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Bankruptcy and liquidation
Eriona Vadinaj
Department of Finance-Accounting
Faculty of Economy, University “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, Albania
Abstract
This topic is about giving information regarding to the liquidation and bankruptcy of
market companies. With this problem in Albania deals law no. 9901, dated 14.04.2008
“On traders and commercial companies” and law no.8901, dated 23.05.2002 “On
bankruptcy” and new arrangements made to this law, Law no. 9919, dated 19.05.2008.
Both these laws continue to be applied currently in Albania to accomplish the accounting
regulations already with accounting standards, whose aim is a greater harmonization
with international accounting standards in the context of Albania’s EU integration.
The objective is to present the procedure that is followed for the liquidation and
bankruptcy of companies on the bases of the legislation currently operating in this fragile
country such as Albania: To handle the international accounting standard and determine
the effects that would bring the implementation of this standard in the Albanian business
defining the changes that exist between them.
Keywords: Liquidation, Bankruptcy, Accounting Standards, Procedures.

1. The reasons for liquidation and bankruptcy of commercial companies
A company can be liquidated and can fail for many different reasons. Some reasons
are considered to be universal leading to bankruptcy and liquidation of
companies, regardless of their legal form. However, besides these reasons, there exist
even specific reasons that are related to the closure of companies and closely connected to the type of commercial companies. A company is closed, when it is
liquidated voluntarily with the consent of all the partners as well as when the
liquidation is obligatory. The request for the closure of companies in the second case
comes from a part of its business partners, or by the creditors of the company.
Bankruptcy is also considered as a way of liquidation of the companies. Despite
the similarities, there are differences between liquidation and bankruptcy.
·

The reasons for the liquidation of commercial companies

Building financial statements of the law intended for publication and the evaluation
of their elements in every business is based on two main and basic assumptions,
one of them is the principle of continuity. According to this principle, when framing
the financial statements, should be assumed that the company will continue to
have a normal activity for at least 12 months after the closure of the fiscal
year. But there are many cases where such an assumption is not real or
appropriate, and then the company in such conditions, close its activity.
In such conditions companies go straight to decay. However when we say decay of a
company we do not necessarily mean the termination of its activity. It is important
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to understand that proof of a cause of the decay does not determine the
immediate termination of the legal relations, which has led to reports provided for
the establishment of a company. The destruction of the company leads to
a further stage that deals with the consequences of execution of the company
contract, which ends with the liquidation of company resources that marks
the termination of its activity.
So the liquidation can be defined as the entirety of operations that have as their
object the sale of items and the payment of taxes in order to proceed with the
division between partners of net assets left to the company.
The liquidation of a company can be voluntary when it is required by all partners, or
it cannot be volunteering but it can be forced or obligatory. Involuntary determination
occurs when the company is annulled by a sentence in the court, and the request the
court for decay is made by a part of the partners or creditors. Involuntary determination
is required by partners when they all don’t agree to implement a voluntary dissolution
or when there are disagreements between them. Under applicable law, each
partner owning over 10% of the shares has the right to request to the court its decay
after the deposit of request made by him, the court examines the request.
· Reasons leading to liquidation of companies may vary one from another such as:
1. End of period in which the company is programmed and authorized to exercise
its activities
2. Fulfilling the aim of the company or the inability to accomplish it
3. The insufficient incomes and inability to adapt market conditions.
4. Legislative changes
5. In other cases specified in the statute.
·
Reasons that could lead the company into bankruptcy:
The company can be terminated as a result of its bankruptcy. So bankruptcy
is another way of liquidation of the company.
Bankruptcy can be defined as a set of transactions that are followed for the closure of
the company as a result of the inability to pay or due to its overload in debts.
Or
Bankruptcy can be defined as a phase in which with the claim of creditors,
of debtors, or the tax authorities is required the closure of the company.
Given the definitions we can say that the creditors of the company are given the
opportunity to ask through court the completion of their rights in cases when the
company is unable to repay obligations towards them. The causes that lead
to bankruptcy of the company are similar to the ones that lead to its liquidation.
Bankruptcy reasons:
Ø The inability for payment of the company
This occurs in cases when the company is unable to pay its liabilities at the date
of their maturity. Insolvency occurs in the first moment that the company must
pay obligations towards creditors at their maturity date. This moment
coincides with the moment when the company identifies its insolvency.
Ø Insolvency in the near future
When the company is in insolvency in the near future then it sees that it will not be
12

able to pay obligations to the third parties and may require itself opening
bankruptcy proceedings.
Ø Overload in debts
When this proved it means that obligations towards the third parties are not
covered by its assets, and after the evaluation of the company’s property is
ascertained the inability to continue its activity.
2. Differences between the liquidation and bankruptcy
The similarity between the liquidation and bankruptcy is great but there are
differences between them as well to identify them from each other:
Ø The accounting and legal regulations
The accounting adjustment that is made to the liquidation and bankruptcy is almost
the same but the legal regulation changes. So while the main law governing
bankruptcy is the law “On bankruptcy” whiles the law governing the liquidation
is the law of “On traders and commercial companies “in which are defined the steps
to be followed during liquidation.
Ø Who requires the opening of the liquidation and bankruptcy procedure?
Starting from their definitions the application for liquidation is voluntary, so it is
only made by the owner or owners of the company while the demand for bankruptcy
is not only made by the company but also by its creditors or tax authorities.
Ø Costs of liquidation and bankruptcy
Costs of liquidation and bankruptcy have almost the same composition, but the
bankruptcy costs are added some other expenses as court expenses, the bankruptcy
administrator’s salary which can be temporary or permanent, etc., while the
liquidation expenses of liquidators are added bonuses.
Ø Financial statements
They are prepared by the liquidators while during the bankruptcy of the
company financial statements are constructed by the bankruptcy administrator.
Ø The supervision
During the bankruptcy law provides the creation of the so-called creditors committee
which oversees the work of the bankruptcy administrator while the liquidators
that deal with the liquidation of the company are not monitored by its creditors.
Ø Administrators Nomination
The bankruptcy administrator is assigned only by the trade section of the district
court whereas for the liquidation of the society, liquidators are nominated with the
unanimous consent of the partners, and only if this is not achieved the liquidators
are appointed by the court.
Ø The first causes
The first causes of liquidation and bankruptcy are approximately the same. But
there are some other reasons that lead to bankruptcy of the company rather than
in their liquidation as for example the demand of the tax authorities for the
bankruptcy of the company resulting in the loss two years or vice versa.
3. The procedure followed for the liquidation and bankruptcy
3.1 The liquidation procedure
Ø
The first stage includes the time from the declaration of liquidation up to
the decision by the court for entry of the company in the liquidation process and
13

