose qeverisje e mirë janë të panjohura ose edhe nuk
kuptohen. Maqedonia është një nga shtetet në Ballkan që përfiton nga programet e
ndryshme të BE-së për asistencë financiare, marrëveshjeve bashkëpunuese dhe
preferencave tregtare (Cierco, March 2006)  .
Në mbledhjen e  Këshillit Evropian në Selanik në qershor të vitit 2003, shtetet anëtare
riafirmuan perspektivat e anëtarësimit për këto vende, përfshirë Maqedoninë duke
futur instrumente të reja për të mbështetur procesin e reformës.  Bazuar në Raportin
Vjetor të Komisionit, Maqedonia ishte në gjendje të nënshkruajë Partneritetin
Evropian në vitin 2004, i cili identifikon prioritetet afatshkurtra dhe afatmesme, si
në zbatimin e plotë të Marrëveshjes së Ohrit; përmirësimin e funksionimit të
administratës publike; forcimin e sundimit të ligjit dhe reformimin e sistemit gjyqësor;
përmirësimin the luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar; dhe reformat
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ekonomike për të adresuar integrimin e mëtejshëm në BE. Përmbushja e suksesshme
e prioriteteve të Partneritetit do t’i japë Maqedonisë një kornizë institucionale dhe
legjislative të barabartë me atë të BE-së. Kjo duke u akordësuar gradualisht nga ana
e Qeverive të Maqedonisë do ti mundësonte asaj një sinkronizim adekuat për të
artikuluar nevojat e sajë në një ombrellë të përbashkët të sigurisë si ekonomike
tregtare ashtu edhe të përgjigjeve ndaj sfidave të sigurisë (European Comission,
Progress Report, 2011).
Veprimet e përfaqësuesëve të lartë të Bashkimit Europian të bazuara në presion ndaj
palëve Maqedone dhe atyre Shqiptare për të arritur në një marrëveshje politike me
mjete paqësore korrën rezultate në arritjen e marveshjes së Ohrit. Karrota në këtë
proces ka qenë nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA), një hap
drejt statusit të kandidatit dhe eventualisht anëtarësimit të Maqedonisë në
institucionet e Bashkimit Europian. Si nënshkruese Maqedonia do duheshte
gradualisht të marrë në adoptim detyrimet e anëtarësimit, miratimin dhe
institucionalizimin e normave kryesore të BE-së, përafrimin e kuadrit të saj ligjor
dhe ekonomik me atë të BE, forcimin e bashkëpunimit me fqinjët dhe duke
bashkëpunuar me BE-në në një numër çështjesh të tjera në interes për dy palët.  Kjo
marrëveshje mes BE-së dhe shtetet anëtare të saj, në njërën anë, dhe Maqedonisë
nga ana tjetër, është e ngjashme me “Marrëveshjet Evropës” me Evropën Qendrore
dhe Lindore. Ajo siguron kornizën ligjore për marrëdhëniet mes BE-së dhe
Maqedonisë për periudhën para aderimit, duke mbuluar fusha të tilla si dialogu
politik, bashkëpunimi rajonal dhe tregut të brendshëm (Gligorov 2004).

Konkluzione

Maqedonia për një kohë të shkurtë arriti që karakterizoheshte  nga tensioni si brenda
dhe jashtë saj të gjenerojë politika stabilizuese falë politikave të perspektivës integruese
si brenda ashtu edhe jashtë. Si objektiv kryesor në këtë drejtim ka qenë orientimi
strategjik për integrim në Bashkimin Evropian. Evidente gjatë kësajë periudhe është
përpjekja jo vetëm e elitave politike por edhe e institucioneve të ndryshme në aplikimin
e masave që kërkonin përmirsim të performancës së sigurisë në aspektin e brendshëm
nëpërmjet hapjes dhe integrimit të një segmenti të rëndësishëm të popullsisë në
intstitucionet shtetërore por edhe të një vale hapjeje dhe bashkupnimi rajonal me
fqinjët e afërt të sajë.  Nisur nga koncepti i parashtruar nga Deutsch që parasheh
grupe subjektesh të cilët integrohen  deri në masë që mes tyre egziston bindje e
ndërsjellë se antarët e njërës apo tjetrës shoqëri-grup nuk do të imponojnë interesat
e tyre me dhunë por në mënyrë tjetër që nënkuptonë gjetjen e një mënyre
institucionale të përbashkët ku do të artikulloheshin aspiratat dhe do të
menjanoheshte frika e ndërsjellë. Kjo arrihet me ndërmarjen hapave konkret në
krijimin dhe institucionalizimin e procedurave ku mundë të artikulohen interest e
palëve.  Nëpëmjet pranisë së saj në terren dhe mbështetjen e saj masive financiare,
BE-ja ka krijuar një aftësi për të përhapur normat e saj, vlerat dhe parimet që kanë
të bëjnë me sundimin e ligjit, demokracisë dhe zgjidhjen paqësore të
mosmarrëveshjeve. Maqedonia në rrugën e saj integruese duheshte gradualisht të
marrë në adoptim detyrimet e anëtarësimit, miratimin dhe institucionalizimin e
normave kryesore të BE-së, përafrimin e kuadrit të saj ligjor dhe ekonomik me atë të
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BE, forcimin e bashkëpunimit me fqinjët dhe në një numër çështjesh të tjera në
interes për dy palët.  Por si në rastin kokret mundë të ndodhë që zbatimi dhe respekti
ndaj tyre është e vështirë të arrihet në një shoqëri ku koncepte të tilla si demokraci
ose qeverisje e mirë janë të panjohura ose edhe nuk kuptohen dhe hasin në vështirësi
aplikimi dhe implementimi.
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Abstrakt

Ne kete studim eshte bere e mundur mbledhja, riperteritja dhe analizimi i te dhenave
rreth  Islamit tradicional, radikalizimit islamik dhe ekstremizmit te dhunshem,  me
qellim informimin e te interesuarve per sfidat e vendeve te Ballkanit Perendimore (BP).
Metodologjia e hulumtimit afroi identifikimin dhe analizimin e thelluar te permbajtjes
duke perdorur nje larmi burimesh per te kuptuar shtrirjen e xhihadizmit, faktore te cilet
mundesojne pabarazi, varferi, korrupsion, mugese perfaqesimi dhe elita politike te
deshtura. Keto jane terrene pjellore dhe nxisin shkuarjen e njerezve te pashprese drejt
Sirise dhe Irakut.
Faktoret nxites jane te nderthurur me njeri-tjetrin dhe nderveprojne dhe ndryshojne ne
varetesi te kohes dhe vendit.  Artikulli perfshine të dhëna nga studimet ekonomike,
sondazhe te frikshme të eksodit të njerezve te cilet duan vetem te ikin, statistika lufte e
varferi ekstreme.
Terrorizmi dhe xhihadizmi jane ana me e shemtuar e shoqerise moderne njerezore, e cila
rrezikon vlerat e arritura, bashkejetesen fetare dhe mund te coje ne nje ballafaqim te
pergjakshem te kulturave.
Metodologjia e hulumtimit dhe arritja e perfundimeve dhe rekomandimet e studimit
kane qene objekt i proceseve dhe instrumenteve te veleresimit. Studimi verehen re nje
pasivitet të disa institucioneve shteterore, sidomos atyre sociale, te cilat kane pergjegjesi
direkte per rritjen e cilesise se jetes se njerzve. Istitucionet shtetrore ne bashkepunim me
sherbimet Inteligjente, rekomandojme te krijojne Strategji Kombetare te mbeshtetura
ne fonde te vecanta dhe programe specifike rehabilituese per te kthyerit nga Siria.
Ne BP kultivohen dhe mbrohen  vlerat e Europes Perendimore. Në kete kuader vendet e BE
mendojmë që ti kushtojne vemendje me te madhe ndihmuar për kete rajon te prapambetur si dhe
pershpejtimit të procesin të integrimit te plote ne Union.

Fjalë kyçe: Integrime, sfida, terrorizem, ekstremizem fetare, siguri, kercenim, ndikime,
ndihme, korrupsion, varfer, bashkejetese, tolerance, ballafaqim.

Hyrje

Feja Myslimane u perhap ne Ballkan gjate pushtimit otomane, te cilet deri ne shekullin
e 16-te kishin vendosur nje kontroll te rrepte mbi kete rajon. Forma liberale e fese
islame qe mbizoteron ne Ballkan, eshte kryesisht  ne trashegimine e traditave te
vendosura otomane, periudhat e gjata te bashke-ekzistences me te krishteret dhe
perhapja e sekularizimit, qe ne shumicen e vendeve te rajonit u pershpejtua gjate
gjeneratave te sundimit komunist. Nga 75 milion banore te Ballkanit rreth 15 milion
jane myslimane kryesisht ndjekes sunit (synit perfaqesojne 85-90% te popullsise
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myslimane ne bote, pjesa tjeter i perket besimi mysliman shiite 10-15%).1

Vahabizmi ose salafizmi, karakterizohen nga nje interpretim i ngurte dhe konservator
i Kuranit dhe angazhohet per zbatimin konseguent te ligjit te sheriatit islam
tradicional. Kjo rryme sundon dhe eshte ne pushtet ne Arabine Saudite prej shekujsh
e deri me sot. Vehabizmi eshte nje ideologji e rrezikshme qe ka prodhuar ekstremizmin
dhe gjakderdhjet e shumta ne boten myslimane e ne  vecanti ne Siri dhe Irak. Salafizmi
dhe vahabizmi eshte Mallkimi per arabet dhe boten myslimane, eshte berthama e
terrorizmit me ne krye Shtetin Islamik te Irakut dhe Sirisë.
Shqiperia me rreth 2/3 e popullsise prej 3,5 milion banoresh, jane nga tradita ose
besimit myslimane. Renia e komunizmit u shoqerua  me renien e autoritetit shteteror
dhe zvogelimin e papritur te fuqise kontrolluese te aparatit te sigurise se shtetit
duke i lene njerezit ne nje sistem multiluajal te ndare ndermjet traditave, fese,
kulturave perendimore. Ajo vinte nga nje prej diktaturave me te egra komuniste,
ateiste qe shkaterroi cdo objekt kulti, qe vrau, arrestoi e pushkatoi dhe burgosi
drejtuesit e besimeve fetare. Nen sundimin e diktatures komuniste ne 1967, Shqiperia
u shpall shteti i pare ateist ne bote, ku te gjitha kishat dhe xhamite u mbyllen.
Pas 90-tes gjendja e xhamive dhe e besimtareve myslimane ishte e mjerueshme. Ata
kishin nevoja emergjente per financimin e objekteve te kultit, pagat per tërë strukturat
drejtuesve dhe personelin perkates. Misionaret myslimane arabe ndihmuan ne
ngritjen e shume objekteve te kultit, por kjo kushtezohej me emerime ne keto xhami
te imameve te preferuar dhe ndjekjen e riteve fetare vahabiste. Pensioni per jetimet
dhe bursa per pergatitjen e klerikeve te jepeshin nga keto misione, nderkohe qe
gezonin te drejten e plote per perzgjedhjen e njerezve qe do te arsimoheshin ne
vendet arabe, nderkohe shteti nuk kishte asnje kontroll mbi keta persona. Ne vitin
1992, Shqiperia futet ne Konferencen Islamike, pas 1997 e uli nivelin e pjesmarrjes
nga anetare me te drejta te plota ne statusin e vezhguesit. Deri ne kete kohe u
ndertuan nga shoqatat e huaja 303 xhami, si dhe 50 institucione fetare qe
administrohen nga perfaqesues te shoqatat islamike ne bashkepunim me Komitetin
Mysliman Shqiptare (KMSH).2

Papa Francesku gjate nje vizite ne 2014 ne Tirane, vleresoi bashkejetesen paqesore
ndermjet besimeve te ndryshme fetare, e cila ne te vertet eshte pasuria e pacmueshme
per paqe dhe zhvillimin e harmonishem te nje populli. Eshte vlere, qe duhet ruajtur
e duhet ushqyer cdo dite me edukimin per te respektuar dallimet dhe identitetet
specifike, te gatshme per dialog e bashkepunim ne dobi te te gjitheve, duke e njohur
dhe duke e nderuar njeri-tjetrin. Uroj qe Shqiperia ta vijoje kete udhe, duke u bere
per shume vende shembull frymezimi.
Perfundimi i konflikteve ne Ballkan u shoqerua me nje proces transplantimi radikal
fetar, nga shtimi i formave radikale te Islamit, ekstremizmit  fetar dhe konkretisht te
rrymave selafiste e vehabiste. Bosnja eshte vendi i dyte me numerin me te madhe te
besimit mysliman krahasuar me vendet e tjera te Ballkanit, ku 44% e popullsise jane
te besimit mysliman nga 3,7 milione banore.
Para viteve 90-te  ne Bosnje feja Islame ishte Liberale, tolerante dhe kozmopolite, ku
shumica ishin mysliman synite dhe i perkasin shkolles Hanefe, e cila konsiderohej

1 www.bbc.co.uk. ne shqip Analisti i BBC-së për Evropën juglindore, Gabriel Partosh. Feja islame.
2 https://ateistet.org/lm1108783o... Janë ndërtuar 203 xhami të paligjshme.
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e hapur dhe e gateshme per dialog. Nen regjimin ateist te Titos per here te pare nje
grup fetar u percaktuan si nje komb i vecante, me te drejta te barabarta si kombet e
tjera brenda federates.3

Lufta etnike midis ortodoksizmit serbe dhe myslimanizmit boshnjake, vuri ne levizje
radikale te lindur ne perendim si dhe luftetare nga vende te ndryshme arabe, te cilet
iu bashkuan vellezerve te tyre ne luften e shenjte ne mbrojtje te Bosnjes. Boshnjaket
nuk kishin alternativa te tjera perballe nje pushtuesi si Serbia, por pranuan ofertat
e luftetareve muxhahedin  dhe armet e dergura nga Irani dhe vendet e tjera
myslimane. Me ndihmen e vellezerve myslimane, erdhen ekstremistet dhe rrymat
fetare radikale vahabiste, te cilat kishin lidhje me terrorizmin nderkombetare.
Popullsia e Malit Zi eshte 647.073, Ortodokse 72.1%, Muslim 19.1%, katolikë 3.4%,
ateistë 1.2%, të tjerë 1.5%, dhe të papërcaktuar 2.6%. Shumica janë pasuesit suni të
traditës hanefi, gjerësisht të konsideruar si shumë tolerant me një histori të gjatë
dhe të rrënjosur thellë të bashkëjetesës me besimet tjera, përfshirë ortodoksët dhe
katolikët. Luftërat e Ballkanit të viteve 1990 në mënyrë dramatike e ndryshuan këtë
traditë të bashkëjetesës. Në vitin 1992, dhjetëra refugjatë boshnjakë myslimanë u
arrestuan në mënyrë të paligjshme nga disa oficerë të policisë kufitare malazeze dhe
u deportuan në njësinë boshnjake me shumicë serbe, pothuajse te gjithe u vrane
dhe eshtrat e tyre ende nuk jane gjetur. Në vitin 2008, Qeveria e Malit te Zi kërkoi
falje te familjet e myslimanëve të deportuar dhe ra dakord të paguajë kompensim në
shumën prej katër milionë euro në total.
Organizatat te cilat erdhen  dhe vepruan ne Ballkane dhe dyshohen se ishin te
lidhura me terrorizem nderkombetare  jane XHI Egjiptian, Fodacioni Al-Haramaain,
GI Egjiptian, FSHI Algjerian, GAI Algjerian, krahu politik VMRSHT Islamike, ABRR
Myslimane.
Ne Kosove 80% e popullsise prej 2 miljon banoresh mendojne se identiteti i tyre
kombetare eshte shume here me i rendsishem sesa trashgimia fetare. Ne konfliktin e
Kosoves ne 1999 me Serbine, luftetaret shqiptare nuk lejuan myslimanet radikal
nga vendet e tjera te futen ne radhet e tyre. Ne Kosove kane vepruar dhe veprojne
disa organizata myslimane si “Nektari-He” “Bashkohu” “Kosova Aid and
Development”, “Udhëzuesi”, “Multeka Duat”,  te cilat kane kontribuar ne perhapjen
e islamit radikale. Ne Kosove veprojne mbi 60 organizata joqeveritare te regjistruare
dhe organet perkatse kane  filluar kontrollin per aktivitetin  e tyre te dyshimte
terroriste. Jane ndertuar rreth 100 xhami nga organizatat islamiste dhe nje brez i
tere imamesh te rinj. Gjate viteve 2012-2014 te dhenat zyrtare nga Banka Qendrore
e Kosoves (BQK) theksojne se ne Kosove nga shtetet arabe kane hyre 72 milion e
276 mije euro, ndersa nga janari deri gusht 2014 kane hyre 8 milion euro.
Shqiptaret ne Maqedoni sipas statistikave zyrtare perbejne 23%  te popullsise se
ketij shteti.  Po ti shtosh edhe turqit dhe romet, popullsia e besimit myslimane arrin
rreth 40%.  Ne luften nderetnike ne 2001 ne Maqedoni, tendeca ishte ta shnderronin
ne nje konflikt nderfetar midis Ortodoksizmit dhe Myslimanizmit. Shqiptaret e
Maqedonise jane konsideruar si myslimane me te devotshem se ne Kosove dhe
Shqiperi. Ne pergjithesi myslimanet maqedonas nuk kane shfaqur tendeca per
fondamentalizem. Pas perfundimit te konfliktit, menjehere filluan aktivitetin
3 www.republika.info/lajme/sherbimet-e-sigurise-ne-malin-e-zi-alarmo... 25.03.2016 23:17myslimane e Malit
të Zi.
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shoqatat arabe vehabiste, te cilat vleresoheshin me aktivitete te dyshimta, ndonese
kane pasur hapesira me te vogla krahasuar me rajonin,  nderkohe qe Kryetari i
Bashkesise Islame  ne Maqedoni Sulejman Rexhepi, i deklaroi Zerit te Amerikes se
ne rruge zyrtare i ka paraqitur shtetit Maqedonas (policise), nevojen per ti ndihmuar
per venien nen Kontroll te dy xhamive “Jahja Pashes” dhe “Tutunisezit”, por ende
nuk ka asnje reagim.