appointment of liquidator.
Ø
The second stage includes the period in which the liquidator performs the
assets’ operations and the settlement of obligations.
Ø
The third stage includes the final liquidation procedures such as preparation
of the balance of the liquidation, the liquidators’ report, to obtain the decisions of
the Assembly for final closure of the company and finally obtaining the court’s
decision to “throw out” the company from the commercial register.
This is the general procedure for the liquidation of the husband. But considering
their legal form there are some specifics regarding the liquidation.
3.2 Bankruptcy procedure under the law “On bankruptcy”
Bankruptcy legislation is aimed primarily to establish rules and procedures to ensure
the protection of creditors. Governing principle of this legislation is that it should
be left, to the extent possible, that creditors be made before the fact to perform. This
is particularly important for countries in transition, such as our country, Albania.
Bankruptcy procedure is intended to settle on collectively the obligations to the
third parties, through the liquidation of all its assets and income distribution.
Bankruptcy procedure is a unique process that leads, or the interruption of economic
activity, thus becomes liquidation of all assets, settlement of liabilities, income
distribution, that is the liquidation of the entity if it is judged that the sale of debtors’
assets will be more profitable for the creditors. So we can say that the main purpose
of the bankruptcy process is to achieve better repayment to creditors.
Court can appoint a bankruptcy administrator, who may be permanent or temporary
and is the most important person of the bankruptcy process, whose main task is to
fulfill in as much potential pretends of creditors.
4. Differences between Albanian Law and International Standards
With the liquidation and bankruptcy deals the Albanian Law no. 9901, dated
14.04.2008 “On traders and commercial companies” and law no.8901, dated
23.05.2002 “On bankruptcy” and new arrangements made to this law, Law no.
dated 9919. 19.05.2008.
Both these laws are applied currently in Albania to fulfill Albanian regulations
with current accounting standards, whose aim is a greater harmonization with
international accounting standards in the context of Albania’s EU integration.
The objective of this theme is to present a procedure for the liquidation and
bankruptcy of companies under the legislation currently operating in Albania; to
treat the International Accounting Standard and determine the effects that would
implement this standard in the business community, defining and differences that
exist between them.
IFRS 5 is an international standard which was published in March 2004. This
standard replaces IAS 35 “Discontinued Operations” and its implementation began
on January 1, 2005. Thus the name of IFRS 5 gives us the impression that this
improved standard which replaced IAS 35, is an expanded version. But as IAS 35
and IFRS 5 aims to share information in financial statements in connection with an
activity that an entity does not read the information about the activities that an
entity follows. So it seems we have a greater closeness between IFRS 5 with IAS 35
than with national law that addresses this issue.
14

Conclusions
Ø
We want to stress that the introduction of IAS implementation in current
conditions, where the Albanian economy is, will have many effects. One of these is
that the implementation of these standards will require greater transparency of
business activities. It will be very difficult to achieve that, because our country is
facing a high informal economy and they are themselves accountants, financiers or
fiscal authorities that help or advise businesses to act in an illegal manner.
Ø
Transparency in business will be quite favorable for the economy in terms
of attracting foreign investment. The reason is that foreign investors demand more
guarantees for their investments. In this direction, if they work according to the
law, security will be guaranteed. Often using their licenses fraudulently harm other
parties to enter into relationships with these companies and who are not aware of
this situation to their bankruptcy.
Ø
The introduction of standards will require the necessary and urgent need
for training of accountants, financiers and fiscal officials. This is because the standards
will be developed taking into account changes occurring in accounting in western
countries. So the new concepts will form the basis which would support the IAS.
Ø
Regardless of national accounting standards must be constructed in
accordance with IAS, should be paid attention to their compliance with the current
structure of business in Albania. This is important in order that their application
would be correct and possible. Also there should be a clarification of new concepts
because, it change the concept of closing the company according to the IAS and
that according to Albanian laws that address these problems.
Ø
The national standards set in the grounds of closure of a company will
make fiscal officials stricter in handling such cases and not turn a blind eye and a
deaf ear, as happens currently. This is very important for the fact that current
legislation does not specify the reasons for closing the company.
Ø
Their existence in the market relates to the fact that the leaders of these
companies not have the right information to these problems. These factors that
push managers of the bankrupt companies remain in the market in such conditions,
which effects them in fiscal side. This problem requires a clarity and ease of the
procedure of closing the company.
Ø
Sixth, it would be necessary to review the liquidation and bankruptcy
legislation and its fulfillment in the way that it does not clash with certain aspects
of the IAS.
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Rendësia e marketingut dixhital -Interneti medium interaktive
MSc.Behrije Ramaj
University ‘Haxhi Zeka’ / Peja, Kosovo
Abstrakt
Interneti është një medium interaktiv. Kjo lejon shkëmbimin e monedhës, por më shumë
se kaq, ajo lejon shkëmbimin e vlerave. Një biznes në internet mund të fitojë vlera në
formën e vëmendjes, kohore dhe avokimit nga konsumatori.Për perdoruesit, vlera mund
të jetë shtuar në formën argëtuese dhe shërbimeve. Reciprociteti i transaksionit është m
ë i rëndësishme këtu - me fjalë të tjera, shkëmbimi është një rrugë dykahëshe që ofron
përfitim për të dyja palët në të njëjtën kohë. Interneti ka ndryshuar botën në të cilën ne
shesim.Gjithmone e me shume prezenca e Internetit është pjesë e promocionit miks si
për ndermarrjet qe ofrojnë produkte ose sheribme. Shumica e bizneseve varesisht prej
veprimtarise se e zhvillojn kanë web faqet e tyre me informacione dhe aftësi per te blere
online duke lejuar konsumatoret te kerkojnë për vleshmëri dhe cmimet para se te blejen
ose rezervojne online.Interneti është rrjeta më e gjerë e shënimeve në botë. Dizajni Site
duhet të përcaktohet si objektive i qarte i marketingut. Konceptet kyçe për një dizajn të
efektshme te nje web sajti janë, qasja ne përdorshmërisë dhe perputhje të saj. Projektimi
i nje web site duhet të integrohet me aktivitetet e tjera te marketingut , në veçanti ne
komunikimi jashtë dhe përbrenda. Secili vend duhet të ketë një propozim të qartë në
vlerën e internet (OVP) që dallon site nga konkurrentët, si dhe përcakton shërbimet qe
nuk janë të disponueshme në botën reale të cilat pozitivisht ndikojnë në jetën e klientit
.Ky punim është i një rëndësi shume të lartë pasi është konkretisht i orientuar ne rolin emarketingut ne veqantit i kushtohet rendësi se si një biznesi I ri e ka prezantuar dyqani
e saj elektronik Smard Delivery per shtijen dhe blerjen e produkteve onile të nje kompanie.
Prezantohen te dhena statistikore per makinen me te njohur kerkuese Google dhe rrjetin
social Facebook.
Fjalët kyçe: Internet, Facebook, Google, Smard Online, Raport.