Ballkani dhe Radikalizimi Islamik

Ballkani dallohet nga vendet e tjera sepse sundimi i ligjit eshte i dobet dhe varferia
eshte nder me te lartat ne Europe, kudo ka pabarazi ekonomike ndaj shoqerite jane
me te ekspozuara ndaj ekstremizmit. Disa nga vendet e rajonit kane popullsi te
konsiderueshme myslimane, por kjo nuk perben problem, nderkohe gjetja e
hapesirave dhe shfrytezimi nga ana e IS-is, eshte nje potencial rreziku, Ëisner.
Rajoni po përballet gjithnjë e më shumë me problemin e xhihadistëve dhe oganizatat
ekstremiste, te cilat kan gjetur truall të përshtatshëm per arsye te shteteve te
dështuara, por zonat e konfliktit, ndasitë fetare dhe varferia, jane terrene pjellore
për terrorizmin. Grupet e dhunshme ekstremiste përdorin aktivisht rrjetet sociale
për të përhapur propagandën e tyre dhe për të rekrutuar njerëz. Organizatat arabe
kane dhene nje ndihmese specifike ideologjike dhe finaciare, permese rekrutimit te
te rinjve me probleme ekonomike (femijet jetim).
Pas mareveshjes se paqes te Dejtonit ne 1995, Bosnja u perball me radikalizime te
fese myslimane. Prania e luftetareve arabe dhe disa drejtuesve te organizatave te
huaja islamike, u bene objekte shqetesimi per bashkesine nderkombetare ne luften e
shpallur ndaj terrorizmit. Ne zgjidhje te ketij problemi, Bosnja u detyrua  ti heqe
shtetesine dhe te largoje rreth  2400 arabo-islamikeve. Fshati Gornja Maoca cilesohet
si keshtjella e trajnimit të luftetareve te IS, ku verehen, burra me mjekerr e pantallona
te shkurtra dhe gra te mbulura totalisht, raporton Sunday Mirror.
Ne Bosnje ka patur disa sulme me sfonde islamike. Keshtu, ne vitin 2010 pati nje
polic te vdekur dhe 6 te plagosur nga sulmi me bombe ne stacionin e policise ne
Bugojno. Ne 2011 nje person i identifikuar si i besimit vahabist qelloi ndaj nderteses
se Ambasades se SHBA ne Sarajeve. Ai u arrestua dhe u denua me 15 vjet burg, i
dyshuari tjeter u la i lire dhe me vone u hodh ne ere si kamikaz ne Irak. Ne prill
2015 nje sulm terroriste ndaj stacionit te policise ne Zvomik, ne lindje te Bosnjes nje
polic gjeti vdekjen dhe dy te tjere u plagosen dhe atetatori u vra gjate shkembimit te
zjarrit me policine. Nje boshnjak vahabist me 17. 11. 2015 kreu nje sulm terrorist
duke vrare dy ushtare te FA bosnjake, dhe me pas u denua me 7 vite heqje lirije.
Sherbimet sekrete boshnjake vleresojne se deri ne nentor te 2015, ne frontin e luftimeve
ne Siri dhe Irak, ISIS-it i jane bashkuar 200 boshnjake. Grupet radikale aktuale qe
jane ne Bosnje nuk perbejne ndonje problem te madh. Nuk ka asnje kamp islamik
per stervitje, sic pretendohet ne media te ndryshme, por disa grupe radikale te
identifikura dhe qe jane nen vezhgimin e autoriteteve te sigurise. Ne Bosnje
Hercegovine aktualisht mendohet se jane rreth 5000 besimtare salafiste.
Myslimanët e Malit të Zi u tronditën, kur ne një video që paraqet një njeri të
armatosur dhe qe u shpernda permes rjeteve sociale u bën thirrje popullsise
myslimane ne Malit të Zi për tu bashkuar në luften e Sirise apo “të vriste të pafetë në
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shtëpitë e tyre”.  Autori u identifikua si Mirza Haklaj, një malazez nga kryeqyteti
Podgoricë, i cili u vra gjatë një shpërthimi bombe ne Siri. Ai ishte atje me gruan dhe
fëmijët, por fati i tyre nuk dihet akoma.
Ministri i Brendshëm Rasko Konjeviç, ka konfirmuar se shteti ka “nisur një hetim
kundër një numri personash që mund të jenë të lidhur me pjesëmarrje në formacione
të huaja të armatosura, rekrutim, organizim të transportit, mbledhje të parave dhe
dërgimin e shtetasve  në fushëbeteja të huaja”, por nuk pranoi të japë hollësi të
tjera. Policia konfirmon se gjate 2015, ka vendosur disa individë dhe familje nën
vëzhgim, në pjesën malazeze të Sanxhakut duke përfshirë Plavën, Gucinë, Rozhajën
dhe Bijelo Poljen.
Mali i Zi është duke krijuar një njësi të re të zbulimit dhe mbledhjes së informacionit
për të trajtuar ekstremizmin e dhunshëm, nderkohe qe një ekip i posaçëm për gjetjen
e materialeve të lidhura me terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm në internet,
eshte si strukture e vecante. Policia malazeze ka rritur edhe sigurinë e kufijve në një
përpjekje për të goditur kontrabandën e armëve në përgjigje të raporteve
ndërkombëtare, që thonë se ISIS është duke përdorur burimin e armëve nga shtetet
europiane lindore dhe ato të Ballkanit. Raportet e policisë pas sulmeve terroriste të
nëntorit në Paris, ku 130 persona u vranë, kanë thënë se sulmuesit përdorën
kallashnikov me origjinë ballkanike.4

Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm islamik ka ardhur duke u rritur gradualisht
në Kosovë, që pas konfliktit të vitit 1999, i ndihmuar pjesërisht edhe nga financimi
i organizatave të huaja, që predikojnë ideologji ekstreme. Gjate 2013 jane ndaluar 9
persona per terrorizem, kurse në verën e vitit 2014, policia ka arrestuar rreth 130 te
dyshuar per pjesemarrjen ne akte kunder rendit kushtetues te Kosoves dhe
rrezikimin e sigurise.
Policia e Kosoves parandaloi nje akt terrorist ne Hotel Grand ne qender te Prishtines,
duke ndaluar nje shtetas serb, Slobodan Gavriç me profesion veteriner nga Rashka,
gjate kontrollit në automjetin e tij me targa të Beogradit, ku u gjetën 12 kg tritol.
Ne afersi te kishes serbe ne Decan u arrestuan 4 persona te armatosur, te cilet kishin
qene pjesmarres ne luften e Sirise. Ne korrik 2015 u arrestuan 5 persona dhe u
parandalua nje sulm  terrorist, i cili kishte per qellim helmimin e liqenit qe furnizonte
me uje Prishtinen. Gjate 2015, jane ndaluar 60 persona, pasi dyshoheshin se kane
lidhje me organizaten terroriste ISIS.
Lidhur me numrin e personave nga Kosova qe jane larguar drejt ISIS-it, Kryeministri
Isa Mustafa ka deklaruar se, “numri i kosovareve te cilet kane shkuar ne Siri dhe
Irak, te cilet jane identifikuar por nga 300 eshte ulur ne rreth 70 persona”. Janë
arrestuar shumë avokues të ISIS-it, janë thyer rrjetet e rekrutimit, janë mbyllur
shumë OJQ që e kanë keqpërdorur Kosovën për objektiva radikalë dhe janë marrë
masa ligjore ndaj fondacioneve që dyshohet se janë përdorur për këto aktivitete.
Deri më tani për ISIS-in janë vrarë 46 shtetas të Kosovës. 5

Kosova bashkepunon ngushtesisht me SHBA ne luften antiterror dhe është anëtare
e Koalicionit Global kundër Grupit te Shtetit Islamik. Ajo ka marrë masa për të
ndihmuar në këtë përpjekje brenda aftësive dhe kufizimeve të saj, është përqëndruar
4 politiko.net/normaliteti-i-ri-ne-europe Huffingonpost, marrë nga Bota.al.
5 fax.al/neës/3010097/ “Sky Neës” tevizion ivestikativ britanik, listë e  22 mijë pjesëtarëve të ISIS 10 mars
2016.
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kryesisht në pengimin e rrjedhës së luftëtarëve të huaj terroristë, në zbulimin dhe
kufizimin e financimit të grupeve terroriste dhe në dhënien e ndihmës humanitare
për refugjatët nga Siria.
Afera e pergjimeve dhe kriza politike ne Maqedoni, sipas njohesve te ceshtjeve politike,
ka nxitur dhe incidentin e armatosur ne Kumanove ne maj 2015, ndermjet policise
dhe grupit te armatosur, i cili perfundoi me nje bilanc tragjik (18 te vrare dhe 30 te
arrestuar), ndersa ata po gjykohen per terrorizem kunder shtetit maqedonas.
Drejtori i Institutit të Çështjeve Botërore, Edëard Joseph thotë se përleshjet me armë
në Kumanovë, janë kërcënimi më i madh i sigurisë në Ballkan që nga përfundimi i
konfliktit në Maqedoni, i cili filloi para 14 viteve. Drejtori i Grupit të Studimit të
Politikave në Ballkan, Marko Prelec është dakord se incidenti me armë në Kumanovë,
është një kërcënim për qëndrueshmërinë e Maqedonisë dhe rajonit. Incidenti në
Kumanovë dhe skandali i përgjimeve kanë bërë që njerëzit të humbin besimin tek
institucionet e vendit. Ne keto kushte, ulja e tensioneve permes ndryshimeve në
qeveri mund të jenë të nevojshme.
Gazetari maqedonas Branko Geroski, në komentin e tij thote se kreu i
Socialdemokratëve Maqedonase (LSDM) Zoran Zaev ka kundërthënie në lidhje me
deklaratat, por për incidentin e Kumanovës, shtoi se “në incidentin e Kumanovës
janë të përfshira shërbimet sekrete nga rajoni, por edhe ato maqedonase”.Ish-
gjenerali maqedonas Ilija Nikolovski, ne menyre te terthorte ka akuzuar qeverine e
Gruevskit se jane paguar miliona euro per te organizuar ngjarjet e Kumanoves, se
shqiptaret nuk kane interes ne nje konflikt te tille.
Interes paraqet letra lidhur me nje prej te ndaluarve Muhamet Krasniqi, deshmitar
okular ne ngjarjen e Kumanoves, i cili aktualisht eshte ne burgun e Prilepit dhe
akuzohet per terrorizem. Ai thekson se dy prej shokeve te tij tashme te vrare, jane
takuar me disa agjent te DBK-se ne Maqedoni.
Ministri i Jashtem rus Sergei Lavrov, pas ngjarjes se Kumanoves theksoi se, Situata
ne Maqedoni provokohet nga Perendimi, per te ndikuar mbi qeverine e Nikolla
Gruevskit, per shkak se ai refuzoi ti mbeshtese sanksionet kunder Rusise. Lavrov
theksoi se po flitet se Maqedonia duhet te ndahet mes Bullgarise dhe Shqiperise.
Ambasada e SHBA ne Shkup, reagoi ndaj ketyre akuzave se Uashingtoni deshiron
paqe dhe qendrueshmeri ne Maqedoni, si pjese e qellimeve amerikane per nje Evrope
te bashkuar ne liri dhe paqe. Sofia zyrtare i ka quajtur të papërgjegjshme pohimet e
shefit të diplomacisë ruse.
 Shqiperia pas vitit 1998 ka pasur nje bashkepunim te ngushte me CIA-n. Gjate kesaj
periudhe u  organizuan dy operacione te suksesshme per kapjen e disa shtetasve
arabe te dyshuar si terroriste islamike (behet fjale per rreth 12 celula islamike te
neutralizura). SHBA ka vleresuar masat e ndermarra nga Shqiperia per te neutralizuar
militantet e huaj. Komuniteti Mysliman i Shqiperise (KMSH), eshte i orientuar teresisht
properendimor dhe nuk shihet si organizate per rritjen e ekstremizmit islamik.
Shqipëria vazhdon të jete një mbështetëse e fortë e përpjekjeve anti-terroriste.  Gjatë
vitit 2014 ajo u be pjesë e Koalicionit Global kundër grupit te Shtetit Islamik.
KMSH ne shkurt 2015, i dergoi organeve ligjzbatuese, listen e personave te dyshuar
per terrorizem, te cilet duhet te mbahen ne vezhgim. Lista perman 20 shtetas te
besimit mysliman shqiptar te dyshuar, ku permendet Ahmet Kalaja imam ne xhamine
kryesore ne Tirane, Redin Quku myftiu i Durresit dhe Mustafa Terniqin, si dhe 5
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shtetas te huaj te cilet ne aktivitetin e tyre perbejne rrezikshmeri.
Në mars të viti 2014, u arrestuan 7 persona, te cilet kishin rekrutuar mbi 50 persona
per te luftuar ne Siri. Drejtuesit kryesore te ketij procesi ishin dy imamët, Bujar
Hysa e Genci Balla, imam te veteshpallur. Gjate kontrollit jane gjetur arme, karta te
ndryshme telefonike, karta depozitash bankare si dhe veshje ushtarake. Ne kete
kuader, policia ka zgjeruar ndjeshëm njësinë anti-terroriste gjate viteve 2014-2015.
Kjo ka bere te mundur  arrestimin  22 personave, ku nder me kryesoret jane disa
imam te veteshpallur te cilet nuk jane bere pjese e strukturave te KMSH.