Qellimi i punimit
Qellimi i këti punimi është te prezantoje të dhëna statistikore mbi numrin e vizitoreve
ne ketë dyqan elektronike , krahasimi e vizitoreve ne Google dhe Facebook .Te
kuptohet rëndësia e ëeb analitikut ne nxerrjen e ketyre te dhenave qe na ndihmojnë
të pasqyrojme nxerrjen e te dhenave mbi nurmrin e vizitoreve kohen kur vizitohet
me shume ,faktoret demokrafik ,prej cilit vende e vizitojne me shume , nurmri i
atyre qe rezervojne onlie dhe cdo gjë tjeter qe ka të bëjë me të dhëna mbi vizitoret .
Punimi do te jete i ndare ne tri pjesë . Pjesa e parë e punimit do te koncentroeht me
shume ne nje permbledhje të shkurt mbi rëndësi e marketingut digjithal .Pjesa e
dyte me konkretisht do te fokusohet me një permbledhje te shkurt mbi krijimin e
Smard Delivery, rrjeti social Facebook-ut dhe makines kerkues me te njohur Google.
Pjesa e trete punimit do te jete e orientuar ne prezantimin e te dhenave statistikore
per makinen me te njohur kerkuese Google dhe rrjetin social Facebook ku do te
bëhtë krahasimi i ketyre te dhenave.
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Hyrje
Nëse marketingut krijon kërkesën, marketing digjitale drejton krijimin e kërkesës
duke përdorur fuqinë e internetit. Interneti është një medium interaktiv.Kjo lejon
për shkëmbimin e monedhës, por më shumë se kaq, ajo lejon shkëmbimin e vlerave.
Një biznes në internet mund të fitojë vlera në formën e vëmendjes, kohore dhe
avokimit nga konsumatori.Për perdoruesit, vlera mund të jetë shtuar në formën
argëtuese dhe shërbimeve. Reciprociteti i transaksionit është m ë i rëndësishme
këtu - me fjalë të tjera, shkëmbimi është një rrugë dykahëshe që ofron përfitim për të
dyja palët në të njëjtën kohë. Interneti ka ndryshuar botën në të cilën ne shesim.
Ajo arrin përtej duke qenë një kanal i ri për marketing dhe ofron një paradigmë të
re për mënyrën se si të lidhen konsumatorët me markat dhe me njëri-tjetrin. Interneti
i siguron konsumatorëve zgjedhje më shumë, më shumë ndikim dhe më shumë
pushtet. Markave me keto mënyra të reja të shitjes, produkteve të reja , si dhe
tregjet e reja në të cilat ne shesim.Roli dhe rendësia e agjencive të marketingut
është zhvendosur shumë. Agjencitë tradicionale po shkojnë më mirë në kuader të
marketingut digjital, ndërsa agjencitë që nisen punën e tyre si dyqanet dixhitale
kanë filluar të luajë një rolë të rëndësishëm. Më shumë se kurrë, strategji e integruara
flasin për një markë të përgjithshë që të kanë një identitet dhe kjo është jetike për
arritjen e qëllimeve të organizatës. Interneti ofron një mjedis të ri,i cili duhet ndërtuar
mbi këto parime. Fitimi është ende me i lartë me një kosto më të vogël . Markat
ndërtojnë besnikërin nëpërmjet përdorueseve të cilët klikojn sepse duan prodhimet
e tyre ose shërbime. Përdoruesit bie në dashuri me produktet dhe shërbimet, kurse
përvoja e tyre është përshtatur me nevojat e tyre. Më shumë se çdo lloj tjetër të
,marketingut dixhitale është i matshme.
2.Taktikat dhe vlerësimi i mjeteve digjitale
Një shumëllojshmëri e mjeteve të ndryshme digjitale dhe taktikash janë në dispozicion
nga objektivat tona të percaktuara për marketingun dixhitale.Fuqia e mjeteve
është e varur nga objektivat përcaktuara për markë - për shembull, blerjet(ose
fitimi konsumatorëve të ri mund të jetë i shtyrë më mirë nga kërkimet e paguar,
ndërsa e-mail është një nga mjete me efektive për të shitur më shumë produkte për
klientët ekzistues.
Table 1 .Tabela e mëposhtme zgjerohet në disa nga taktikat më të njohura në
dispozicion për Marketingun digjitale
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3. Historiku i Smard Delivery, Googles dhe Facebook-ut
3.1. Rezyme e Smard Delivery
Dyqani elektronik smard.info është biznes i ri në Kosovë, i bazuar në përvojën dhe
punën shumëvjeçare të kompanive të ndryshme që operojnë në SHBA, në Evropë
dhe në Japoni.Ideja është që bizneseve t’ju lehtësohet furnizimi me artikujt e kërkuar
dhe zbritja e shpenzimeve te furnizimit. Përmes një organizimi të sofistikuar dhe
stafit të specializuar, ne do t’ju lehtësojmë dhe përmbushim të gjitha kërkesat për
një zyrë sot.
Sipas statistikave ne SHBA, në Evropë dhe në Japoni, ky lloj biznesi u ka ndihmuar
kompanive të ndryshme që t’i ulin shpenzimet dhe ta risin efiqiencën deri ne 18 për qind.
3.2. Historiku i makines kerkues me te njohur Google
Google filloi në janar te vitit 1996 si një projekt hulumtimi nga Larry Page dhe
Sergey Brin, një Ph.D. student në Stanford duke punuar në Projektin e biblotekes
Digital Stanford (SDLP). Qëllimi SDLP ishte “për të zhvilluar teknologji e mundura
për një bibliotekë të vetm digjitale të integruar dhe universale.Është financuar përmes
Fondacioni Kombëtar i Shkencës midis agjencive tjera federale. Në kërkimin e një
teme disertacion, Faqe-konsiderohet ndër të tjera te jetë eksploruar ne prova
matematikore strukturën e world wide web, të kuptuarit së structures se saj dhe
lidhjen si një grafik I madhë.
3.3. Historiku i rrjeti me te njohur social ne bote Facebook
Një pamje e përgjithshme mbi fillimin e social netëork të regjisorit David Fincher,
i cili zbulon të gjitha prapaskenat e krijimit të Facebook-ut dhe marrëdhënieve te
vështirë mes dy miqve themelues. Nisi me një mesazh në postën elektronike në
ora 2 të mëngjesit. Një film i quajtur “The social network” (Rrjeti social), ka
filluar filmimet në konviktin e universitetit Harvard, vetëm disa muaj pas
publikimit të librit të Mezrich “Miliarderët e rastësishëm: Seks, para, tradhti dhe
themelimi i Facebook”.”Facebook ishte një shtrirje e dashurisë së vetme të botës
së Markut - kompjuterit”, thotë Mezrich në libër. Ai duket se pranonte detyra
programimi nga dy studentë popullorë dhe të privilegjuar në Harvard për një
projekt shumë të ngjashëm me Facebook, duke mos bërë asgjë për to për të
krijuar më pas Facebook.
4.Prezantimi i rezultateve
4.1..Raporti statistikore (WEB ANALITIKU ) DYQANIT ELEKTRONIK SMARD
DELIVERY(Smard Onlien)
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Ne facebook, kemi 29.8% vizitor te moshes 18-24 , ndersa 21% te moshes 25-34,
ndersa 10% jane te moshes mbi 35 vjete)1

Shumica e vizitorve tane jane nga Kosova, diku rreth 70%, ndersa tjerat jane nga
diaspora dhe Shqiperia.)

Numri i vizitoreve qe rezervojne onile ,prej 100 vizitorve qe klikojne vetem 10 veta
jane te interesuar ndersa ka 1 blerje)

Jane te pranishem me video ne youtube ku kane 3 viedo dhe 2700 vizitore per
momentin.
4.2. RAPORTET STATISTIKORE –Krahasimi GOOGLE –FACEBOOK
Google-Ne vlerësojmë se 30% e vizitorëve në faqen e internetit të ardhur nga
SHBA. Krahasuar me të gjithë përdoruesit e internetit, përdoruesit e saj tentojnë
të jenë të moshës 25-55 dhe mbi 65 vjet, dhe ata janë në mënyrë disproporcionale
njerëz duke shfletuar nga shkolla. Google takon kategorisë së “Google”.Ajo ka
qenë online për të paktën pesëmbëdhjetë vjet.
Rank Alexa Traffic ;
Reputation 1
( Rank Alexa Traffic një vlerësim i popullaritet google.com popullaritet.Radhë
është llogaritur duke përdorur një kombinim të vizitorëve mesatare ditore në
google.com dhe Pagevieës në google.com gjatë 3 muajve të fundit.Faqe me
kombinimin më të lartë të vizitorëve dhe Pagevieës renditet 1).
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Rank globale 1
(Rangimi ne ketë vend është llogaritur duke përdorur një kombinim të vizitorëve
mesatare ditore në google.com dhe Pagevieës on google.com nga përdoruesit nga
atij vendi gjatë muajit të kaluar.Faqe me kombinimin më të lartë të vizitorëve dhe
Pagevieës renditet ne këtë vend si të parë )
Facebook-Koha e kaluar në një vizitë tipike në vend është rreth 28 minuta, me 44
sekonda të shpenzuara në çdo pageview.Site mund të gjenden në: “Ne jemi 99 për
qind” kategori. Vizitorët në faqen e parë një mesatare prej 18,3 faqet unike në ditë,
dhe Facebook është i bazuar në SHBA.
Rank Alexa Traffic
Rank globale Reputation 2 2
Trendi përditshme
Trendi përditshme
Traffic Rank - 1
Traffic Rank -2
Google
Facebook