Shteti Islamik si kercenim global dhe rajonal

Kercenimi me i madh terroriste per SHBA dhe Europen nuk eshte aspak Al Kaeda,
por ISIS i cili eshte i pasur, i zhdervjellte, i sofistikuar “online” dhe vepron lirshem
ne nje territor te gjere,   te cilin e konsideron te tijin.  ISIS eshte grupi me i eger
ekstremist i momentit, i cili synon te perplase boten Perendimore me ate myslimane.
Ne kete menyre, ata mendojne se do te kene me shume ndjekes.  Shteti Islamik ka
fuqine njerezore, mjetet e nevojshme dhe pameshirshmerine per te sulmuar SHBA.
Alarmi dhe kercenimi terrorist ne Evrope eshte ne nivelin e tij me te larte, pas kthimit
te gati 2. 000 luftetareve te huaj nga Siria e Iraku, ku nje pjese e tyre mundet te jene
duke planifikuar sulme te reja. Kjo shifer eshte si rezultat i gjurmimit te levizjeve
pergjate gjithe ketyre viteve te fundit nga sherbimet e inteligjences ne shume vende
te botes. Nje rol te rendesishem kane bashkepunimi i agjensive te sigurise BE  me
CIA. Te kthyerit nga lufta i kane qendruar besnik Kalifatit Islamik dhe vetem nje
pjese e vogel jane larguar dhe jane te zhgenjyer nga xhihadi i dhunshem.
Drejtori i Europol-it ne Evrope, paralajmëroi se Shteti Islamik po planifikon të kryejë
sulme masive në Europë. Grupi xhihadist ka kapacitetet për të realizuar sulme të rënda
në kontinentin e vjetër pasi ka krijuar një forcë të re luftimi në stilin e forcave speciale.
Sipas ketyre sherbimeve ISIS ka ndryshuar strategji, ku fokusi eshte goditja e objekteve
qe kane ndikim global. Nder to objekte ne dukje mund te konsiderohen “te lehta”, por
impakti i tyre shtrihet ne nivel global. Per kete qellim ne Hage u hap nje qender e re
antiterroriste e “Interpol”-it, e cila do të përpiqet të përmirësojë shkëmbimin e
informacioneve dhe identifikimin e lidhjeve mes terrorizmit dhe fushave të tjera të krimit.
Ngjarjet tragjike terroriste nga Parisi dhe se fundi ne Bruksel nxorren disa mesime.
Nder to permendim menyra teper te sofistikuara te komunikimeve te koduara ne
internet. Te gjitha sherbimet e Inteligjences boterore e kishin paralajmeruar tragjedin
e Brukselit, por askush nuk arriti ta parandaloje. Mbeshtetesit pasive ose simpatizanet
e ISIS, jane kategoria me e veshtire per tu identifikuar. IS ka ndryshuar strategji,
duke kaluar ne grupe te vogla me lidhje gjaku, shoqerore, psikologjise, arsimi, moshe,
paraje, ego, ideologjise, kombesia, rajoni, nga ku zgjidhen edhe objektivat. Xhihadistet
pranojne te vriten si martire dhe jo te dorezohen. Ata nuk bashkepunojne me policine.
Jane profesioniste, zoterojne teknologji te larte dhe kodime prefekte. Parandalimi i
episodeve te tilla per te ardhmen, do te kerkoje angazhim maksimal te burimeve
njerezore, kapaciteteve dhe tekniknologjise moderne.
Terroristet ne Paris dhe Bruksel, lehtesisht jetonin si tere popullsia e ketyre vendeve
nuk kishte shenja dalluese, ishin te veshur si ata, mund te ishin gjithkund dhe nuk
dalloheshin asgjekundi. Ata ushtrojne dhune fizike, psikologjike deri dhe marrje
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jete te pafajshme, por marrin force, para dhe mbeshtetje po nga njerezit. Kane taktika
dhe teknika, shfrytezojne raste dhe pabesine e atij, ku nuk e pret dhe se mendon,
nuk ndjekin rregulla tradicionale, jane te pakufizuar dhe asimetrike.
Ne nje raport te Shërbimevet inteligjente te Frances thuhet se në Ballkan, ka një
numër të kampeve terroriste me intensitet të ulët, ku rekrutohen për ISIS” terroristët
per te vepruar në Paris dhe Bruksel, te cilet kanë perdorur telefona Samsung me
karta te Kroacise dhe Shqipërise dhe kanë komunikuar shumë shpesh me njerëzit
në Ballkan.
Duke pare biografitë e atentatorëve të Charlie Hebdosë, të Bataclanit dhe të Brukselit
konstatohet se procesi i radikalizimit te tyre ka nisur qysh në burg. Ne keto kushte
është i nevojshëm edhe intensifikim i punës fetare islame, lënë pas dore deri tani në
burgje. Kështu mund të pengohet që burgjet të kthehen në vatra të xhihadizmit”.
Kjo kërko praktika te tilla te vazhdojne edhe ne shkolla, me mësimin e fesë. Popullata
jomyslimane ka një serë detyrash para vetes. “Kërkohet një punë politike më intensive,
si në luftën kundër islamofobisë, ashtu edhe kundër racizmit, përfshi edhe pengimin
e partive populiste antiislame”.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se autoritet belge kishin liruar
Ibrahim el Bakravi, njeri nga kamikazet, ndërkohë që ky informacion kaq I
rëndësishëm u injorua nga autoritetet vëndore.
Zyrtarët belgë nuk kanë qenë në gjendje të ndalin udhëtimet e luftëtarëve drejt
territorit të ISIS dhe ndoshta me më shumë shqetësim theksojnë se luftëtarët do të
sjellin një tjetër sulm të stilit të Parisit në Europë.
CNN intervistoi Geraldine Henneghien e cila tregoi se kur djali i saj u largua drejt
Sirisë ajo shkoi tek autoritet për të kërkuar ndihmë, por i thanë që ai ishte më
shumë se 18 vjeç dhe mund të vendoste vetë se ku do shkonte dhe kur do shkonte.
Djali i saj Anis, ishte një nga ata që u rekrutuan nga ISIS dhe më vonë u vra në Siri.
Nje shtetas belg myslimane, Aliu, beson se shërbimet sekrete belge e kanë bërë një
sy qorr për njerëzit që shkojnë në Siri, sepse duan të shpëtojnë prej tyre. ”Ata duan
t’i heqin qafe këta të rinj, duke i lejuar të shkojnë”.6

Kjo ndodhi do të forcojë pakënaqësinë e tyre, rrisë diskriminimin nga popullsa
“vendase” e cila është gjithnjë e më shumë e frikësuar, ndaj nuk mund ti ndajmë
“Ne” dhe “Ata”, por të shikohet mundësitë e gjetjës së uravë të integrimit të
përbashkët. Cas Mudde, Profesor në Shkollën e Çështjeve Publike dhe Ndërkombëtare
në Universitetin e Xhorxhias në SHBA.
ISIS në kuadër të strategjisë së tij ka kercenuar edhe Britanine me ane te terroristit
te njohur si Xhon Xhihadisti, ndermarrjen e sulmeve terroriste dhe kibernetikë
kundër Londres. Në keto kushte antiterrorizmi britanik është vënë në alarm,
ndërkohe që policia gjermane ndërmori një operacion kundër personave të dyshuar
si rekrutues të luftëtareve për Shtetin Islamik.

Si rekrutohen pjestaret e ISIS ne Ballkan

Vëndet e Ballkanit dallohen nga shtetet e tjera pasi sundimi i ligjit eshte i dobet dhe
varferia eshte me e thelle. Pabarazi ekonomike është e theksuar. Ne kete kontekst,

6 www.dw.com refugjate terrorizmi sfida ruse. 14. 08. 2015.
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shoqerite jane me te ekspozuara ndaj ekstremizmit. Shumica e te rinjve nga BP jane
te pakenaqur me gjendjen e demokracise në vendet e tyre, pasi vuajnë nga papunësia
dhe varfëria. Ata e shohin veten pa perspektivë, nuk kanë asnjë interes për politikën
dhe i dyshojnë në institucionet politike dhe shoqërore. Në Kosovë 55% e të anketuarve
nga mosha 14 deri 29 vjeçare, thonë se dëshirojnë të largohen nga vendi. Në Shqipëri
deshirojne te largohen mbi  67% e popullsise. Po kështu edhe 53% e të rinjve
maqedonas, do të donin të largoheshin nga vendi perfshi edhe 49%  të të rinjve në
Bosnjë Hercegovinë.
Është rezultat i kësaj situate ekonomike, e cila nxit këta njerz të shkojnë per
xhihadizem ne Siri dhe Irak. Papunesia e te rinjeve gjate vitit 2012 ishte 4 here me e
larte se ajo ne BE. Sistemi arsimor dhe mungesa e programeve për punësim gjykohen
si faktor kryesore te kesaj gjendje. Bosnje Hercegovina, 63%  e moshes 15-24 vjec
jane te papune. Papunesia ne Kosove eshte 30% ne Maqedoni 52.5%, Greqia 51.5%,
Serbia 50%, Mali i Zi 11% nderkohe qe BE e konsideron si shifer rekord papunësinë
në masën 10.8%.39 Ne Shqiperi,  nje ne 5 te rinje punon dhe vetem 30%  e tyre jane te
punesuar sipas profilit te studimeve apo profesionit. Sipas ILO-s, te rinjte shqiptar
si force punetore perfaqesojne rreth 41.6% te popullsise ne moshen nga 15-29 vjec, e
krahasuar kjo me mesataren kombetare prej 62.1%.
Rruget qe perdoren per rekrutim jane institucionet arsimore, te cilat gjurmohen
shpesh nga ekstremistet. Numri i atyre qe hyjne ne rrjetet sociale eshte ne rritje
fetare, pa perjashtuar arsyet e tjera qe lidhen me edukimin, shoqerine dhe varferine.
Njerezit kane me shume nevoje per vemendje nga shteti, shkollat, shoqeria,
komuniteti fetare, si rezultat i problemeve finaciare. Edukimi duhet permisuar, pasi
gjithnje e me shume po vendosen ne shenjestren e ekstremisteve per rekrutime te
reja. Aktualisht jane 140 luftetare shqiptare te cilet luftojne ne Siri dhe Irak, dhe
pjesa dërrmuese e tyre vijnë nga shtresat e margjinalizuara, theksoi Kryetari i
Sherbimit Informativ Shtetror (SHISH), Visho Ajazi .7

Grupi i celulave terroriste që vepronin në Shqipëri e kanë ushtruar aktivitetin e
tyre prej shumë viteve, kryesisht nëpër xhamitë e fshatrave, ku edhe janë larg të
qenurit nën kontroll. Sipas të dhënave, këto xhami janë të panjohura nga Komuniteti
Mysliman e kryesisht veprojnë nëpër zona periferike. Xhamia ne Unazën e Re, organet
e siguris kane konstatuar se funksiononte si një shkollë për të mësuar të miturit që
vinin nga rrethet me objektiv çfarë është lufta për Xhihad.
Shteti Islamik ka qenë shumë efektiv dhe novator në përdorimin e medias sociale
për tërheqjen e rekrutëve dhe simpatizantëve për kauzën e vet. Statistikat per
perdorimin e internetit ne BP, tregojnë se në vendin e pare eshte Kosova me 76.6%  e
popullsise (1.8 milioneve banore jane perdorues te internetit). Kroacia me 70.9 %
(1,6 milion e kane llogari ne Facebook). Bosnje Hercegovina me 67.9% (2.6 milion
jane perdorues  nga numri i popullsise 3,8 milion, 1.3 milion llogari ne Facebooku).
Maqedonia me 62.2%, (1.3 milion njerez nga 2.1 milion banore, 962 mije llogari ne
Facebook). Shqiperia me 60.1% (1.8 milion nga 3 milion banore jane perdorues, 1.1
milion llogari ne Facebook). Serbia me 57% (4.1 milion dhe 3.3 milion llogari ne
Facebook). Mali i Zi me 56.8% (365 mije banor nga 650 mije, 300 mije kane llogari ne
Facebook). Rumania me 49.8 % (10.8 milion nga 22 milion banore, 5.3 milion kane
7 www.gazeta-shqip.com aktualitet, konferenca mbi terrorizmin, Kryetari i SHISH Visho Ajazi Lika, 14. 11.
2015.
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llogari ne Facebook).8

ISIS ka interesa jetike tek mediat, sepse nepermjet saj eksporton propagande, tregon
vendndodhjen dhe nderkohe importon luftetare. Sherbimet e inteligjences kane
nevoje per median se jane nje hap larg terroristeve, marrin informacion dhe e
vendosin ne mozaikun e pa njohur te ketyre organizatave. Mediat kane informacione
me te fresketa per terroristet dhe Inteligjenca ka nevoje te rifreskoje informacionin,
sepse afatet e skadences jane te shkurtra.
Ne Bosnje jane identifikuar qendrat e vahabizmit sic eshte Gornja Maoca dhe Osve,
e cila ka nje pozicion strategjik, ndersa ne pjesen tjeter te Ballkanit, vendet me
vulnerabel ndaj frekuentimit dhe rekrutimit te IS, jane Tirana, Shkodra, Tetova,
Shkupi, Gjilani, Ferizaj dhe Prishtina.
Rruga e xhihadisteve nga BP per te shkuar ne Siri eshte nepermjet Stambollit ne
grupe 2-3 personash, te cilet kane kontakte me korriere qe i presin ne aeroporte e me
pas i dergojne direkt ne kufirin me Sirine. Nga Shqiperia ka te dhena se disa
xhihadiste kane shfrytezuar disa lidhje nepermjet Italise, duke shfrytezuar si
trampoline Stambollin. Grupi i 9 imameve te veteshpallur dhe arrestuar te cilet po
gjykohen, perdornin vetem rruget tokesore per ne Turqi.
Vendet e Ballkanit deri tani janë trajtuar vetëm si vende tranziti dhe vendstrehim
për xhihadistët e perendimit. Ato kanë ashpërsuar rregullat ligjore dhe kanë shtuar
vezhgimin, hetimin dhe arrestimet. Eksperti për terrorizmin Peter Neumann,
thekson se duhen nxjerrë mësime nga strategjia e përdorur në futboll. Me rëndësi
është që këtyre personave  u duhen merre pasaportat, para se të udhëtojnë. Për këtë
është e nevojshme hartimi i bazës ligjore. Në Britaninë e Madhe për shembull, u
nxorën një sërë masashe për të luftuar huliganizmin në stadiume. Për analogji keto
mund të aplikohen edhe në luftën ndaj terrorizmit.
TV britanik Sky Neës, ka siguruar dokumenta origjinale me 22 mije emra, kombesia,
data e lindjes, qytetin, lloji i grupit të gjakut, adresa, numra telefonash dhe kontaktet
e familjareve te xhihadisteve te Shteti Islamik. Para se te bashkohen me ISIS, shtetasi
nga te pakten  51 vende te botes, nderrojne komplet identitetin e tyre dhe kjo nuk
mjafton. Ata pranohen ne radhet e ushtrise se Shtetit Islamik vetem pasi plotesojne
formularin me 23 pyetje.

Xhihadistet nga BP per ne Siri dhe Irak

Fillimi i konfliktit ne Siri ne 2011, llogaritet te kene shkuar mbi 20 mije luftetare te
huaj nga 90 vende, te pakten 3400 prej tyre jane perendimore. Sipas raportit per
kercenimet globale te komunitetit amerikan te zbulimit, theksohet se 500 jane
Boshnjake, 350 qytetare te Kosoves dhe 90 nga Shqiperia, ndersa nga Maqedonia
150.9

Ballkani dallohet nga vendet e tjera se ka luftetare edhe ne radhet e ISIS, po ka dhe
ne krah te regjimit te Bashar al-Assad, ku llogaritet te jene mbi 6 mije mercenare.
Vetem nga Serbia jane 500 serbe, citojne medjat e huaja. Keto informacione

8 www.telegrafi.com/lajme/kosova-e-para-per-perdorimin-e-internetit...përdorën internetin në vitin 2013
world Stat.
9 www.dw.com Terroristet ne Ballkane, Stephan Ozsvath 12. 06. 2015fax.al/neës/3010097/ “Sky Neës”
tevizion ivestikativ britanik, listë e  22 mijë pjesëtarëve të ISIS 10 mars 2016.
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trensmetohen nga agjensia Presheva Jone. Aleksander Bortnikov, kreu i Sherbimeve
te Sigurise ne Rusi ne nje Konfernce ne Kazan theksoi se, rreth 200 shtetas ruse jane
duke luftuar perkrah militanteve te Al Kaides ne Siri dhe se shumica e tyre vijne
nga Republikat e Kaukazit Verior, te dominuara me shumice myslimane.
Aktualisht ne IS jane te angazhuar 60 luftetare nga Serbia. Vetem nga Novi Pazari
sipas sherbimeve serbe jane 30 persona. Verehet se nga radhet e luftetarve ka edhe
ortodoks te konvertuar ne fene myslimane.   Sipas të dhënave të Shërbimit të Sigurisë
Kombëtare, mbi 30 shtetas të Malit të Zi kanë marrë pjesë në luftën në Siri, ku 4 jane
deklaruar te vrarë. 10

Shqiperia, Kosova, Bosnje-Hercegovina dhe rajoni i Sanxhakut ne Serbi dhe Mal i
Zi jane zonat me numer të konsiderueshem te ekstremisteve radikale, ku vleresohet
dhe numri me i madh i te rekrutuarve per ne Siri dhe Irak. Kjo perputhet me numrin
e rekrutimeve qe vijnë nga zonat e varfera, ku ka nje ndikim te theksuar te shoqatave
islamike radikale.
Kosova eshte ne vendin e pare ne bote per numrin e xhihadisteve te shkuar ne Siri
dhe Irak, nje ne 5491 persona kane shkuar ne lufte. Shefi i Inteligjencës në Drejtorinë
Kundër Terrorizmit Blerim Rama, thekson per Radion Evropa e Lirë se janë
identifikuar rreth 20 familje që kanë dashur të shkojnë në Siri dhe Irak. Nga viti
2012 deri tani, numri i shqiptareve nga Kosova te cilet i jane bashkuar ISIS llogariten
rreth 300 persona dhe rrethe 50 jane deklaruar te vrare.