Përqindja e përdoruesve të internetit globale që vizitojnë google.:
Arrijnë në% -Google

Përqindja e përdoruesve të internetit globale që vizitojnë facebook.com:
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Përqindja e Pageviews globale në google.com:

Përqindja e Pageviews globale në facebook.com:

Vlerësuara në Total përdoruesit unike në Ditë për për google.com:

Vlerësuara në Total përdoruesit unike në Ditë për facebook.com:
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Përqindja e vlerësuar e vizitave në google.com që përbëhet nga një pageview e vetme:

Përqindja e vlerësuar e vizitave në facebook.com që përbëhet nga një pageview :

Perqindja e vizitorëve nga vendet e ndryshme në Google.com
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Perqindja e vizitorëve nga vendet e ndryshme në Facebook.com

Konkluzione
Si permbledhje e të gjitha këtyrë të dhënave dhe krasimeve statistikore te rasteve te
studimit ,ku pjese e keti studimi ishte nje biznesi nga Kosova i cili kishte filluar
prezantimi dhe shitjen e produkteve onilen ne ëeb faqen e tyre .Si pas këtij studime
ketijbiznesi i kisha rekomanduar te perdor fomet e ndryshem te e-mjete , sepse edhe
prezantimin e te dhenave shihet qe duhet ti kushtohet një rëndeësi më të madhë në
promovomin e këti dyani elektorinik , gjithashtu të prezantohet eshte ne mediat e
shkruar dhe televizive . Natyrisht do ju duhet kohe deri sa konsumatoret do të
krijonë bësim dhe do të rritë numri i atyre të cilet blejnë produkte online ne këtë
dyqan .Makina kerkues ‘google radhite e para ne rangu global 30% e vizitorëve në
faqen e internetit të ardhur janë nga SHBA. Krahasuar me të gjithë përdoruesit e
internetit, përdoruesit e saj tentojnë të jenë të moshës 25-55 dhe mbi 65 vjet, dhe ata
janë në mënyrë disproporcionale që shfletojnë shkolla. Google I takon kategorisë
së “Google”.Ajo ka qenë online për të paktën pesëmbëdhjetë vjet. Rrjeti social
‘’Facebook është renditur si e 2 ne rangun global dhe koha e kaluar në një vizitë
tipike në vend është rreth 28 minuta, me 44 sekonda të shpenzuara në çdo pageview
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The Past, Current and Future Characteristics of the Banking System in
Northern Cyprus
PhD (C.) Msc. Elsa Tomja Jashar
PhD Ervis Bejko
Msc. Alpay Jashar
Abstract
Northern Cyprus liberalized its banking system in 1980’s. Due to the liberalization policies
in the banking system, the number of banks operating in Northern Cyprus increased
extremely especially in 90’s. An increase in the number of banks resulted in higher
competition and forced depository institutions to take higher risk in their operations
(Bektas, 2006). The studies indicates that lack of regulatory and supervisory body and
absence of the lender of the last resort resulted in banking crises in 1999-2000.(Bektas,
2002). The banking sector is still in a recovery stage. Positive developments in Turkish
economy after 2000 and the Cyprus issue helped the economy to recover faster and now
give positive signs for the future of the banking system in Northern Cyprus.
The aim of this study is to depict the characteristics of the banking sector in Northern
Cyprus by studying its market structure, describing the role of mergers and acquisitions,
listing the requirements essential for establishing a bank and to the present information
about foreign bank branches in the banking system; demonstrating the financial products
and services provided by banks; and defining the costs and benefits of unilateral
euroisation in Northern Cyprus by using core macroeconomic indicators such as inflation
rate, interest rates and trade integration.
Keywords: Northern Cyprus, Banking system, regulatory body, cost and benefit, foreign
banks.

Presence of Foreign Banks and the Role of Mergers and Acquisitions in
Northern Cyprus
Introduction
Globalization process, deregulations and introduction of new technology resulted
in increased competition and profit reduction in the banking system. In order to be
more competitive banks start revising their competitive strategies and organizational
forms (Fernandez 2003; Hagendorff & others 2007). Foreign banks enter the host
country by opening a branch or subsidiary either as a new operation (de novo) or
acquiring a domestic bank or by cross-border lending1. (Clark & others, 2003).
According to Chang et al (1998) foreign banks are less efficient in developed countries
than their domestic counterparts because of linguistic or cultural differences. Whereas
in developing countries foreign banks seem to be more efficient than domestic banks
1

Lending without setting up operations in the host country.
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and they improve the overall efficiency of the domestic banks (Denizer, 2000). In
Northern Cyprus foreign bank branches are more efficient and productive than
their competitors due to the technology advancement.
Factors Influencing Banks to Go Abroad
In general banks which are larger, more efficient and more innovative are more
likely to expand abroad in order to follow their domestic clients abroad and to
chase market opportunities. Foreign banks prefer to operate in countries with fewer
restrictions on entry and bank activity, attractive tax treatment, appropriate to
achieve economies of scale2 and scope3 better diversification of revenue generated
can be achieved, sharing common culture, language and history, sufficient market
size (as measured by GDP or population), higher per capita income, high rate of
economic growth, higher average cost of local banks, fewer charge offs and higher
cash flows (see Focarelli & Pozzolo 2000; Claessens & Klingebiel 2001; Clark & others
2003; Fernandez 2003; Horen 2007, Petrou 2007).
Concerns Regarding Foreign Bank Operations
In the time of crises there are expectations that these foreign banks will limit their
lending in host country. But recent studies showed that during the banking crises
in 90’s in Latin America foreign banks did not cut back their lending and had
stronger and less volatile loan growth than domestic banks (Dages & others 2000;
Clark & others 2002). Another concern regarding foreign banks is that in general
they lend higher share of their loans to big companies while neglecting market
segments like small and medium size enterprises and will drive local banks out of
business. In the case of Northern Cyprus there is a concern that foreign branches
lend a small share of their assets to local customers while most of the deposits are
transferred to Turkey and lent there.
Establishment of a Bank, Off-Shore Bank and Branch in Northern Cyprus
In order to be able to establish a bank in Northern Cyprus a capital of $ 2,000,000
is needed. In addition the founder has to have operations in Northern Cyprus or in
any of the countries that have diplomatic relations with both the OECD member
countries and Northern Cyprus. The establishment of a bank or branch in Northern
Cyprus also requires the permission of the Central Bank4. Banks in Northern Cyprus
are established as Limited Company5 and have at least 10 shareholders with an
exception for foreign banks branches.
Requirements Required to Set-Up Off-Shore Bank
The founders shall be foreign nationals and must own 51% shares of a bank in
2