Te kthyerit nga Siria dhe Iraku rrezik potencial per BP dhe Evropen

Luftetaret e radikalizuar te cilet kthehen nga Siria dhe Iraku, jane mire te pergatitur
per veprime terroriste dhe luftarake. Ata  kane avancuar dhe jane te bindur ne
ideologjine radikale, te cilave ju perkasin, kane vetebesim dhe ndihen te fuqishem
ne kauzen e tyre te fitores, kane kontakte me celulat xhihadiste radikale
nderkombetare. Krimi i organizuar dhe rekrutimet janë të lidhur ngushtë, sepse në
të dyja raste përdoren fonde dhe aktivitete të paligjshme.
Shume prej Xhihadisteve kane shkelur ne pikat e nxehta te Lindjes se Mesme, dhe
ne mungese te monitorimit e kontrollit, kane patur mundesine edhe per tu kthyer
ne shtepi, sikurse te mos kishin bere asgje. Vendodhja e tyre eshte me e rendesishme
se gjithcka tjeter, pasi ajo parandalon organizimin e sulmeve te metejshme terroriste.
Ministri i Brendshem Gjerman De Maizer thekson se dukumentat jane te verteta
dhe ndihmojne ne pershpejtimin e hetimeve dhe denime me te ashpera per ata qe
kthehen nga lufta ne Siri dhe Irak.11

Rrezik potencial per sigurine e BP, jane pikerisht te kthyerit nga Siria dhe Iraku, te
cilet mbajne lidhje me ISIS, si dhe prania e nje numri te madhe armatim ilegale, i cili
qarkullon ne rajon, pas shperberjes se ish-Jugusllavise dhe ngjarjeve të  97 ne
Shqiperi. Radikalet ne cdo moment, mundet te krijojne grupe terroriste, te cilat
mund te sulmojne politikane, kundershatre apo dhe gazetare kritike, me qellim
destabilizimin e situatave te brendshme.
Radikalet Islamik kanë prirje per trazira sociale dhe depresioni ekonomik i cili ka

10 www.republika.info/lajme/sherbimet-e-sigurise-ne-malin-e-zi-alarmo... 25.03.2016 23:17 myslimane e Malit
të
11 shqiptarja.com/bota/2728/de-maizer-dokumentet-e-isis-te-verteta... 11 mars 2016.
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pllakose rajonin eshte nje mbeshtetje per keto rryma. Pyetja lind se cfare do te ndodhe
nje dite kur keta luftetare te kthehen ne atdheun e tyre, cfare do te bejne. Frika
konsiston në faktin se ata  jane te mirestervitur me arme ushtarake dhe eksplozive.
Ka raportime se qendrat për strehimin e refugjatëve po vihen në shënjestër të
rekrutuesve të Shtetit Islamik. Në Ballkan dhe në disa vende të BE-së mund të ketë
celula për trajnimin e terroristëve në më shumë se 5 mijë shtetas europianë të cilët
janë radikalizuar në territoret e kontrolluara nga ISIS dhe se, shumë prej tyre janë
kthyer në shtëpi.
Shqiperia ka tregues në rritje me te larte te nivelit te rrezikut terrorist ne Ballkan,
krahasuar me dy vitet e meparshme. Në vitin 2013 ishte ne vendi e 109, ne 2014
ishte ne 107 dhe zbret ne vendin 78 ne 2015. Kosova krahasuar me 2014, ishte ne
vendin 54 shifer kjo shqetesuese, por që ka permiresime.12

Rajoni ka nevoje per ndihmen e BE, e cila duhet te nise me programe speciale per te
identifikuar ambjentet e ekstremisteve ne rajon dhe per te integruar te rinjte ne
shoqeri. Nje nder vecorite e  grupeve terroriste, eshte se ato jane shoqeri te mbyllura
kryesisht me lidhje familjare dhe shoqerore, teper te veshtira per depertim nga ana
e policisë.
Mungesa e stabilitetit ne ekstremitetet e Evropes mund te shkaktoje paqendrushmeri
edhe ne BE, qofte edhe thjesht per shkak te nje fluksi te mundshem te mijera
refugjateve dhe azilkerkuesish, sikundër e konstatohet edhe në ditët e sotme.
Mungesa e mundesive ekonomike ne Evrope e me gjere, shkakton ne menyre te
pashmangshme migrim masive drejt BE, kryesisht nga imigrantet ilegale të cilët
kanë sjellur një situatë konfuze për të gjithë Evropën.13

Gjenerali amerikan Philip Breedlove theksoi para Senatit Amerikan se, “Moska dhe
Damasku i perdorin qellimisht refugjatet siriane, si arme per destabilizimin e Evropes.
Rusia paraqet nje kercenim ekzistencial afatgjate per SHBA, për NATO dhe Evropen”.

 Mbretit Abdullah i Jordanisë, në Konferencën për Sigurinë në Mynih theksoi
se, “vendet e BP duhet të integrohen sa më shpejt në BE. Në mënyrë që të
parandalohet kërcënimi i terrorizmit, e cila eshte sfida per kete rajon. Këto vende
janë vija kryesore te frontit në luftën kundër ekstremizmit, teksa janë gjithashtu
linja e parë e mbrojtjes. Asgjë nuk mund të jetë më e kushtueshme për Europën,
sesa rritja e destabilitetit dhe ekstremizmit në Ballkan. “Afrojini këto vende më pranë
jush, si modele të bashkëjetesës, moderimit dhe tolerancës, në mënyrë që ato të
bëhen linja e parë e stabilitetit të Europës. Nëse nuk veprohet tani, rreziqet vetëm
do të rriten, nëse nuk veprojmë të bashkuar, do të humbasim mundësitë për sukses”.

12 www.oranews.tv   Global Peace raportin  niveli i rreziku per sulm terrorist per vitin 2015
13 Desmond Dinan, Politikat e Bashkimit Europian, AIIS, fq 273.
Varferia dhe pabarazia eshte nje tjeter sfide per sigurine ne BP, e cila perfshin emigrimin ilegal drejt
vendeve te BE. Emigrimi ne 1990 ishte 13%, ne 2013 arriti ne 25%. Nga Ballkani jane larguar 4.9 milion
emigrante deri ne 2015. Ne Gjermani u regjistruan 38.245 azilkerkues nga Shqiperia, 33.824 nga Kosova,
20.864 serbe, 10.244 maqedonas, per periudhen deri gusht 2015. Po ti llogarisim ne perqindje i takon 631%
me shume se e njejta periudhe 9 mujore e 2014, ndersa sipas statistikave gjermane kerkesat per azilante nga
ana e Sirianeve u rriten 177%.
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Perfundime dhe Rekomandime

BE dhe SHBA gjykojme se duhet duhet te ndihmoje BP ne fushën ekonomike, politike,
ndertimin e institucioneve te qendrueshme, luften ndaj korrupsionit dhe rritjen e
frymes se besimit tek bashkejetesa, siguria dhe paqja.
Nese nuk krijohen kushte ekonomike si dhe te ndalohen politikane te tipeve mafioze,
te inkriminuar dhe korruptuar, te cilet kane depertuar ne te gjitha qelizat e shoqerise,
atëherë intelektualet dhe ajka e shoqerise do te mendojnë se si të largohen, apo ne
pritje te daljes se llotarise Amerikane.
Xhihadizmit dhe e redukton nga fenomen global Lufta ndaj terrorizmit
Nderkombetar, nuk eshte nje proces i cili mund te fitohet ne nje kohe afatshkurter,
por mund te vezhgohet, te parandalohet dhe nderkohe te mbahet nen kontroll.
Rritja e bashkepunimit dhe shkembimi i informacioneve midis vendeve partnere
zvogelon hapesirat e veprimit të xhihadizmit dhe e lokalizon ne nje zone sa me te
ngushte deri ne në kapjen apo azgjesimin e tij.
Radikalet fetare të kthyer nga lufta ne Siri dhe Irake, nuk duhet te diskriminohen dhe
perbuzen, por të ndihmohen me programe te vecanta reabilituese dhe te integrohen
ne shoqeri. Ne cdo rast organet e sigurise mendojmë se duhet ti vezhgojne dhe
survejojne, pasi keta jane nje rezik potencial per boten e qyteteruar.
BP ka marre një sërë masash per parandalimin e rekrutimeve ne ISIS, kryesisht
represive, shtrenguese, friksuse dhe ligjore. Ende mungon nje prespektive, qasje
solide e orientuar drejt parandalimit dhe zgjidhjes se problemit brenda kufive.
Sherbimet e inteligjences të rrisin bashkëpunimin me median se jane nje hap larg
terroristeve, dhe marrin informacion dhe e vendosin ne mozaikun e paplotesuar.
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Birësimi sipas Kuran dhe të drejtes islamike

Eugena Bisha
Universiteti Europian i Tiranes

Abstrakt

E drejta islamike e shikon konceptin e birësimit në një këndvështrim tjetër nga ai shoqërive
të lashta Greke, Romake, Egjyptiane, por edhe nga koncepti modern i birësimit sot.
Birësimi njihej dhe praktikohej në shoqëritë arabe para islamike dhe me anë të tij i birësuari
njihej si i lindur nga prindërit birësues (Assim, 2014; 326); ai kishte statusin ligjor të një
fëmije legjitim (HouHou, 2014; 10). Ky koncept ligjor i birësimit u hodh poshtë nga ato
vende që filluan të përqafonin islamin, ndaj konsiderohej i papranueshëm në krijimin e
një komuniteti të ri islamik në Mekë dhe Medinë në atë kohë. (Pearl & Menski, 1998; 408).
Islami ka si parim t’u sigurojë fëmijëve jetim dhe fëmijëve të pambrojtur, sigurinë që një
mjedis familjar ofron.(Assim, 2014; 327).

Fjalët kyçe: kafala, birësim, islam, Kuran.

Pikëpamjet e Kuran rreth birësimit

Sheriati është tërësia e parimeve dhe dispozitave të përgjithshme të së drejtës islame.
Dy burimet themelore të tij janë Kur’ani dhe Sunneti. Sipas fjalorit të Oksfordit,
“Sheriati është sistemi ligjor Islamik bazë”… është një interpretim i parimeve të Kuranit dhe që
mbulon të gjithë pjesët e jetës së një Myslimani. Sheriati është një kodifikim i së drejtës
islamike dhe rregullon fusha të ndryshme të së drejtës si atë familjare, penale, civile,
tregtare. Termi Sheriat përdoret në Kuran në suren 45 vargu 18 dhe nënkupton
shtegun nga shkretëtira për në burimin e ujit. Nuk ka një kufi të qartë midis
rregullimeve ligjore dhe fetare. Lamçe,2013;183) Sipas Sheriatit është e ndaluar që
një person të birësojë një djalë ose vajzë kur nuk është prindi biologjik i tij/saj. Në
vendet islamike, panvarësisht ndryshimeve që bëhen në Kodet e familjes, legjislatorët
nuk i tejkalojnë konceptet Kuranore rreth birësimit. Ndryshe nga Judaizmi dhe
Kristianizmi, islami ka rregullat e tij për ‘birësimin’. (Lammers, 2008; 13). Birësimi
lejohej dhe respektohej si mënyrë për të ndjekur urdhëresat e Allahut, por lidhjet e
fëmijës me familjen biologjike duhet të mbeteshin të paprekura (Lammers, 2008; 13).
Profeti Muhamed ka thënë: “Unë dhe kushdo tjetër që kujdeset për jetimët jemi bashkëudhëtarë
në Kopështin e Edenit”. Ai birësoi Zaidin, birin e Haritha, të cilin e quajti birin e tij. Në
Kuran citohet se: “nuk mund të bëhet bir dikush thjesht me anë të një deklarate…kjo është
thjeshtë thënia juaj, nga goja juaj, por Allahu thotë të vertetën, dhe ai u udhëzon në rrugën e
drejtë…Thërrisni ato(fëmijët në kujdestari) në emrin e babait të tyre sepse është më në udhën e
Allahut, e nëse nuk u njihni babain ato janë vëllezërit tuaj në fe…(Kuran 33:4-5). Pas zbritjes
së Kuran në tokë, marrëdhënia ndërmjët Muhamed dhe Zaid nuk ndryshoi,por
Zaid u quajt sërish biri i Haritha. Kjo tregon se islami e ndalon birësimin e fëmijës,
kështuqë një fëmijë jetim i braktisur mund të merret në kujdestari për t´u rritur dhe
edukuar, por pa gëzuar të drejtat dhe privilegjet e fëmijes biologjik. Një deklaratë
me gojë apo një kontratë nuk mund ta bëjë lidhjen e gjakut ndërmjet birësuesit dhe
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të birësuarit. Islami e shikon birësimin si një mbulim të së vertetes, të origjinës së
fëmijës, duke dalë jashtë kornizave të së vertetës dhe jashtë asaj çfarë feja predikon.
Në islam birësimi nuk mund të përdoret si mbulim i lindjeve jashtëmartesore, duke
fshehur prindërit e vertetë të fëmijës, por cdokush që merr, rrit, edukon dhe e  mbron
si fëmijën e vet por pa i dhënë të drejtat e fëmijës biologjik dhe pa i fshehur origjinën,
është i bekuar nga Allahu. Sipas Kuranit, ai do shpërblehet me Parajsën. Pra shohim
ekzistencën e institutit të kujdestarisë që praktikohet për fëmijët e braktisur dhe
jetimë. Ky institut në të drejtën islamike njihet me termin kafalah dhe lejon marrjen
ne kujdestari të fëmijëve duke i rritur si fëmijë biologjikë por pa të drejta trashëgimie
apo mbiemrit. Detyrat e prindërve janë të mirëpërcaktuara në islam. Nëna duhet të
ushqejë me gji fëmijën deri në moshën 2 vjeçare dhe më pas të kujdeset për të deri në
pubertet që për vajzat kjo përkujdesje shkon deri në martese. Ndërsa babai ka për
detyrë të kujdeset për arsimimin, veshjet dhe ushqimin e fëmijëve. Ai është përsoni
përgjegjës për sjelljen e të ardhurave në familje dhe mbulimin e shpenzimeve.
“Për këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe të pyesin ty për fëmijët jetimë. Thuaj: “Përmirësimi për
ta është më mirë, e nëse i përzieni punët tuaja me të tyret -. Ata janë vëllezërit tuaj” (Kuran
2:220) Dhe jepuni jetimëve pronat e tyre...dhe mos i konsumoni ato si tuajat..e ato që marrin
pasuritë e tyre do digjen në zjarr (Kuran 4:2; 4:10). Në Kuran është e shprehur qartazi
mbrojtja për fëmijët jetim dhe të braktisur, ashtu siç është dhe mosfshehja e prindërve
biologjikë të fëmijës. Kjo është për shkak se Islami kërkon të ruajë prejardhjen
biologjike dhe jo ta  shkatërrojë atë. Një ndër vlerat që islami predikon është
mosfshehja e të vertetës. Profeti Muhamed kishte “birësuar” gjithashtu një djalë,
Zeidin. Këtë e gjejmë tëk surja 33:37 në Kuran. Në kuran gjejmë dhe shembuj të
tjerë birësimi si ai i Jozefit dhe Musait.(Kuran,12:21). Maroku, si një ndër vendet
tipike të praktikimit të drejtes islamike mbi bazën e ajeteve Kuranore e shikon familjen
si të shenjtë dhe se e verteta mbi përbërjen e saj nuk duhet të fshihet.
Insemimi artificial është një formë moderne birësimi kategorikisht e ndaluar në islam,
duke u konsideruar si një mekat i madh po aq sa tradhëtia bashkëshortore.
Instituti i Kafalah dhe mungesa konkrete e termit “birësim” në të drejtën islamike

“Nuk ka pasur një shtytje të përbashkët për të hapur dyert për jetimët myslimanë, sepse
pritej që këto përpjekje të dështonin”

-Chuck Jonson, shef ekzekutiv i Këshillit Kombëtar të Birësimit, SHBA

Birësimi, një institut i njohur gjërësisht nga shumica e shteteve, sipas të cilit midis
birësuesit dhe të birësuarit vendosen marrëdhenie të njejta me ato të prindit dhe
fëmijës biologjik, është i ndaluar në shtetet islamike. Duke qënë se këto shtete si
bazë të legjislacionit të tyre kanë Sheriatin  praktikojnë një version tjetër të birësimit,
atë të kafala. Edhe pse i konceptuar si një institut birësimi, kafalah, i kufizuar nga
normat e së drejtës islamike, ka një ngjashmëri me institutin e kujdestarisë dhe me
birësimin e thjeshte në vendet e tjera jo islamike. Po t’i referohemi kuptimit literal të
fjalës kafala në gjuhën Arabe, ajo rrjedh nga folja takafala, që do të thotë të kujdesesh
për një jetim duke i siguruar ushqim, veshmbathje dhe edukim. Kafil, i cili është
prindi ‘birësues’apo kujdestar, pranon të kujdeset dhe të mbështesë makfoul, fëmijën
nën kujdestari deri sa të arrijë moshën madhore. Neni 116 i kodit të familjes algjerian
thotë: “ Kafala është angazhimi për të marrë përsipër me dëshirë mirëmbajtjen, edukimin dhe
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mbrojtjen e një fëmije minoren, njësoj siç do bënte babai për fëmijët e tij”. Në të drejtën
marokene ky institut rregullohet nga ligji nr.15-01 dhe përkufizimi për kafala është
i njejtë me atë në kodin algjerian të familjes.
Ndërsa kuptimi i birësimit në vendet perëndimore shkon përtej këtij koncepti, duke
i dhënë të drejtën fëmijës së birësuar të marrë mbiemrin e prindit/prindërve birësues
dhe të trashëgojë si fëmijë biologjik. Në këto shtete si në Francë dhe Itali hasim dy
lloje birësimi: a) birësimi i plotë  dhe b) birësimi i thjeshtë. Birësimi i plotë, është ai
lloj birësimi që juristët myslimanë e kanë shmangur më së shumti, (Pesle,1919;10)
për shkak të krijimit të marrëdhënieve të bijësisë ndërmjet birësuesit dhe të birësuarit.
Sipas të drejtës algjeriane marrëdhënia e bijësisë nuk varet vetem nga statusi i fëmijës
i birësuar apo biologjik por së pari nga marrëdhënia e prindërve të cilët duhet të
jenë patjeter të lidhur nga martesa.
Fëmija si makfoul nën kafalah edhe pse nuk fiton të drejtat trashëgimore nga prindërit
kafil, trashëgon nga pasuria e prindërve biologjik nëse ato njihen. Kurani është
shumë i qartë në lidhje me çështjen e trashëgimit të pasurisë duke e lejuar këtë të
drejtë vetem midis lidhjeve të gjakut. Megjithatë Kuran i udhëzon besimtarët
myslimanë që 1/3 e pasurisë së tyre ta shpërndajnë tek më të varfërit dhe në praktikë
zakonisht fëmija makfoul përfiton sadaka nga pasuria e prindërve kafil. Kafalah
erdhi si një përshtatje e institutit të birësimit sipas rregullave të Kuranit.
Praktikohen dy lloje të kafala-së.
a) Kafala-ja gjyqësore
b) Kafala-ja noteriale
Për fëmijët të cilët janë të braktisur dhe të vendosur në shtëpitë e fëmijëve, është
gjykata ajo që merr vendimin për kalimin e fëmijës nën kujdestarinë e një familje.
Ndërsa për fëmijët, për  të cilët janë prindërit e tyre biologjik ato që vendosin që
fëmija të kalojë nën kujdesin e një familje tjetër për t’u rritur dhe edukuar, është i
nevojshëm vetem çertefikimi noterial për të vendosur marrëdhenien e kafalah-së.
Një ndër arsyet pse prindërit vendosin që të heqin dorë nga përgjegjësia prindërore
ndaj fëmijëve të tyre bazohet në mundësitë e vështira ekonomike për t’i rritur dhe
edukuar ato dhe për t’iu ofruar një të ardhme të mirë. Arsye tjetër mjaft e rëndësishme
është dhe  steriliteti ose mungesa e një fëmije mashkull i një çifti të afërm. Dy familjet
mund të bien dakort  akoma pa u ngjizur fëmija dhe që prindërit biologjik do e
sjellin në jetë atë në dakortësi të plotë që të rritet dhe edukohet nga prindërit
kujdestarë.
Revokueshmëria e kafala-së është e mundur në çdo kohë dhe për të dy llojet e saj.
Sipas kafala, fëmija në asnjë rast nuk i shkëput marrëdheniet me familjen e origjinës
dhe është në dijeni të plotë për origjinën dhe për prindërit e tij biologjik. Megjithatë,
në ato raste kur fëmija është marrë foshnje dhe është ushqyer me gji nga nëna
‘birësuese’ atëherë ai mund të konsiderohet si fëmijë biologjik i prindërve. Krijimi i
një marrëdhënie të tillë bijësie në islam quhet rizâ dhe fëmija mahram. Lidhjet martesore
në kafalah ndërmjet makfoul dhe ndonjë anëtari tjetër të familjes kujdestare janë
rreptësisht të ndaluara. Vajzat makfoul duhet të mbajnë hijâb1 edhe gjatë qëndrimit
në shtëpi, ndërsa vajzat mahram mund të mos e veshin hijâbin sepse konsiderohen
si i njejti gjak me anëtarët e tjerë të familjes. Në vendet myslimane, me përjashtim të
1 Hijâb është mbuloja për femrat myslimane pasi ato arrijnë moshën e pjekurisë. Ato mund të mos e veshin
hijâbin në prani të femrave ose dhe të meshkujve që kanë lidhje gjaku me to.
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Turqisë, Indonezisë dhe Tunizisë, kafala, përcaktohet si një premtim apo marrëveshje
vullnetare, për t’u kujdesur për mirëqenien dhe edukimin e një fëmije. Kafala pushon
me arritjen e moshës madhore të fëmijës.
Në legjislacionin islamik, birësimi, i cili krijon lidhje familjare të krahasueshme me
ato të krijuara nga bijësia biologjike, është i ndaluar. E drejta islamike në vend të
kësaj, lejon një formë ligjore të kujdestarisë e quajtur kafala. Në vendet myslimane,
kafalah, përcaktohet si një premtim apo marrëveshje vullnetare, për t’u kujdesur
për mirëqenien dhe edukimin e një fëmije; përjashtim bëjnë Turqia, Indonezia dhe
Tunizia. Egjipti e lejon birësimin vetem për jo myslimanët duke mos u kufizuar nga
Sheriati. Në praktikë, leja për birësim zakonisht nuk jepet për fëmijët e humbur të
cilët janë në një moshë që të dinë emrin e tyre sepse prezumohet që familja e tij është
në kërkim të tij; por mund të birësohen ato që kanë humbur ose janë braktisur që
foshnje (Assim,2014;16). E kundërta ndodh me Tunizinë, e cila birësimin ndërvendas
e lejon vetem për ciftet myslimane.

Njohja e kafalah në vendet perëndimore

Birësimi në shtetet anëtare të BE-së nuk barazohet me institutin e kafala. Njohja
dhe konvertimi i kafalasë në birësim ka hapur debat doktrinal dhe jurisprudencial.
Nuk ka një qëndrim të unifikuar përsa i përket kafalasë në vendet e BE-së. Disa
shtete nuk e pranojnë konvertimin e këtij instituti në birësim, e disa shtete të tjerë
nuk kanë një praktikë gjyqësore të unifikuar. Megjithatë ka një tendencë në njohjen
dhe zbatimin e instituteve të ndryshme nga institutet e tyre kur ato i garantojnë
mbrojtje fëmijes (Lamçe, 2014; lex UET). Konventa e Hages “për juridiksionin, ligjin
e aplikueshem, njohjen, zbatimin dhe bashkëpunimin në respekt të përgjegjësisë
prindërore dhe masave për mbrojtjen e fëmijëve” datë 19 tetor 1996, në nenin 3 të saj
e përcakton kafala-në si një mjet për të ushtruar përgjegjësinë prindërore. Prej vitesh
synohet ratifikimi nga sa më shumë shtete i kësaj konvente, në mënyrë që institutet
e përmendura në të si përgjegjësia prindërore dhe mbrojtja e fëmijëve, të njihen
njësoj nga të gjitha shtetet. Gjithashtu, sipas Kartës Afrikane të fëmijëve dhe
udhëzimeve të Kombeve të Bashkuara, kafala është formë alternative e kujdesit ndaj
fëmijëve. Konventa e OKB e vitit 1989 “Mbi të drejtat fëmijëve” në nenin 20 të saj,
ashtu si birësimin apo shtëpitë e fëmijes, e rëndit kafalanë ndër mjetet e pershtatshme
për mbrojtjen e fëmijëve të cilët gjenden përkohësisht ose përfundimisht të privuar
nga mjedisi familjar ose kur për të mbrojtur interesin më të lartë të tyre nuk mund
të lejohen të qëndrojnë në atë mjedis.
Neni 20 I Konventes pika 3 thotë: “Kjo përkujdesje alternative mund të këtë inter alia, formën
e vendosjes në një familje të “ Kafalasë” sipas të drejtës islamike të birësimit ose në rast nevoje,
të vendosjes në një qendër të përshtatshme të kujdesit për fëmijët.”
Panvarësisht se idea e rënditjes kontestohet nga e drejta ndërkombëtare, prioriteti i
dhënë opsioneve me bazë familjen, sherben të nënvizojë rëndësinë e një mjedisi
familjar për zhvillimin e duhur të fëmijës.(Cantwell&Holzscheiter,2008;19)
Marrja e një fëmijë në kafala, gjithmonë e më tepër po fokusohet drejt zgjerimit të
familjes dhe interesit më të lartë të fëmijës duke e drejtuar këtë institut drejt logjikës
së birësimit. Këtu përmendim vendimin numër 156 të Gjykatës Europiane të të
Drejtave të Njeriut, Harroudj kundër Frances, i datës 04.10.2012. Pas refuzimit që



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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

Vol. 2 No. 1
May, 2016

418

kishte marrë nga gjykatat franceze për të konvertuar marrëdhënien më fëmijën nga
kafala në birësim, shtetesja franceze Harroudj iu drejtua GJEDNJ-së. Gjykata vendosi
unanimisht se nuk ka pasur shkelje të nenit 8 ‘e drejta për të respektuar jeten private
dhe familjare’ të Konventes Europiane të të Drejtave të Njeriut.
Duke qënë se Franca është vendi europian me më shumë emigrantë nga vendet
islamike, ka një praktikë gjyqësore më të pasur në lidhje me çështjen në fjalë. Sipas
Kodit Civil Francez birësimi i një të mituri nuk lejohet nëse vendi i tij i origjinës e
ndalon atë. E kundërta ndodh nëse fëmija i lënë në kafala ka lindur në Francë.
Në një vendim në 1995, Gjykata e Apelit Tuluzë, ka lejuar konvertimin e një kafala-
je në birësim të thjeshtë. Një vendim i tillë i gjykatës është krejt logjik duke e parë në
aspektin e ngjashmërisë së madhe të kafala-së me birësimin e thjeshtë. Gjykata e
Apelit në Paris, në një vendim të saj në 1 shkurt 2001 ka marrë një vendim komplet
të kundërt, duke marrë në konsideratë që Kodi i Familjes algjerian e ndalon birësimin
dhe pranon vetem kafala-në. Sipas kësaj gjykate, autorizimi që kanë dhënë autoritetet
algjeriane që fëmija mund të marrë mbiemrin e personave që e kanë marrë përsiper,
ka pasur për qëllim që të lejonte përfshirjen sociale dhe nuk ka asnjë lidhje me
bijësinë ndaj nuk autorizon asimilimin e kafalah në birësim të plotë (Houhou, 2014;
33). Parlamenti francez miratoi në 2001 ligjin 2001-111 që trajton çështjen e birësimit
të fëmijëve të huaj të lindur në vendet që e ndalojnë atë. Marrëveshja bilaterale
ndërmjet Frances dhe Algjerisë e 27 dhjetorit 1968, e modifikuar në 2001(Cournil &
Reico, 2009; 241) që disiplinon kushtet e lëvizjes, punësimit, hyrjen dhe qëndrimin
e algjerianëve dhe anëtarëve të familjeve të tyre në Francë, u hap rrugën kërkesave
për bashkim familjar të fëmijëve në kafala nëse ato janë rezidente të ligjshëm në
Francë. Fëmijët nën kafala të cilët nuk kanë një leje qëndrimi në Francë nuk mund
të marrin as bashkimin familjar me familjen me të cilën janë të lidhur më kafala. Në
lidhje me këtë çështje mund t’i referohemi vendimit të Gjykatës së Apelit të Lionit i
datës 22 shkurt 2011 nr.10LY01740 i cili refuzon dhënien e bashkimit familjar për
një fëmije 17 vjeç nga Algjeria me tezen e tij rezidente në Francë, të lidhur së bashku
dhe nga instituti i kafala-së. Refuzimi i bashkimit familjar vjen si pasojë e qëndrimit
joligjor të fëmijës në territorin francez.
Rezulton se fëmijët nën kafala, nuk mund të birësohen nga ato që i kanë rritur
(Houhou, 2014; 29).
Kafalah nuk krijon marrëdhënie bijësie, nuk jep të drejta trashëgimore dhe nuk
mjafton për ta titulluar fëmijën me të drejtën e marrjes së shtetësisë të kujdestarit
(GJEDNJ, 2012; Harroudj kund.Francës). Gjykata Europiane e Drejtësisë mbron
dhe garanton të drejtën për të respektuar jetën private dhe familjare të përcaktuara
në Konventen Europiane të të Drejtave të Njeriut.

Konkluzione

Në ditet e sotme, panvarësisht nevojave shoqërore, shumica juristëve në vendeve
myslimane nuk janë përkrahës të ndryshimeve në legjislacion për lejimin e birësimit
në konceptin e plotë të tij.  Por megjithatw, në kuadër të zhvillimeve dhe ndryshimeve
të fundit në kontekstin e birësimit në islam, mund të themi se jemi nën dritën e një
optimizmi që po sjell ndryshime në këtë fushë. Është me rëndësi që birësimi në
vendet islamike edhe pse i konceptuar nën kufizimet e institutit të kafala, të sigurojë
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që interesi më i lartë i fëmijës të jetë prioriteti thelbësor që udhëheq atë. Duke qënë se
kafala edhe pse i konceptuar si një lloj birësimi, nuk krijon marrëdhënie bijësie dhe
nuk jep të drejta trashëgimore, është me rëndësi që të unifikohet konvertimi i këtij
instituti me një institut të ngjashëm me të në të gjitha vendet europiane, në mënyrë
që të shmangen problematikat e hasura gjatë emigrimit të prindërve me fëmijët e
tyre të lidhur nën kafala.
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Abstrakt

Arbëreshët e Italisë, të shpërnguluar në Gadishullin Apenin para dhe pas vdekjes së
heroit tonë kombëtar, Skënderbeu kanë arritur të ruajnë gjënë më të çmuar si trashëgiminë
më të shenjtë të të parëve tanë, gjuhën amtare. Lëvizja kombëtare letraro - kulturore dhe
arsimore e arbëreshëve, do të ndihmonte në forcimin e kauzës kombëtare. Kontributi i
atdhetarëve arbëresh dhe lufta tyre në mbrojte të çështjes shqiptarë u shpreh përmes
veprimtarisë letrare, shtypit, protestave dhe memorandumeve. Një vlerë të
padiskutueshme në arsimimin e të rinjve arbëresh, duke u kthyer në vatra kulturore,
kanë dhënë hapja e dy kolegjeve arbëreshe, institucione mësimore që u çelën në gjysmën
e parë të shek. XVIII, në Sicili dhe në Kalabri. hapja e instituciineve arsimore si Kolegji i
Shën-Adrianit në Kalabri, Seminari arbëresh i Palermos, apo kolegjin në Siçili krijoi
mundësinë e përgatitjes arsimore të shumtë intelektualëve fetar e laik të kohës, por edhe
dha kontribut me rëndësi në një ndihmesë të çmuar luftërave për bashkimin e Italisë,
Risorxhimentos e përgjithësisht kërkesave liridashëse dhe përparimtare të shoqërisë
italiane brenda së cilës arbëreshët jetojnë. Në një nga letrat e saj Dora D”Istria shkruante:
“Shqiptarët e Italisë së Jugut, nga vetë pozita e tyre, nga patriotizmi i tyre i patundur, janë pikërisht ata
që do të bëjnë të rilindë një popull që ka pasur fatkeqësira në shekuj me rradhë.