Decrease in unit cost of a product or service resulting from large scale operations.
Situation where total cost of production is lower with join than with separate production.
4
At least 4 favorable votes of the Board of Directors are needed. In addition the permission granted to
establish a bank or to open a branch shall be invalid in the events to operate with in six months from the date
on which permission is given.
5
Firm that is organized in such a way as to give its owners limited liability.
3
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Turkey or other OECD countries. Minimum paid up capital required for off-shore
banks is $500,000 and a license fee must be paid every year.
Foreign Bank Branches Operating in Northern Cyprus
All the foreign branches currently operating in Northern Cyprus are coming from
Turkey with an exception of HSBC which is an UK bank. The high number of
Turkish foreign branches in Northern Cyprus is because of the common cultural,
language and history these two countries have. Another reason for the high presence
of Turkish origin branches is that before all these banks used to be a correspond
bank of the local banks in Northern Cyprus and help these local banks in their
money transfers operations. Additionally, following their customers who come to
Northern Cyprus as a tourist, student or soldier encourage these banks to open
branches in Northern Cyprus.
Mergers and Acquisitions in Northern Cyprus. Banking Law Regarding Mergers
and Acquisitions
The merger of a bank with one or more banks or transfer of all its liabilities, claims
and deposits to another bank shall require the permission of the central bank. If
with in three months after the date of permission, the competent bodies of the
concerned banks fail to adopt the necessary decisions and to start the merger or
acquisition process, then the permission granted becomes null and void.
Recent Mergers and Acquisitions
The number of mergers and acquisitions in Northern Cyprus is very small compared
to other developed countries. In total there were two mergers in Northern Cyprus.
First merger occurred in 2002 when Hamza Bank Ltd. merged with Seker Bank and
the second merge occurred in 2005 when Mediterranean Guarantee Bank Ltd merged
with Cyprus Vakiflar Bank Ltd.
Causes of Low Number of Mergers and Acquisitions in Northern Cyprus
A reason for low number of mergers and acquisitions is that most of the banks in
Northern Cyprus are family owned banks. Their founders do not want any other
investor to participate in the management of their banks. Low capital requirement
allows investors to have their own bank. Another reason for having few mergers
and acquisitions is the license value6. Current positive economic developments
allowed the banks to make high profits which discourage banks from merging.
Otherr than these reasons; the political risk, small population and market size that
Northern Cyprus carries are the most important reasons for having few mergers
and acquisitions. Being not recognized and isolated from the rest of the world has
a negative impact to the banking system as well.
Benefits and Costs of Euroisation in Northern Cyprus
The term “Dollarization” or “Euroization” indicates a replacement of the domestic
currency by another currency. In recent decades dollarization attract increasing
attention in some developing countries which had a high level of inflation and
6
Owners of the banks have expectations that in future the cost of establishing s bank in Northern Cyprus
will be higher and that will be able to sell their shares at higher price.
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macroeconomic instability (Varer and Surec, 2007). Panama, Ecuador, El Salvador,
Monaco, Andorra, Montenegro, Kosovo are examples of dollarized economies.
Northern Cyprus is also a dollarized economy. Since 1976 Turkish Lira (TL) has
been legal tender in the economy. However Northern Cyprus economy has suffered
macro economic instability for extended periods of time.
Euroisation and Main Macroeconomic Indicators
Inflation
Due to the poor performance of TL in the past years, Northern Cyprus couldn’t
achieve economic stability. Between 1977 and 2000 the average rate of inflation was
around 50 %. According to the Northern Cyprus Central Bank Reports, inflation
rates fluctuations in Northern Cyprus were moving in the same directions with
the inflation rates of Turkey due to dollarization of the economy of Northern Cyprus
to TL. Even though in the last few years TL has gained credibility against other
hard currencies, it is still vulnerable to external shocks. Experiences with previously
eurolized countries showed that with in euroisation (dollarisaton), the inflation
rates and price levels in these countries were reduced (Edwards and Magendzo,
2004). It can be concluded that due to euroization the inflation rates in Northern
Cyprus will not be the same as in the Euro Zone7 countries but euroization will
result in lower inflation rates and price stability which offsets the former.
Interest Rates
Interest rates play an important role for investment and other sources of funds in
the economy. Nominal interest rates comprise a premium which is made up of
currency risk8 and default risk9. The instability of TL resulted in increasing and
fluctuating interest rates in Turkey and Northern Cyprus. In the case of Northern
Cyprus, euroization will eliminate the currency risk since TL will be replaced with
the Euro, a more stable currency. However, country risk will remain due to the
political problems. Under this circumstance, euroization may not result in lower
level of interest rates. As a result, the benefits of euroisation impact on interest rates
in Northern Cyprus are questionable (Sagajeva, 2007).
Trade Integration
Trade integration between countries is important in sustaining economic growth.
In general eurolised countries are not competitive in international markets due to
their insufficient capacity in exporting goods. Turkey and UK are the main trading
partners of Northern Cyprus. The adoption of Euro will not affect the competitiveness
of North Cyprus goods and services in the Turkish market because most of the
imported and exported goods and services with Turkey are priced either in Euro or
U.S Dollar. Furthermore, euroisation can be beneficial and can sustain trade
integration with EU countries (Rose, 2000).
Costs of Euroisation for Northern Cyprus. Seigniorage
7

A geographic and economic region that consists of all European Union countries that have fully
incorporated euro as a national currency.
8
Risk that arise from the change in price of one currency.
9
The risk that companies or individuals will be unable to pay the contractual interest or principal on their
debt obligation.
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Monetary authorities receive seigniorage revenue which results from the difference
in the cost of printing money and the face value of the money(Bogetic, 2000). Given
that Northern Cyprus is dollarized to TL, it has been deprived from the right to
print money and generate revenues from it. Therefore, being already dollarized
economy to TL, euroisation does not generate further costs of seigniorage revenue
and monetary autonomy loss to Northern Cyprus.
Lender of Last Resort
The main function of central bank of a country is to be the lender of last resort.
This means that the central bank should provide credit to the banking system in
the case of banking panics and exchange rate crises(Calvo, 1999). The euroisation
in Northern Cyprus would not cause the loss of such function as the Central Bank
of Northern Cyprus never had it.
Fiscal Discipline
Most of the eurolised countries have fiscal instability, characterized with high budget
deficit. The situation in Northern Cyprus is not different. The reason of high budget
deficit is the lack of fiscal discipline conducted by the government of Northern
Cyprus. In order to prevent the budget deficit the government of Northern Cyprus
should change the tax base10, restructure the labor market11 and contribute to more
flexible wages. Mostly the budget deficit is financed through the aid provided by
Turkey. Adoption of Euro may result in losing the assistance of Turkey in the future.
Conclusion
Northern Cyprus is a small economy and its banking system is still recovering
since the crises. Most of the banks are highly liquid and face problems with respect
to distributions of credits. In addition, the banks have some problems regarding
sources and uses of funds in terms of their maturity and currency type. Besides,
local banks prefer to imitate the products and services which were previously
introduced by the foreign banks branches. High number of family owned banks,
low capital requirements and political risk are the main reason for having low
number of mergers and acquisitions in the banking system. The affect of euroization
on lowering interest rates is questionable due to country risk.
In order to strengthen the banking system in Northern Cyprus, banks should
solve their currency type imbalances and maturity mismatches between deposits
and credits. Also banks should lower the share of the state in the credit market and
should lend to other industries. Local banks should improve their innovation
capabilities, should
provide training to their employees and start using more
advance technology in order to compete with their competitors. Euroization of the
economy may have positive impact on lowering inflation rate and will not harm
the trade relations with Turkey, since most of the invoices are priced in Euro or U.S
Dollar. Additionally, euroisation can sustain trade integration with EU markets.
Further positive developments in Turkish economy and better regulations and
10
11

Assessed value of a set of assets, investment or income streams that is subject to taxation.
An area of economic exchange in which workers seek jobs and employees seek workers
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supervisions of the Central Bank of Northern Cyprus will encourage the banks to
be more prudent in their operations and will result in more stable banking system
in the future.
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Abstrakt
Sistemi bankar shqiptar prej vitit 1945 deri në vitin 1992 ka qënë një nivelor. Kjo do të
thotë se ka pasur një Bankë të Shtetit Shqiptar që krahas detyrës si Bankë Qëndrore
kryente edhe funksionin e një Banke tregëtare të nivelit të dytë. Ajo u akordonte kredi
ndërmarrjeve, kooperativave bujqësore, institucioneve të ndryshme shtetërore si dhe
qytetarëve të thjeshtë. Banka e Shtetit Shqiptar vepronte në një ekonomi plotësisht të
centralizuar ku mungonte prona private dhe nisiativa e lirë. Ajo nuk kishte për objektiv
kryesor të saj “arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve” sepse në atë periudhë kohe
nuk ekzistonte koncepti i inflacionit. Ajo kishte për objektiv të saj: plotësimin e planeve
5 vjeçare të zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës, realizimin e industrializimit socialist,
shndrimin socialist të bujqësisë si dhe ndërtimin e plotë të shoqërisë socialiste. Në këtë
mënyrë prej asaj periudhe mund të veçohen këto objektiva për ti pasur në konsideratë
në punën dhe funksionin e Bankës Qëndrore të Shqipërisë. Kjo sepse nuk ka arsye që
objektiv i Bankës Qëndrore të jetë arritja dhe ruajtja e nivelit të çmimeve por mund të
jetë rritja ekonomike dhe rënja e normës së papunësisë. Në material është përdorur
metoda e krahasimit dhe sintezës, janë përdorur figura ilustruese që e bëjnë materialin
më të kuptueshëm.
Fjalë kyçe: rritje ekonomike, inflacion, realizimi industrializimit socialist, shndrimi
socialist i bujqësisë, ndërtimi i plotë i shoqërisë socialiste.