Fjalë kyçe: Arbëreshë,kongrese  linguistike,kolegje arsimore, rilindje

Hyrje
Fillimi i shekullit XX shënon një rritje të veprimtarisë kombëtare të italo-shqiptarëve.
Në këto lëvizje dhanë kontributin e tyre kolonitë arbëreshe në rajonë të ndryshme
si në Siçili, Napoli, Kalabri etj.1Në kolonitë arbëreshe të vendosura në të gjithë
Italinë e Jugut dolën mjaft njerëz të kulturuar e studiues dhe lëvrues të gjuhës
shqipe, të cilët meveprat e tyre letrare i kanë dhënë popullit arbëresh ushqim mendor
dhe shpirtëror. Midis shkrimtarëve shqiptar nuk kanë munguar dhe përpjekjet për
të hapur shkolla në arsimin shqip, me qëlllim që të ruajnë gjuhën zakonet dokt e të
parëve.2 Lëvizja kombëtare letraro - kulturore dhe arsimore e arbëreshëve, do të
ndihmonte njëkohësisht në forcimin e kauzës kombëtare. Këto koloni manifestuan
me ndjeshmëri të madhe për të ardhmen e vendit të tyre. Të shqetësuar për të ardhmen
e vendit dhe pjesmarrës aktivë në lëvizjet për autonomi dhe pavarësi të Shqipërisë,
ishin shkrimtarët të shquar arbëresh njëkohësisht dhe burra shteti si Franceco Crispi.
Kontributi i atdhetarëve arbëresh dhe lufta tyre në mbrojte të çështjes shqiptarë u
shpreh përmes veprimtarisë letrare, shtypit, protestave dhe memorandumeve.
Arbëreshët e Italisë luajtën një rol të rëndësihëm në zhvillimin e arsimit, hapjen e
shkollave shqipe dhe lëvrimin e gjuhës së tyre amtare. Zhvillimi  arsimor, është i

1 Nikollë Loka, Kuvendi i Fanit dhe pamundëisia e Piemontit Shqiptar,(Tiranë 2011),.4.
2 A. Haxhi,T.Topalli, Kolegji i Shën Adrianit vatëre edukimit të dijeve,..9
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lidhur  gjithmonë me luftën e tyre për t’u afirmuar si etnitet kulturor dhe për t’i
bërë ballë asimilimit nga kultura italiane që i rrethon. Arbëreshët e Italisë kanë
tradita të mira në historinë e arsimit kombëtar, të shkollës shqipe, të mendimit
pedagogjik shqiptar.3 Një vlerë të padiskutueshme në arsimimin e të rinjve arbëresh,
duke u kthyer në vatra kulturore, kanë dhënë hapja e dy kolegjeve arbëreshe,
institucione mësimore që u çelën në gjysmën e parë të shek. XVIII, në Sicili dhe në
Kalabri.4 Ato përbëjnë një pjesë të rëndësishme të kulturës së arbëreshëve të Italisë.
Arbëreshët përmes hapjes së institucineve arsimore të rëndësisme që u bënë më pas
dhe vatra kulturore, i siguruan komuniteteve arbëreshe në Itali një zhvillim arsimor
dhe kulturor. Njëkohësisht hapja e instituciineve arsimore si Kolegji i Shën-Adrianit
në Kalabri, Seminari arbëresh i Palermos,5 apo kolegjin në Siçili krijoi mundësinë e
përgatitjes arsimore të shumtë intelektualëve fetar e laik të kohës, por edhe dha
kontribut me rëndësi në një ndihmesë të çmuar luftërave për bashkimin e Italisë,
Risorxhimentos e përgjithësisht kërkesave liridashëse dhe përparimtare të shoqërisë
italiane brenda së cilës arbëreshët jetojnë.6 Letërkëmbimet e kohës mes atdhetarëve
të ndryshe ndër të cilët dhe Dora D’Istria, krahas të tjerave dalin në skenë dhe
përjekjet e arbëreshëve të Kalabrisë dhe Siçilisë për rimëkëmbjen e Shqipërisë. Lëvizjet
kulturore-arsimore D’Istria i shikonte si pjesë përbërëse e lëvizjes kombëtare
shqiptare. Në vitet 60 të shekullit XIX ishin krijuar kushtet e  një lëvizje të organizuar
për mbarëvajtjen e arsimit dhe të diturisë. Kjo ishte kërkesë e domosdoshme e kohës
për të forcuar dhe nxitur masat  popullore shqiptare në nisjen e luftës së përbashkët
për mbrojtjen e çlirimin e atdheut. Në këtë luftë nuk mungoi dhe nuk mund të
mohohet kontributi i arbëreshëve ndaj vëllezërve të tyre të mëmëdheut përtej
Adriatikut. Nga fillimi i vitit 1867 intelektualë arbëreshë si Jeronim De Rada, Dhimitër
Kamarda, Vinçens Dorsa, etj… morën iniciativën të parashtronin në parlamentin
Italian një kërkesë për futjen e gjuhës shqipe në programin e shkollave dhe
institucioneve arsimore. Ishte koha kur organet drejtuese arsimore dhe Kisha
katolike italiane kishin filluar të vinin dorë në institucionet arbëreshe dhe përpiqeshin
t’i kthenin ato në qëndra për shkombëtarizimin e popullsisë arbëreshe. Për këtë
arsye intelektualët dhe patriotë arbëreshë kërkonin njohjen e të drejtave të tyre,
sidomos për njohjen dhe përhapjen e gjuhës shqipe, si dhe për gjallërimin e jetës në
kolegjet arbëreshe.7 Dora D’Istria përmes letrave dëshmonte vlerën e atdhetarëve
arberësh në rilindjen e popullit shqiptar dhe bënte çmos për  kthimin e kolegjeve në
vatra arsimore kombëtare shqipatre. Në një nga letrat e saj shkruante: “Shqiptarët e
Italisë së Jugut, nga vetë pozita e tyre, nga patriotizmi i tyre i patundur, janë pikërisht ata që do
të bëjnë të rilindë një popull që ka pasur fatkeqësira në shekuj me rradhë”.8 Nevojën e zhvillimit
të arsimit Jeronim De Rada një tjetër atdhetar shqipëtar e konkretizon me themelimin
e shoqërive patriotike në qëndra të ndryshme, me daljen e revistave dhe gazetave
dhe me botimine veprave të ndryshme, gjë të cilën ekonsideron zgjim nacional me
shumë dobi për të ardhmen e tërë popullin shqiptar.9 Poeti ynë  J.De Rada thotë së

3  “Revista pedagogjike”, nr. 3, 1977, 116.
4   “Revista pedagogjike”, nr. 2, 1974, 134.
5 Loka, Kuvendi i Fanit dhe pamundëisia e Piemontit Shqiptar, .42.
6 Revista “Nëntori” nr. 3, 1983, f. 187.
7 Ahmet Kondo, ‘Dora D”Istria për çështjen kombëtare shqiptare” Tiranë: Naim Frashëri, 1967, 29.
8 Letër e Dora D’Istrias, Livorno, 15 tetor 1868.
9 Muhamed .Hysaj, Veprimtaria publicistike e De Radës në revistën “Flamuri i Arbrit”,
Jehona,Shkup,nr.6,1968,f.38.
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në vitin 1736 për herë të parë filloi të shkruhej gjuha shqipe. Kësisoj për arbëreshët
tashmë filloj një epokë e re e arsimit kombëtar dhe një epokë e re e gjuhës shqipe. Në
gjysmën e dytë të shekulit XVIII u ngritën dy institucione arsimore që përmbushën
zbraztinë e jetës shpirtërore të arbëreshëve. Arbëreshë kërkonin t`i arsimonin bijtë
e tyre me një kulturë të pasur që të mos mbeteshin prapa vendasve në arsim dhe
qytetërim. Kultura arbëreshe ndjehej e kërcënuar nga nga fushata e kishës kaltolike
të Italisë së Jugut kundër ritit bizantin që ndiqej nga komunitetet arbëreshe.

1.1  Kolegji Shën-Adriano

Një kthesë vendimtare në historinë fetare-politike-kulturore dhe civile të arbëreshëvetë
Italisë shënoi themelimi i dy qëndrave arsimore për arbereshët e Italisë, Kolegji Korsini
në Shën Benedhit (S.benedeto Ullano) ose Shën Adriani në Kalabri si dhe Seminari
arbëresh i Palermos në Siçili. Këto masa që mori Selia e Shenjtë shërbyen për ruajtjen
e traditës kishtare bizantine ndër arbëreshët e Italisë. Në fakt këto dy shkolla, krahas
ndihmës për ruajtjen e ritit bizantin në Itali, u bënë dhe qendrat kryesore të formimit
kulturor për intelektualët arbëreshë deri në fund të shekullit XIX. Nevoja për tu
dalluar nga grekët i shtyu klerikët intelektualë arbëreshë të vinin në pah veçoritë
gjuhësore, fetare dhe kulturore të etnisë së tyre duke i hapur rrugë çështjes kombëtare
që do të lindte në dhjetvjeçarë më vonë. Përveç formimit të intelektualëve dhe klerikëve
progresist, që luajtën një rol me rëndësi në rilindjen italiane, këto dy institucione
arsimore favorizuan që në fillim lindjen e vetëdijes kombëtare mes arbëreshëve duke
zhvilluar një traditë intelektuale.10 Kështu kërkesat dhe dëshirat e tyre për tu integruar
në jetën e vendit nisën më së pari në vitin 1577, kur Papa Gregori XIII mori nismën
për hapjen në Romë të një kolegjit të Shën Atanasit, cili kishte për qëllim të përgatiste
klerikë të ushtronin meshtarin në titin greko-katolik në vise të ndryshme të Italisë.
Këtu përfituan edhe disa nxënës arbëresh si Stefano Rodota, bir i një familje të
përmendur bujare nga Shën- Benedikt-Ullano-ja.11 Pasi përfundoi studimet dhe nisi
ushtrimin e detyrës ai filloi të mendonte për themelimin edhe në Kalabri të një kolegji
të tillë, i cili do të mud të formonte priftërinjtë e ardhshmë edhe në kolonitë italo-
shqiptare, por njëkohësisht të shërbente edhe për arsimimin e popullatës të kësaj
zone. Për këtë qëllim iu drejtua me një lutje Papa Klementit XI, kërkesë e cila u
pranua nga kryetari i kishës katolike dhe u caktua për këtë funksion ndërtesën e
Badisë në katundin arbëresh Shën-Benedikt-Ullanos. Por Papa ndërroi jetë dhe
qëllimi tij u realizua vetëm kur në krye të kishës katolike u vendos Papa Klementi
XII.  Kjo kërkesë gjeti mbështetjen e Papës dhe me vendim të veçantë më 5 tetor 1732
me vendimtë veçantë u shpall krijimi i kolegjit italo-grek “Corsini”12 dhe drejtor i tij
u vendos Feliçe Samuel Rodota, nga familja Korsini e Firences. Kolegji mori emrin
Korsini në nder të tij dhe familjes tij. Ai siguroi prej thesarit papal shumën prej
12.000 skudesh13 të arta me të cilat ngriti kolegjin.
Ferdinandi IV me dekret të dt.1 mars 1794 vendos që Kolegji i Ulllanos të trasferohej
në Manastirin e Shën Adrianit si dhe akreditoi pasuri të tjeraveçatyre që kishin në

10 Françesco Altimari,Urat e Arbrit ( Shtëpia botuese: Naimi,Tiranë,2015), .25.
11 Artan Haxhi,Tefë Topalli, Kolegji i Shën Adrianit vatër e edukimit të dijeve , .9.
12 Don Salvatore Scura, “ Il colegio italo—albanese Corsini in Calabria,” Il Bolletino, .72.
13  Vincenso Dorsa, Shqiptarët hulumtime dhe mendime,(Botimet Enciklopedike, Tiranë, 2010).
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Ullano.14 Emri kolegjit u ndryshua nga Shën Ullano Korsini në kolegji Shën-Adriani.
Qëllimi i krijimit të kolegjit ishte të përgatiste të rinj të arsimuar dhe  të kulturuar.
Të përgatisë programe arsimore për të siguruar njohuri të rinjve  në drejtime të
ndryshme si për gjuhën greke, në disiplina të lira, në shkenca, edhe në teologji dhe
në ritet fetare.15 Në këtë mënyrë do të përgatiteshin klerikë të rinj italo-shqiptar me
baza të thella katolike. Siç shprehej De Rada, ky kolegj u çel “si një derë e madhe drite
të re e të butë, për të gjitha shtëpitë arbëreshe, nga të cilat, ata që patën mundësi, menjëherë
dërguan bijt e tyre për të mësuar e për t’u arsimuar”16.Kolegji mori shumë shpejt emër u
njoh si vatër kulturore dhe arsimore duke përgatituar një gjeneratë të tërë studentësh
elitarë. Kolegji i Shën-Adrianit u bë shpejt një vatër që përgatiti dijetarë e shkrimtarë
të njohur, që i lanë nder e lavdi gjuhës amtare e letërsisë shqiptare. Ai qe vendi ku u
bashkua dhe u fuqizua kultura arbëreshe e personalitete shqiptare që kanë punuar
e luftuar  për t’i ruajtur të pastra traditat kombëtare, por edhe sepse ky kolegj u bë
vatër e kulturës shqiptare dhe arbëreshe, si dhe luajti rol në pasurimin e kulturës
përparimtare italiane. Për çeljen e kolegjit, pionierët e parë që ndihmuan qenë Stefan
Rodotá dhe Samuel Rodotá nga familja e shquar e Koronjeve të Shën-Benediktit.
Për disa vjet, nga 1732 deri më 1740 kolegjin e drejtoi Samuel Rodotá. Ai u mundua
të fuqizonte institutin jo vetëm nga ana ekonomike, por dhe nga ana pedagogjike
dhe arsimore. Ai vdiq në moshë të re dhe pas tij drejtimin e mori Kolë de Markis nga
Ungra i pasuar më vonë nga Imzot Giacinto Archiopoli nga Shën Mitër Korona, i
cili drejtoi me suksese këtë institucion për 18 vjet. 17 Më 1792 në krye të kolegjit erdhi
Françesko Buliari nga Shën-Sofia, i cili drejtoi me zotësi dhe i dha emër kolegjit jo
vetëm ndër arbëreshët,  por edhe në mbarë Kalabrinë. Ai, pasi siguroi ndihma të
konsiderueshme nga ana e qeverisë së kohës, Kolegjit i  kishin kaluar pasuria e
themeluesve të Shën Adrianit njëkohësisht i kaluan dhe të ardhuara të tjera që
zotëronte kolegji ne Shën Dhimitër Koronë, që përbënin rreth 2 mijë maggiatë.
Këtyre pasurive iu shtuan dhe ato që zotëronin Kolegji në Shën Benedeto,  në Korolei,
në Arki, Spezzana Albanese, etj.18 Më 1 mars 1794 Kolegji u vendos në manastirin e
Basilianëve të Shën-Adrianit dhe mori emrin “Kolegji i Shën-Adrianit”. Gjatë këtyre
viteve kolegji pati arritje në të gjitha drejtimet duke e ngritur lart cilësinë e
mësimëdhënies, të edukatës e disiplinës e duke pasuruar më tej biblotekën e tij. Por
për fat jo të mirë pati kohë turbullirash e trazirash në Itali dhe kolegji u bë objekt
sulmi dhe shkatërrrimi, ndërsa drejtuesi i saj humbi jetën. Kjo shkaktoi mbylljen e
tij për 8 vjet. Më 31 janar 1807 në krye të kolegjit vendoset  Domenico Bellushi nga
Frashineto. Ai e drejtoi kolegjin për çerek shekulli duke bërë që të rritej fama dhe
autoriteti. Kolegji u kthye në një fidanishte dijesh ku përgatiteshin  dhe edukoheshin
të rinj, të cilët do të bëhen veprimtarë të shquar të rilindjes italiane.  Shumë prej të
cilëve do të ishin pjesmarrës në revolucionin e viteve 1844, 1848, 1860.19 Përmendim
Jeronim  De Radën, Vincenso Dorsa, Domenico Damis, Domenico Mauro, etj…. Pas
vdekjes së Bellushit presidencën e mori Gabriele de Markis nga Ungra.

14" Il colegio San Adriano Coriliano”,  Flamuri i Arbrit, Calabro, viti I,nr. 30 prill 1884,.16-161.
15 “L’emigrazione in Italia.Il colegio italo-albanese” ,Popoli, , Viti 1,Nr.10, shtator 1941.
16  Kabashi, Jeronim De Rada poetika e poemave,.92.
17 A.Haxhi,T.Topalli, Kolegji i Shën Adrianit vatëre edukimit të dijeve., .11.
18 Mandalari, Indipendenca  Shqiptare,( Tiranë: Uegen, 2008).
19 Po aty .
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Ky e rregulloi dhe e zbukuroi mjaft kolegjin, duke e drejtuar për 25 vjet radhazi.
Deri në vitin 1842 kolegjin e drejtoi Gabriele de Markis nga Ungra, pastaj erdhi
Anton Markianoi nga Maqi, mirëpo për shkak të mendimeve të tij liridashëse u hoq
si drejtues dhe më pas edhe u burgos. Të njëjtin fat pati edhe pasuesi i tij, Vinçenc
Rodotá. Më 1854 mbreti Ferdinandi II jep urdhër që kolegji të mbyllej me akuzën se
po përgatiste ‘djelmëni kryengritëse’.20 Kolegji nuk funksionoi më deri kur drejtimin
e mori peshkopi A. Franko nga Mezojuso (Sicili), i cili nuk shlëlqeu fort dhe për
pasojë Kolegji nuk pati asnjë përparim. Për këtë arsye u zëvëndësua nga, peshkopi
i fshatit italian Rosano, i cili e mbajti deri më 1860 kur në Kalabri hynë forcat e
Garibaldit. Nga Kazerta në 20 tetor 1860  Diktatori Garilabldi shkruante: Për
kontributin e dhënë në ekspeditën e të “Të Njëmijëve” Garibaldi deklaroi botërisht:
“Arbëreshët janë heronj të cilët kanë dalluar në të gjitha luftrat kundër tiranisë!” Dhe si
shenjë mirënjohje Garibaldi më 20 tetor 1860 lëshoi dekretin historik: “Duke marrë
parasysh kontributin e shënuar që trimat dhe zemërbujarët arbëreshë i kanë dhënë çështjes
kombëtare, deklarojmë: Sa të mbarojnë nevoja te kësaj lufte dhe të bëhet bashkimi i Italisë,
Thesari i Napolit detyrohet të derdhë mënjëherë 12 mijë dukatë për zmadhimin e kolegjit të  San
Adrianos.21 Më pas nga Napoli në 26 tetor, duke marrë në konsideratë kushtet aktuale
të kolegjit italo-shqiptar San Adriano në Kalabri, vendos në emër të mbretit Viktor
Emanueli II nënshkrimin e dekretit të mëposhtëm: 1.Tërheq vendimin e qeverisë
burbone që e vinte kolegjin e San Adrianit nën varësinë e arqipeshkvit Rossano.  2.
Caktoi një komision për ta drejtuar atë. Në komision bënin pjesë Antonio Markianoi
nga Maqi (kryetar), Benedeto Skura nga Vakarico dhe Saverio Elmo nga Firmoza.
3.Komisioni do të marë masa për të krijuar katedra të tjera krahas atyre ekzistente
të gjuhës franceze, italiane, katedra të fizikës, të drejtësisë etj..22 Komisioni me punën
e zellin e tyre e zbukuruan dhe e lulëzuan kolegjin si në kohët e para. Për një
periudhë të gjatë kohe  gati 25 vjet, kolegji Shën Adrianit u drejtua nga Antonio
Marchiano i cili i dha një zhvillim të madh dhe një emër akoma më të mirë atij. Ky
kolegj ishte shndruar tashmë në një qendër kulturore dhe arsimore, prej së cilës
dolën djemtë rinj dhe të përgatitur.  Kështu ndodhi edhe kur në krye të saj do të
vendosej Imzot Zef Skiroi nën drejtimin e tij dhe falë insistimit të Jeronim De Radës,
në prill të 1892 u arrit të themelohej katedra e gjuhës shqipe. Krijimi i katedrës së
gjuhës shqipe në kolegjin arbëresh të Shën-Adrianit ndihmoi për mësimin dhe
përhapjen e gjuhës shqipe me shkrim nëpër ngulimet arbëreshe të Italisë. Shqipja
përdorej nga nxënësit vetëm në kumtimet me gojë me njëri-tjetrin. Në vitin 1849,
me ndërhyrjet dhe përpjekjet e Jeronim de Radës u lejua të futej në Kolegjin e Shën-
Adrianit mësimi i gjuhës shqipe. De Rada, u bë mësuesi i parë i shkollës shqipe.
Dëshira e De Radës për hapjen e shkollës në gjuhën shqipe.vihet re  dhe në
letërkëmbimet e kohës. Një fakt të tillë e pohon dhe letra dërguar atij nga Domenico
Damis. Çezare Kantu në veprën “ Rite ,gjuha shqiptare mes kundërtive të mëdha” theksonte
Jeronim De Rada themeloi një gazetë, kompozoi një poemë dhe është konsideruar si
patriarku i gjuhës. Duke i shkrirë gjithë të ardhurat dhe jetën për ngritjen e vendit
dhe gjuhës së tij, më në fund ia doli mbanë të ngrinte një katedër shqiptare në
kolegjin Shën Dhimitër Koronës. Këtë katedër e mbajti fillimisht De Rada i cili në
1982, e mori nga një admirues i tij, Paskuale Ulano asakohe ministër i P.I dhe që
kishte njohur përmes Francesco Krispit. Në këtë katedër, në “Aioli” gazetë e Frederico

20 A.Haxhi,T.Topalli, Kolegji i Shën Adrianit vatëre edukimit të dijeve, .12.
21 “Il Colegio albanese”, Flamuri i Arbrit, , Viti 1, nr.5, 30 shkurt 1884,.93.
22 Po aty, f.94.
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Miskul shkruhet: “…me qëllim që të mbahet i gajllë kulti i gjuhës kombëtare të kolonive
shqiptare,në kolegjin Shën Dhimitër do të krijohet katedra për studimindhemësimine kësaj
gjuhe…nga profesori Jeronim De Rada”.23 Lidhur me formimin e tij dhe kërkesave për
ndihmë nga shqiptarët shihet në letrat dërguar Sant’Adrianos në San Demetrio Korone,
siç del edhe nga një interpelancë mbi politikën e jashtme italiane në Shqipëri prezantuar
në parlament nga Luixhi Gaetani di Laurencana.24Në një letër të dërguar nga
Francesko Mauro një personi të panjohur thuhej se duhej që të mblidheshin fonde
dhe t`i bëhej thirrje rinisë që të ishte gati për një ndërhyrje në ndihmë të Shqipërisë.
Më 15 nëntor 1902, vetëm tre muaj para se të vdiste, në fjalën përuruese të vitit shkollor,
De Rada theksonte: “Rihapja e një shkolle shqipe në Kolegjin tonë na mbush, o djelmosha
bashkatdhetarë, me një kënaqësi e me besim në të ardhmen. Prandaj, ngritjen e katedrës së re të
gjuhës shqipe, mund ta konsiderojmë, në radhë të parë, si faktor historik, me anë të së cilës do të
përkrahim ringjalljen e popullit shqiptar”.25 Gjatë periudhës që zgjati mësimi i shqipes në
Kolegjin e Shën-Adrianit u botuan një varg tekstesh shkollore, programesh e planesh
mësimore, që janë me shumë rëndësi për historinë e mendimit pedagogjik shqiptar
dhe të shkollës shqipe. Mund të përmendim  “Leksione të gjuhës shqipe” (1892),
“Konferenca mbi vjetërsinë e gjuhës shqipe ” (1893), “Tiparet e gjuhës shqipe dhe
gramatika e saj ” (1894), “Abetarja e gjuhës shqipe ” (1896), etj.26  Kolegji i Shën-
Adrianit, pikërisht në kohë të vështira e të turbullta për Shqipërinë, shërbeu edhe si
qendër kulture e edukimi për rininë shqiptare. Që prej vitit 1898 deri më 1919 aty
ndoqën mësimet mbi njëqind intelektualë shqiptarë, të cilët u bënë veprimtarë entuziastë
në shërbim të atdheut e të arsimit kombëtar. Lidhjet me Italinë nuk i kishin ruajtur
vetëm shkrimtarët arbëresh, por njëkohësisht dhe klerikët katolikë shkodranë, mirditas
dhe malsorë, të cilët për gjatë shekujve kishin përfunduar studimet në Itali. Nga bankat
e këtij kolegji kanë dalë 100 djemtë rinj shqiptar të cilët i shërbyen atdheut më
entuziazëm dhe devotshmëri. Në vitin 1904 në kolegjin e Shën-Adrianit në Shën
Mitër Koronë 1904 në kolegj vazhdonin studimet Kol Kamzi, Pjetër Troshani, Luigj
Kodheli, Zef Kurti, Lazër Prendushi, Ndoc Martin Camaj27 dhe Preng Doçi që kishte
përfunduar studimet në Kolegjin Urban në Romë në vitin 1871. Në vitet e fundit para
pavarsisë De Rada bashkëpunon me arbëreshët në të mirë të çështjes kombëtare Luigj
Gurakuqi, i cili dhe ai kishte përfunduar studimet e mesme në Shën Mitër Koronë dhe
studimet e larta në Napoli. Kolegji i Shën-Adrianit, ishte një seminar për përgatitjen
e klerikëve arbëreshë të ritit grek-bizantin. Megjithatë  intelektualët arbëreshë nuk e
humbën identitetin e tyre kombëtar edhe në fillimet e këtij institucioni në shekullin
XVIII, kur popujt identifikoheshin jo sipas gjuhës apo cultures,por sipas ritit fetar që
aplikonin. Shekulli i ri përkon tashmë me ngritjen e vetëdijes kombëtare këtej dhe
përtej detit, do të shënojë një kthesë të dukshe të ecurisë të këtij institucioni, sidomos
në vitin 1900, kur në krye të kolegjit vendoset Angelo Scalabrini, i cili u kujdes që
kolegji të zgjerohej edhe me hapjen e një shkollle normale në 1905 ku pati nxënës
vetëm nga Shqipëria. Scalabrini synonte ta kthente kolegjin në lulzimin e dikurshëm,
por dhe ta përforconte atë dhe ta kthente në një Institut Ndërkombëtar 28që mund të

23 Mandalari, Indipendenca shqiptare., 52.
24AQSH, F.24,D.8, f. 1-23.
25 Jup Kastrati, . Jeronim de Rada (Jeta dhe vepra). Tiranë: Shtëpia Botuese “8 Nëntori”, 1979
1979, 140.
26  Kabashi , Jeronim De Rada poetika e poemave, .93.
27 .Loka, Kuvendi i Fanit dhe pamundëisia e Piemontit Shqiptar , 42.
28 “Colegio di San Adriano,” La Nazione Albaneze, Nr14, 31 korrik 1900,.7.
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ishte plotësues i shkollave italiane në Orient. Qeveria italiane akordoi bursa të
veçanta vetëmpër nxënës nga Shqipëria të cilët do të formonin mësues të ardhshëm.
Kështu kolegji mori karakter mbarëkombëtar, duke u shëndrruar në një qendër
kulturore e edukimit të djemve të rinj shqiptar, kohë në të cilën vendi ndodhej nën
pushtimin osman.29

Kolegji i Shën Adrianit sikurse ka vënë në dukje Antonio Guarasci,   gjatë shekullit
XIX ka qënë qëndra kulturore më aktive e jugut në mbështetje të risorxhimentos
italiane. Gjatë viteve 20-30 të shekullit XIX në këtë kolegj, gjejmë një sërë figurash të
rëndësishme të kulturës arbëreshe si Jeronim De Rada, Domenico Mauro, Domenico
Strigari, Luigi Petrasi dhe Angelo Bazile. Gjatë gjysmës së parë të atij shekulli Kolegji
kthehet në qendrat më aktive të lëvizjes antiburbone jo vetëm në nivel lokal, por
dhe rajonal duke u bërë i vetmi institucion që mbështeti organisht Risorxhimenton
në jug të Italisë. Krahas intelektualëve të përmendur në fund të shekullit XIX, nuk
munguan edhe intelektualëtë tjerë arbëreshë që vijuan të mbajnë gjallë angazhimin
politik dhe kulturor, në mbështetje të çështjes kombëtare dhe të identitet arbëresh.
Një rol të rëndësishëm në forcimin e ndërgjegjës kombëtare padyshim luajti dhe
kolegji i Shën Adrianit, i cili u forcua së tepërmi me hapjen e katedrës së gjuhës dhe
letërsisë shqipe. Kolegji arbëresh zë një vend të merituar në historinë e arsimit tonë
kombëtar. Ai mbajti të gjallë gjuhën dhe kultivoi dashurinë për atdheun e të parëve,
Shqipërinë dhe përgatiti siç përmendëm dhe më lart breza të tërë të inteligjencës
kombëtare arbëreshe: dijetarë, gjuhëtarë, arsimtarë, etnograf,  historian,  shkrimtarë,
folklorist dhe studiues të shquar, të cilët i kanë sjellë kontribute të vyera kulturës
kombëtare shqiptare, çështjes shqiptare në periudha të caktuara historike.Duke
punuar në kolegj, De Rada bashkëpunoi me rilindës të shquar shqiptar si Zef Jubani
e Thimi Mitko, Luigj Gurakuqi, i cili ishte nxënës i De Radës pa harruar
bashkëpunimin me Aleksandër Xhuvanin studiuesi i çmuar i gjuhës shqipe.
A.Xhuvani përmendet  dhe si mësues i gjuhës shqipe në Shën Mitër Koronë. Mund
të përmendim, ndër të tjerë, nxënësit e De Radës, poetët e njohur arbëreshë Zef
Serembe e Bernard Bilota. Një numër i mirë dijetarësh arbëreshë ishin marrë me
studimin e gjuhës shqipe, me folklorin, etnografinë dhe historinë e popullit shqiptar.
Përmendim dy shkrimtarë dhe studiues të mëdhenj shkodranë si Arshi Pipa dhe
Martin Camaj, jo vetëm kontributin shqiptar, por dhe kontributin arbëresh për
kulturën evropiane gjatë mesjetës e më tej. Falë kësaj qëndre dhe të tjerave si ajo- thekson
Camaj- nga përfaqësuesit e diasporës shqiptare në Itali, që përdorën italishten si gjuhë shkrimi,
tue përkthy në këtë gjuhë disa prej vargjeve poetike, Shqipëria dhe populli shqiptar, deri atëherë
thuajse të panjohur dolën në skenën evropiane. Ndërmjet tyre kultura shqipe lidhet me kulturën
perëndimore tue u bo pjesë e saja.”30 Martin Camaj njëkohësisht ka bërë studime për
hapsirën shqiptarofolëse të diasporës arbëreshe duke nënvizuar dhe rëndësinë e
qendrave arsimore në jug të Italisë. Vite mëp arë ai shprehet: “Ata që mërguan n’Italinë
e Jugut, shumica e tyre ortodoksë, disa prej të cilëve erdhën nga Greqia, ruajtën gjuhën shqipe
dhe mbajtën fenë e tyre ortodokse. Arbëreshët në vite 30 të shekullit XIX qenë të zotët të
themelojnë qëndrat e veta arsimore: Kolegjin Korsini më vonë (Shën-Adriani) dhe
seminarin italo-grek  të Palermos. Prej këtyre qëndrave kulturore dolën dijetarët e

29 A.Haxhi,T.Topalli, Kolegji i Shën Adrianit vatëre edukimit të dijeve,.14.
30 Po aty.
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letrarët arbëreshë të cilët, nën ndikimin, në fillim të ilumiznizmit dhe më vonë të
romantizmit, prodhuan veprat e para euridike mbi gjuhën shqipe dhe popullin
shqiptar.”31 Shumë interesante janë lidhjet mes dijetarëve dhe intelektualëve të Shkodrës
me botën arbëreshe e vë në dukje porti e përkthyesi Lazër Shantonja, kur shkruan:
“një kontribut të madh e të fuqishëm i kanë dhënë zgjimit kombëtar e intelektual të vendit tonë edhe
shkollat italiane ashtu si në Itali dhe në Shqipëri. Nga kolegjet Shën-Demetrio Corone nga
ato të Saverjane e Papnore e Françeskane të Shkodrës kaluan ai grup intelektualësh që
morën një pjesë aq të madhe e të shkëlqyeshme në lëvizjen politike e letrare të vendit. 32

Gjatë shekujve XIX-XX intelektualët arbëreshe u vunë në pararojë të zhvillimeve
kulturore, politike, civile dhe demokratike, jo vetëm në komunitetet e tyre, por për
gjithë Italinë e Jugut. Mjaft intelektualë dhe shkrimtarë arbëresh vijuan të mbajnë
gjallë angazhimin politik dhe kulturor, në mbështetje të çështjes shqiptare dhe në
mbrojtje të identitetit arbëresh. Mes tyre përmendim Agstino Ribecco, Antonio
Scura,Cosmo Serembe,Orazio Capparelli, Terenc Tocci, dhe Salvatore Braile. U shqua
pa dyshim dhe Anselmo Lorecchio si trashgimtar politik i De Radës. Për kontributin
e dhënë përmendim dhe një grup tjetër intelektualësh dhe shkrimtarësh arbëresh si
vetë Zef Serembe, por dhe Domenico Antonio  Marchese dhe Aristide Manes që e
mbyllën jetën në mërgim. Përfshirja në katedrën e gjuhës shqipe në organikën e
liceut Shën Mitrit vetëm teorikisht mund të duket si njëlloj njohje zyrtare nga ana
e administratës shtetrore italiane të “Pakicës arbëreshe”.  Mund të themi se dy nisma
të rëndësishme që tregojnë ndikimin e politikës italiane ndaj arbëreshëve, janë hapja
e katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqipe në vitin 1900 pranë Institutit Oriental të
Napolit si dhe përfshirja e lëndës “gjuhë dhe letërsi shqipe” në kolegj. Në shekullin e
XIX pati një rritje të ndërgjegjes politike tek intelelektualët arbëreshe si dhe rritje e
pjesmarrjes tyre në luftën kundër absolutizmit si dhe afirmimit të ideve demokratike
dhe lirive kombëtare. Pikërisht kjo bëri që të ndërgjegjësohen qarqet politike dhe
kulturore evropiane mbi “çështjen kombëtare”.33 Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit të
shekullit XIX, qeveria e drejtuar nga Francesco Crispi përcaktoi shnëdrrrimin e
kolegjit në institut mbarkombëtar arbëresh, ku krahas studentëve dhe profesorëve
arbëresh do të përfshiheshin dhe student dhe profesor të rinj nga Shqipëria, që asaj
kohe gjendej nën pushtimin osman. Në mes këtyre intelektualëve të rinj shqiptar
që më vonë  luajtën një rol të rëndësishëm në politikën kulturën dhe shkencën
shqiptare, përmendim veç të tjerash Luigj Gurakuqin, Gaspër Jakov Mërturin,
Aleksandër Xhuvani, Ndoc Martin Camaj, Kolë Kamzi, Mehdi Frashërin, Avni
Rustemin, etj.  Gjatë regjimit fashist, ndonëse në masë më të vogël Kolegji i Shën
Adrianit vijoi të luante një rol të rëndësishëm në formimin e elitës së re shqiptare të
gjysmës së dytë të shekullit XX. Përmendim këtu personalitete të rëndësishme
sigjuhëtari Kostaq Cipo apo Spiro Koleca. Fluksi i nxënësve shqiptar në Kolegjin
arbëresh vijoi deri në vitet 40 deri në rënien e regjimit fashist. Gjuha shqipe nuk u
hoq nga  programet mësimore të liceut shtetror të Shën-Mitrit, krahas hapjes të
katedrave universitare të gjuhës dhe letërsisë shqipe në Palermo  (1932) dhe në
Romë(1939).34 Një kthesë të vërtetë në historinë fetare, politike, kulturore, qytetetare

31 Po aty.
32 Lazër Shantonja, (Botime Françescane, Shkodër, 2005), 490.
33 .Altimari, Kolegji i Shën Adrianit vatëre edukimit të dijeve,. 34.
34 Po aty.
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të komunitetit arbëresh në Itali shënoi themelimi i dy kolegjeve arbëreshe në Kalabri
dhe Siçili. Këto qëndra ishin Kolegji Korsini dhe Seminari i Palermos në Siçili. Këto
dy seminare përveç kontributit vendimtar që patënpër ruajtjene ritit fetar në traditën
greke në Itali, përfaqësuan dhe qëndrat kryesore të formimit dhe pregatitjes teologjike
dhe kulturore të njëpjese të mirë të klerit dhe inteligjencës arbëreshe në fund të
shekullit XIX.

1.2 Kongresi linguistik në Koriliano Kalabro

Një rol me rëndësi në pasqyrimin  e çështjes kombëtare kanë luajtur kongreset
linguistike të viteve 1895 dhe 1897 të cilët krahas karakterit linguistik dhe letrar
shprehën dhe vullnetin politik të shqiptarëve të Italisë.35 Kongreset qenë fryt i
propogandës të pandërprerë për idenë kombëtare të Jeronim  De Radës të mbajtur
njëri në Koriliano Kalabro, tjetri në Lungro që mund ta quajmë kryeqytet të kolonive
shqiptare të Kalabrisë. Shtypi evropian i kohës evidentonte se një kulturë e lashtë
arbërore po rizgjohej. Mbi 200 mijë shqiptarë të larguar nga trojet e tyre, të shpërndarë
në të gjithë Italinë e jugut, po bashkohen për të mos harruar identitetin e tyre. Në
korrik të vitit 1895  u organizua një mbledhjeje në kolegjin kishtar të San Adrianos
në San Demetrio Korone.lindi një komitet i përkohshëm i kryesuar nga De Rada, i
përbërë nga Konforti, nga priftërinjtë Anton Argondica e Anxhel Ferrari, me
pranimin e kryemurgut Luixh Lauda e të dr. Agostin Ribekos. Komiteti u morr me
përgatitjen e një kongresi shqiptar, i thirrur në Koriliano Kalabro.36  Hajredini,
.Diaspora Historike dhe kongresi i parë i shqiptarëve të  Italisë,. .2015.
 Kongresi i Parë i shqiptarëve të Italisë, që u zhvillua për tri ditë me radhë, nga data
1 deri më 3 tetor të vitit 1895, në ambientet e Gjimnazit Garopoli Korilian Kalabro
37(Kozencë) do të trajtonte çështje mes gjuhës dhe historisë Ky kongres u ndërmor
me nismën e figurave si De Rada, Schiroi dhe Anselmo Lorecchio. Në të u mblodh
shumica e intelektualëve arbëreshë që përfaqësonin thuajse të gjitha komunitetet
arbëreshe të Kalabrisë. Kongresi u udhëhoq nga Francesco Krispi i cilësuar “Shqiptar
nga gjaku dhe zemra”.38 Njëzet e pesë delegatët e Kongresit dhe 500 inteletualët të tjerë
nga regjionet e Italisë së jugut (Kalabri, Kampania, Pulia dhe Sicili) që mbështetën
këtë nismë duke lënë gjurmë të rëndësishme në ngjarjet gjuhësore dhe historike të
kombit. Po si u prit hapja e kongresit të parë linguistik nga patriotë e njërëz të
shquar të kohës? Iniciativa e De Radës dhe e patriotve të tjërë gjëti mbështetje
gjerësisht në Shqipërinë amë por dhe kudo ku jetonin shqiptarë. Vëtë Francesco
Krispi shprehet kështu për iniciativën e De Radës : “Gezohem që këni thirrrur kongresin
shqiptar me gjak e me zemër gëzohem për këtë iniciativë, e cila ka qënë e nevojshme për historinë
e civilizimit shqiptar si dhe për lulëzimin e letërsisë së saj.”39  Në letërkëmbimet mes De
Radës dhe personalitete të shquara të kohës përmendim dhe një letër të dërguar nga
Gussepina Knorr.

35 Po aty.
36 Xhemi Hajredini, .Diaspora Historike dhe kongresi i parë I shqiptarëve të Italisë,..2015.
37 Loka Kuvendi i Fanit dhe pamundëisia e Piemontit Shqiptar,120.
38  Hajredini, .Diaspora Historike dhe kongresi i parë I shqiptarëve të Italisë,. .2015.
39 Loka, Kuvendi i Fanit dhe pamundëisia e Piemontit Shqiptar, 125.
40 “Girolomo De Rada” , Djalëria,viti IX,V.II,Nr.4, 1928,.7.
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Ajo i shkruan De Radës si më poshtë: “ Kam marrë një letër nga Krispi. Jam e lumtur që
kam marrë një letër nga Krispi dhe po ju dërgojnjë sonnet për ta korrigjuar. Krahsa të tjerave ajo
shprehet: Shpresoj që në mbledhjen e kongresit linguistik shqiptar të përfitojë kauza patriotike
shqiptare40…Përmes kësaj letre De Rada paraqet themelimin e Kongresit Linguistik si
dhe  hapjen e një Katedre në gjuhën shqipe. Ky kongres trajtoi dy linja të ndryshme
si ato linguistike, në të njëjtën kohë edhe atë politike. De Rada ishte ndër të parët që
parashtroi idenë e krijimit të një alfabeti dhe i pari që dërgoi në Shqipëri propozimin
për alfabetin e tij, ndonëse ky propozim nuk u prit mirë nga pala shqiptare dhe pati
kundërshtime nga Porta e Lartë. Rezultat i këtij kongresi krahas diskutimit për një
alfabet të unifikuar ishte dhe krijimi i një Shoqërie Kombëtare Shqiptare. U krijua
Societa Nacionale Albaneze me qendër në San Demetrio Corone e cila mes objektivave
të saj, krahas afrimit mes kolonive të ndryshme të Italisë, synonte edhe nisjen e
marëdhënieve në shkallë të gjerë me mëmëdheun.41 Kongresi lingustik shqiptar krahas
problematikave të ndryshme të trajtuara miratoi një program oër zhvillimin e kulturës
dhe letërsisë në diasporën arbëreshe. Midis të tjerave propozoi dhe botimin e një e
gazete ku do të trajtoheshin çështje të ndryshme. Shumë proklamata të tjera, thirrje,
manifestime ndikuan në forcimin e ndjenjës kombëtare dhe në njohjen e çështjes
shqiptare në arenën ndërkombëtare. Krahas tyre ndihmuan dhe revistat e kohës si
dhe kongreset e seminaret. Një tjetër dokument që vërteton mbajtjene kongresit parë
linguistik dhe vendimet e tij është dokumenti i mëposhtëm e nënshkruar nga Anselmo
Lorecchio. Nga kjo lëvizje e organizuar mirë dhe e pandërprerë pro Shqipërisë, lindi
në prill të 1900, Komiteti Kombëtar Shqiptar me qendër në Romë.

1.3 Kongresi linguistik i Lungros

Kongresi i dytë u mbajt më 20 shkurt 1987 në Ungër/Lungro. Ky kongres ishte
vijim i të parit, vendimet që u morën ishin një përshtatje e vendimeve të Kongresit
të parë. De Rada mori pjesë në këtë kongres dhe në 1897 u zgjodh president i Shoqërisë
kombëtare Shqiptare. Ky kongres rikonfirmoi objektivat e vendosur nga kongresi i
parë dhe rishikoi statusin e Societa Albaneze Nacionale. Kongresi i Lungros
zëvëndësoi Ilin e Arbëreshëve një tjetër gazetë të udhëhequr nga Anselmo Lorecchio
me emrin La Nazione Albaneze. Për botimet e saj bashkëpunuan shkrimtarë nga
Shqipëria dhe kolonitë.42 Programi i kongresit ishte gjuhësor, kulturor, e letrar. Siç
u përmend dhe më sipër në kongres u  diskutua çështja e një alfabeti të  unifikuar
dhe domosdoshmëria e njëhsimit të të gjuhës. Kongresi shpjegoi dhe vuri në dukje
rëndësinë e studimit të gjuhës dhe letërsisë shqiptare. Konkluzionet e kongresit i
dha vetë De rada. Ndër të tjera ai tha : “Shumë sy e kanë drejtuar vështrimin nga ky
kongres gjuhësor. Unë besoj se mund të të them në emër të ju të gjithëve, që mëmëdheu ynë i të
parëve, Shqipëria, don vetëm që të mos i merrren tokat e saj. Dëshiron të ketë paqe e liri të plotë,
që të lëvrojë gjuhën amtare, të mbajë shkollat shqipe, të  ketë libra, tregti të hapët me miqt
nëbrigjet detare që ti thërrasë për hapjen e mirqënies së saj..... Për sa i takon fateve të saj të
ardhme ne kemi besimtë plotë se fati do ti sjellë  drejtësinë dhe virtytin.43

41 ASHQ,F.24 D54/11
42 . Zgjimi Kombëtar Shqiptar 1878 - 1912 .(Tirane: Phoenix..2000),.202.
43 Drita  Mehmeti  “Studime historike”.Nr. 4 ,Tiranë (1980): 143.
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Një dokument zyrtar që vërteton mbajtjen e këtij kongresi, arsyet pse u themelua,
si dhe lehtësirat që duhet të kishin në transport dhe të gjithë ata që do të merrrnin
pjesë në kongres paraqiten në një dokument të lëshuar nga Prefektura e Napolit. në
gazetën La Nazione Albanese, nga urimet që vinin nga vende të ndryshme kudo që
kishte shqiptarë dhe shoqata patriotike shqiptare. Krahas të tjerave dukshëmu vu
re shfaqja  e publikimeve në faqet e gazetës La Nazione Albanese apo Kombi Shqiptar.
Themelimi i kësaj katedre ishte një fitore e bukur për revistën “Kombi Shqiptar”,
për të cilën një shqiptar i vërtetë nga Shkodra e Shqipërisë më 11 tetor 1987 shkruante,
si më poshtë: “Pas shumë vitesh heshtje dhe terri, doli në dritë e para e vetmja dhe më
patriotikja gazeta jonë Kombi Shqiptar, propoganduesja më e fortë dhe më e guximshme e të
drejtave tona kombëtare, e vetmja që hapi për sytë tanë dritën e vet kombëtare”.44 Ky kongres
synoi që të forconte më tej lidhjet kulturore dhe politike mes shqiptarëve. U vendos
dhe krijimi i një katedre në gjuhën shqipe në Institutin Oriental të Napolit. Ngritja
e kongresit lingustik dhe hapja e katedrës në gjuhën shqipe konfirmohet dhe nga
letrat dërguar Lorecchis nga De Rada, letra të gjetura në arkivin personal. Këtë fakt
e konfirmojnë dhe të dhënat e marra nga gazeta La Nazione Albaneze e Lorecchios
sipas të cilës deklarohet se: “Senati i Mbretërisë të Italisë në 16 gusht ka diskutuar ligjin e
aprovuar nga Dhoma e Deputetëve për të cilin akordohet (i jepet) nga qeveria e drejta për
organizimin e Insitutit Oriental të Napolit”.45

Gazeta  “La Nazione Albaneze” ,  Nr 10, Pellagario – Katanzaro,  1913, 7.
 Krijimi i një katedre në gjuhën shqipe do i hapte rrugë forcimit të lidhjeve mes
arbereshëve. Krijimi i një katedre në gjuhën shqipe do i hapte rrugë forcimit të
lidhjeve mes shqiptarëve në dy anët e Adriatikut. Katedra e gjuhës shqipe në
Institutin Oriental të Napolit udhheqja e së cilit i është besuar Prof.Giuseppe Schiroit
nga Piana Dei Greci. 46 Krahas këtij vendimi u morën dhe vendime të tjera:
a) Dhënia e bursave shqiptarve në mëmëdhe për studime në Collegio S. Adriano

dhe në San Demetrio Corone.
b) Fillimi i mësimit të gjuhës shqipe në shkollat publike të komuniteteve arbëreshe

në Itali.
c) Autonomia e Shqipërisë
d) Zhvillimi i marëdhënieve mes federatës Italo – Shqiptare dhe shoqërive shqiptare

në Rumani dhe Bullgari.
e) Të drejta të barabarta për të gjitha besimet në Shqipëri.
f) Themelimi i një gazette qëndrore të federatës që do të botohej në Romë në gjuhët,

frengjisht, italisht, shqip Në Palermo në maj 1902 lindi një Shoqëri shqiptare
pikat kyçe të statusit të të cilës janë si më poshtë:a) Mbrojtja e të drejtavetë
kolonive shqiptare të fitura në Sicili b) Përhapja e gjuhës shqipe sidomos në
kolonitë ku ka rrrezik të humbasë, c) Domosdoshmëria e krijimit të një alfabeti
unik që të merren vesh gjithë shqiptarët e kolonive të ndryshme dhe me tokën
amë, d) Rritja e studimeve gjuhësore dhe përhapja e gjuhës shqipe, e) krijimi i
një arkivi me letërsinë shqipe  që të kujdesen për botimin e kujtimeve të shenjta
mbi atdheun dhe të ilustrojnë historinë, f) Domosdoshmëria e një federate mes

44 Kastrati, “Jeronim De Rada”, .193.
45 “Girolomo De Rada’,Djalëria, , Viti IX,V.II,Nr 4,1928,f.7
46 Gazeta  “La Nazione Albaneze” ,  Nr 10, Pellagario – Katanzaro,  1913, 7.
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shoqatave shqiptare të Kalabrisë, Napolit, Korfuzit, Athinës, Egjiptit,
Kostandinopojës, Bukureshtit, Sofjes.

Kjo shoqatë botoi një thirrrje të ngrohtë që përfundoi me këto fjalë: “Çështja shqiptare,
tashmë më e gjalllëruar reklamon se bijtë e Shqipërisë do të lëvizin me qëllime të harmonizuara
për të mbështetur përpara Evropës civile të drejta e kombit të lirisë vllazërisë matanë Adriatikut”.
47 Kongresi i Napolit e konsolidoi më tepër lëvizjen arbëreshe të Italisë dhe siguroi
forcim të bashkëpunimit mes shqiptarëve të kudondodhur. Për të realizuar qëllimet
e tyre në favor të çështjes kombëtare, arbëreshët e Italisë krahas thirrjeve për bashkim,
unifikimit të alfabetit synonin mbi të gjitha unifikimin e tokave shqiptare.
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