Hyrje
1. Dinamika dhe veçoritë e sistemit bankar shqiptar për vitet 1945-1990
Pushteti që doli nga Lufta Nacional-Çlirimtare në nëntor 1944, nisi menjëherë
procesin e shtetëzimit. Më 13 janar 1945(Historia e Bankës Qëndrore në Shqipëri.
Banka Qëndrore. Tiranë 2003), u miratua ligji mbi anulimin e konvencionit të Bankës
Kombëtare të Shqipnis dhe të aksioneve të saj. Po në këtë datë u miratua edhe ligji
organik i Bankës së Shtetit Shqiptar. Kjo bankë u krijua si një institucion i
rëndësishëm i sistemit financiar të Shtetit Shqiptar.
Gjatë vitit 1945, Banka e Shtetit Shqiptar nisi ta zhvillojë veprimtarinë e saj në
lëmin e emetimit të monedhës dhe të kreditit. Me Dekretligjin nr. 445, datë 07.07.1947
“Mbi heqjen nga qarkullimi të banknotave të quajtura franga dhe emetimin e një
emisioni të ri”, si njësia bazë e monedhës në vend të Frangut u caktua Leku.
Përgjatë periudhës 1944 deri në vitin 1991 banka me e rëndësishme në vend ishte
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Banka e Shtetit Shqiptar. Ishte banka e parë popullore në Shqipëri e krijuar në
janar 1945 me vendimin e KANÇ-it si institucioni kryesore i sistemit financiar të
shtetit shqiptar.
Që nga shkurti i vitit 1946 e deri në fund të vitit 1990, Banka e Shtetit mbështeti
procesin e zhvillimit të ekonomisë socialiste. Gjatë kësaj periudhe, në Shqipëri kanë
vepruar një numër i kufizuar bankash. Karakteristika kryesore e kohës mbetet
centralizimi i skajshëm i këtij sistemi në duart e shtetit. Banka e Shtetit Shqiptar, si
bankë qendrore ishte qendër e emisionit të monedhës. Ajo grumbullonte mjetet
përkohësisht të lira dhe u jepte ndërmarrjeve, kooperativave bujqësore dhe personave
të veçantë kredi afatshkurtër dhe afatgjatë, kryente shërbimin e arkës unike, mbante
llogaritë e të ardhurave dhe të shpenzimeve, ruante fondet në valutë të shtetit, kryente
veprimet ekonomike e financiare të shtetit me vendet e tjera dhe me bankat e huaja.
Fillimisht kjo bankë ka pasur monopolin e kreditimit e të pagesave në Shqipëri, por
shkallë-shkallë në përputhje me fazat e zhvillimeve ekonomike ky monopol iu hoq
dhe disa nga veprimtaritë e saj iu kaluan bankave të tjera, si për shembull Bankës
Bujqësore. Depozitimi(Sistemi Bankar, historiku. Shoqata e bankave.http://
uuu.aab.al/al/bs_history.php) nga popullsia i kursimeve të lira ishte një funksion
monopol i Institutit të Arkave të Kursimit dhe të Sigurimeve. Ndërsa
2. Të drejtat, detyrat dhe roli i BSHSH-së
Janë të shprehura në Ligjin për Bankën e Shtetit Shqiptar(Kuvendi i Shqipërisë.
Ligji nr. 7377 më 8.5.1990. Tiranë). Ligji ka 23 nene dhe ka hyrë në fuqi n1ë 1 janar
1991. Ne për interes të studimit do të përmendim disa prej tyre.
Në Nenin 1 të këtij Ligji thuhej “BSHSH… zbaton politikën ekonomike për
zhvillimin dhe forcimin ekonomiko-financiar të ndërmarrjeve, të institucioneve e të
kooperativave bujqësore dhe ushtron kontroll me anë të lekut, për të parandaluar
çdo veprim që vjen në kundërshtim me disiplinën e planit e të financës”.
Në Nenin 2 thuhej “ BSHSH ka këto të drejta dhe detyra:
a)
nxjerr(emeton) monedhën;
b)
jep kredi në lekë e në valutë;
c)
kryen financimin e investimeve dhe të ndërtimeve themelore dhe ushtron
kontroll për
studimin e leverdishmërisë së tyre në bazë të dokumentacionit të depozituar në
bankë;
ç) kryen veprimet e thesarit dhe të arkës për buxhetin e shtetit;
d) kryen veprimet juridike në lidhje me metalet e gurët e çmuar dhe valutat e huaja;
dh) përqëndron llogaritë e pagesave e të arkëtimeve të ndërmarrjeve, institucioneve
e organizatave shoqërore, kryen arkëtimet e pagesat dhe bën grumbullimin e mjeteve
monetare;
e)
ushtron kontroll për qarkullimin e monedhës dhe përdorimin e fondit të
pagave, për përdorimin e kredive, të fondeve të investimeve, për valutën dhe metalet
e çmuara, për veprimet e arkës së buxhetit të shtetit dhe për arkëtimet e pagesat
ndërmjet ndërmarrjeve e instituciuoneve dhe në marrëdhëniet me jashtë shtetit;
w)
mban përgjegjësi për qëndrueshmërinë dhe rritjen e fuqisë blerëse të
monedhës, për përdorimin e drejtë dhe rritjen e efektivitetit të kreditit në lekë e në
valutë, si dhe për forcimin e disiplinës në financimin e investimeve, të arkëtimeve
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dhe të pagesave.
Në Nenin 4 thuhet: “Banka e Shtetit Shqiptar merr pjesë në të gjitha veprimtaritë
dhe marrëveshjet shtetërore me karakter ekonomik e financiar që vendi ynë zhvillon
me jashtë. Vendos marrëdhënje dhe lidh marrëveshje bankare me bankat e huaja, si
dhe mban depozita e llogari të bankave të huaja dhe depozita e llogari të saj pranë
tyre.
Banka e Shtetit Shqiptar mban llogari në valutë të huaj të personave të tjerë juridikë
e fizikë të huaj dhe shqiptarë, si dhe kryen këmbime valutore për nevojat e saj e të
klientëve të saj, brenda e lashtë shtetit”.
Në Nenin 7 ndër të tjera thuhet… Burimet për dhënjen e kredive formohen nga
mjetet e veta të Bankës dhe nga tepërica e mjeteve monetare përkohësisht të lira të
buxhetit të shtetit, të ndërmarrjeve, të institucioneve të organizatave shoqërore e
të personave të veçantë, të cilat grumbullohen në Bankë. BSHSH u jep interes
ndërmarrjeve, dhe personave të veçantë për mjetet monetare që depozitohen në të”.
Në Nenin 8 ndër të tjera thuhet… Banka u jep kredi me afate të caktuara punonjësve
që banojnë në qytet për përmirësimin e kushteve të banimit si dhe kredi të pjesëshme
për plotësimin me banesa të reja”.
Në Nenin 9 thuhet: “ Banka e Shtetit Shqiptar merr pjesë active në procesin e studimit
e të planifikimit dhe jep mendime për përfshirjen e investimeve në plan dhe për
rradhën prioritare të kryerjes së tyre.
Banka për investimet që krediton, shqyrton e kontrollon studimet, projektet e
preventivat dhe miraton dhenjen e kredisë, në bazë të treguesve të leverdishmërisë
ekonomiko-hoqërore. Ajo ndjek dhe kontrollon kryerjen e punimeve sipas projekteve
e preventivave, vënjen në shfrytëzim në afat të tyre, si dhe realizimin e treguesve të
efektivitetit, deri në shlyerjen e plotë të kredisë.
Kur vëren shkelje të rregullave dhe mangësi nga qëllimi ose destinacioni i investimit,
Banka pezullon financimin dhe urdhëron ndërprerjen e punimeve duke njoftuar
organet përkatëse”.
Në Nenin 10 thuhet: “ Banka e Shtetit Shqiptar kur vëren se kredia nuk është
përdorur për qëllimin e dhënë, ndërpret menjëherë kreditimin e mëtejëshëm, kërkon
kthimin para afatit të kredisë së dhënë dhe për ndërmarrjet njofton ministrinë
përkatëse, si dhe komitetin ekzekutiv të këshillit popullor të rrethit.
Kur kredia nuk kthehet në afat ose kur nuk garantohet me vlera materiale, Banka
ndërpret a kufizon dhënjen e mëtejëshme të kredisë, ose kërkon kthimin e
menjëherëshëm të saj. Për kreditë e pa kthyera në afat zbatohet interes më i lartë se
për kreditë e rregullta”.
3. Të drejtat, detyrat dhe roli i BBSH-së
Pjesë e Bankësh së Shtetit Shqiptar ka qenë edhe Banka Bujqësore e Shtetit(FESh.
Akademia e Shkencave të RPS Shqipërisë. Tiranë 1985. Faqe 66). BBSH është krijuar
në 1969 për të mbështetur zhvillimin e sektorit bujqësor mbi baza socialiste, për
zbatimin e politikës ekonomike e financiare të shtetit për zhvillimin e forcave
prodhuese dhe përsosjen e marrëdhënjeve në prodhim. Banka Bujqësore mobilizonte
mjetet monetare përkohësisht të lira të kooperativave bujqësore, të cilat me mjetet e
veta dhe me mjetet që i viheshin në dispozicion nga Banka Kombëtare e Shqipërisë
i përdorte ato për tu dhënë kredi afat shkurtër dhe afatgjatë kooperativave bujqësore.
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Kjo bankë kryente edhe veprimet e shlyerjeve të ndërsjellta që rrjedhin nga
marrëdhënjet e kooperativave bujqësore me ndërmarrjet e tjera ekonomike, me shtetin
dhe me institucione të tjera. Në vitin 1977 Banka Bujqësore e sahtriu aktivitetin
kreditues të saj edhe mbi ndërmarrjet dhe institucionet e bujqësisë.
Ligji për Bankën Bujqësore(Kuvendi Shqipërisë. Ligji nr. 7378. Datë 8.5.1990. Tiranë)
ka 19 nene dhe ka hyrë në fuqi në 1 janar të 1991. Do të përmendim disa prej tyre që
kanë lidhje me objektin e studimit.
Në Nenin 1 të këtij ligji thuhet: “…. zbaton politikën ekonomike për zhvillimin dhe
forcimin ekonomiko-financiar të ndërmarrjeve dhe institucioneve të sistemit të
bujqësisë dhe të kooperativave bujqësore, si dhe ndihmon dhe ushtron kontroll me
anë të lekut për të parandaluar çdo veprim që vjen në kundërshtim me disiplinën e
planit e të financës”.
Në Nenin 2 thuhet: “ Banka Bujqësore ka këto të drejta dhe detyra:
a) U jep kredi ndërmarrjeve dhe institucioneve të sistemit të bujqësisë dhe
kooperativave bujqësore.
b) Kryen financimin e investimeve.
c) Përqëndron llogaritë e pagesave e të arkëtimeve të ndërmarrjeve e të
institucioneve të sistemit të bujqësisë dhe të kooperativave bujqësore, si dhe
kryen arkëtimet e pagesat e tyre.
ç) Jep interesa për depozitat në llogaritë bankare dhe merr interesa për kreditë e
dhëna.
d) Ndihmon në hartimin dhe shqyrtimin e planit ekonomiko-financiar, bën vrejtje
e jep mendime për përmirësimin e treguesve të tij, ndjek plotësimin e detyrave
dhe ndihmon dhe rekomandon marrjen e masave për rritjen e të ardhurave e të
efektivitetit të shpenzimeve. Merr pjesë në procesin e planifikimit të investimeve
kur ajo është pjestare në investime dhe jep mendime për përfshirjen në plan, si
dhe për rradhën prioritare të kryerjes së tyre.
dh) Bën vetë ose në bashkëpunim me organet e tjera analiza e studime për shtimin
e fondeve themelore, përmirësimin e strukturës së prodhimit e të të ardhurave
dhe për përsosjen e marrëdhënjeve socialiste në bujqësi.
d) Për investime që mbulohen me kredi afatgjatë, shqyrton dhe kontrollon studimet,
projektet dhe preventivat e tyre, ndjek dhe kontrollon zbatimin e punimeve,
përfundimin dhe vënjen në shfrytëzim të tyre në afat, deri në kthimin e plotë të
kredisë.
ë) Ushtron kontroll me anën e lekut për përdorimin e drejtë e me efektivitet të
kredive e të fondit të pagave, për krijimin dhe përdorimin e fondit të investimeve,
për qarkullimin e mallrave, për arkëtimet e pagesat.
e) Shqyrton dhe i paraqet Bankës së Shtetit Shqiptar të dhënat e nevojëshme për
hartimin e planit të arkës, për të ardhurat dhe shpenzimet e ndërmarrjeve dhe
institucioneve të sistemit të bujqëesisë dhe të kooperativave bujqësore, si dhe
nevojat për burime krediti.
f) Mban përgjegjësi për përdorimin me efektivitet të kreditit dhe për forcimin e
disiplinës në financimin e investimeve e në fushën e arkëtimeve e të pagesave.
Në Nenin 3 thuhet: “ Për investimet që financohen nga mjetet e vetë ndërmarrjeve
e të kooperativave bujqësore, si dhe nga buxheti i shtetit, Banka Bujqësore
kontrollon studimin, leverdishmërinë, planifikimin dhe financimin e tyre , në
bazë të dokumentacionit që depozitohet në të. Kur vërren shkelje të rregullave
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dhe shmangie nga qëllimi ose destinacioni i investimeve Banka pezullon
financimin dhe urdhëron ndërprerjen e punimeve duke njoftuar organet
përkatëse.
Në Nenin 4 thuhet: “ Banka Bujqësore jep kredi afatshkurtër e afatgjatë, me kusht
që të përdoret për qëllimin e caktuar, të garantohet me vlera material dhe të
kthehet në afat. Burimet për dhënjene ekredive formohen nga mjetet e Bankës
së Shtetit Shqiptar e të Bankës bujqësore, nga tepëricat e mjeteve monetare
përkohësisht të lira të ndërmarrjeve e të institucioneve bujqësore dhe të
kooperativave bujqësore, si dhe nga buxheti i shtetit.
Në Nenin 6 thuhet: “ Kredia afatgjatë u jepet ndërmarrjeve e institucioneve të
bujqësisë dhe kooperativave bujqësore për investime me karakter prodhues e për
rikonstruksionet teknike e teknologjike të objekteve prodhuese dhe kulturave
drufrutore.
Banka u jep kredi afatgjatë punobjësve të fshatit dhe të qendrave të tjera të banuara
të ndërmarrjeve bujqësore për përmirësimin e kushteve të banimit, si dhe kredi të
pjesëshme për ndërtimin e banesave të reja vetjake.
Në Nenin 7 thuhet: “Banka Bujqësore, kur vren që kredia nhuk është përdorur për
qëllimin e dhënë, ndërpret kreditimin dhe kërkon kthimin para afatit të kredisë.
Kur kredia nuk kthehet në afat, ose nuk garantohet me vlera material, Banka
Bujqësore ka të drejtë të kufizojë dhënjen e mëtejëshme të kredisë, të ndërpresë, ose
të kërkojë kthimin e mënjëherëshëm të saj. Për kreditë e pa kthyera në afat zbatohet
interes më i lartë se për kreditë e rregullta.
Cilat ishin funksionet dhe roli i kreditit bankar në ekonomi? Kredia Bankare(FESh.
Akademia e Shkencave të RPSShqipërisë. Tiranë 1985. Faqe 547. Ka qënë një hallkën
e rëndësishme e sistemit banker shqiptar të para viteve 90. Konsiderohej si një kategori
ekonomike e socializmit që shprehte marrëdhënjet që lindnin në procesin e
riprodhimit të produktit shoqëror. Me anën e kësaj kredie qeveria socialiste
mobilizonte dhe shpërndante me plan dhe me kusht kthimin e mjeteve monetare
përkohësisht të lira të ekonomisë popullore dhe të popullatës në dobi të riprodhimit
të zgjeruar socialist.
Kreditit Bankar realizonte dy funksione:
E para, si mjet ndihmës që u jepej përkohësisht ndërmarrjeve dhe kooperativave
bujqësore për plotësimin dhe tejkalimin e detyrave të planit.
E dyta, si mjet i kontrollit shtetëror me anë të lekut mbi veprimtarinë ekonomike e
financiare të tyre.
Krediti Bankar i shërben vetëm prodhimit dhe qarkullimit të prodhimit shoqëror
në funksion të objektivit të BSHSH-së.
Cilat kanë qënë parimet themelore të dhënjes së Krditit Bankar?
E para, dhënja me plan për qëllime të caktuara e sipas shkallës së plotësimit të detyrave
të planit.
E dyta, kthyeshmëria në afat dhe garantimi me vlera material dhe mallra.
Krahas kredisë bankare gjatë periudhës së ekonomisë së centralizuar ka funksionuar
edhe Krediti Shtetëror Socialist(FESh. Akademia e Shkencave të RPSShqipërisë.
Tiranë 1985. Faqe 548).
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4.Çfarë ka qënë Kreditit Shtetëror Socialist dhe cili ishte roli i tij në ekonomi?
KSHS-ja ka qënë një formë e veçantë e marrëdhënjeve financiare ndërmjet shtetit
dhe popullsisë për mobilizimin dhe përdorimin me plan të kursimeve monetare të
punonjësve mbi baza vullnetare, me kusht kthimi kundrejt një pagese të vogël nga
ana e shtetit, në formën e interest. Në këto marrëdhënje shteti paraqitet si huamarrës
ndërsa popullsia paraqitet si huadhënëse. Burimi për krijimin dhe shtimin e
vazhdueshëm të tyre është rritja e të ardhurave nga puna.
Kreditit Shtetëror Socialist paraqitej në dy forma:
E para, në formën e huave shtetërore.
E dyta, në formën e depozitave të kursimit.
Çfarë ishin dhe cili qe roli i huave shtetërore? (FESh. Akademia e Shkencave të
RPSShqipërisë. Tiranë 1985. Faqe 387) Huatë e Brendëshme Shtetërore kanë qënë
një formë e marrjes së kredive nga ana e shtetit socialist që shërbente për mobilizimin
me plan e mbi baza vullnetare të kursimeve monetare të punonjësve dhe përdorimin
po me plan të tyre për plotësimin e nevojave të përgjithëshme të shtetit. Në këtë rast
shteti është huamarrësi ndërsa popullsia si huadhënëse.
Në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë(emri i asaj kohe,A.N) janë emetuar
gjithsej 4 hua të brendëshme me një shumë të përgjithëshme prej 158,6 milionë lekë
dhe me kushte shlyerje në afate të caktuara me ligj(si rregull brenda 20 vjetësh).
Megjithse zinin një peshë të vogël në të ardhurat e buxhetit të shtetit, ato ndihmuan
për shpejtimin e ritmeve të ndërtimit të bazës ekonomike të socializmit. Ato shprehnin
patriotizmin e popullit dhe gatishmërinë për të dhënë ndihmën e tij në ndërtimin e
socializmit. Detyrimi i shtetit si huamarrës shprehej me anën e OBLIGACIONEVE
që përfaqësonin vleftën nominale të huasë së marrë prej tij. Interesi vjetor i huasë
nuk i jepej nominalisht çdo huadhënësi, por shpërndahej në formë llotarie. Huaja e
parë u emetua në korrik të viotit 1949. Emetimi i tyre vazhdoi deri në vitin 1955
sepse më tej nuk qe më e nevojëshme emetimi i tyre.
Çfarë ishin dhe cili qe roli i depozitave të kursimit(Fjalori Enciklopedik Shqiptar.
Akademia e Shkencave të RPSShqipërisë. Tiranë 1985. Faqe 37)? Depozitat e kursimit
pranoheshin nga Arkat e Kursimeve. Arkat e kursimeve ishin institucione financiare
shtetërore që shërbenin për grumbullimin e kursimeve monetare përkohësisht të
lira të punonjësve mbi bza vullnetare, me kusht kthimi kundrejt një pagese të vogël
në formë interesi. Me dispozita të veçanta Arkat e Kursimeve garantonin kthimin e
shumës së depozituar në çdo kohë, ruajtjen e sekretit të depozitës dhe kryerjen e
disa shërbimeve punonjësve depozitues. Në 1983 numri i Arkave dhe Agjencive të
Kursimit arriti 3801 dhe në çdo 4 vetë njëri kishte depozitë kursimi. Shuma e
depozituar ishte 892 milionë lekë. Tepërica e qëndrueshme e depozitave shërbente si
burim i Kreditit Bankar dhe përdorej për zhvillimin e ekonomisë popullore.
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Fig.Nr. 1 Skema e funksionimit të sistemit banlar shqiptar në vitet 1945-1990
Transferim parash
Sistem një nivelor
Banka e Shtetit Shqiptar
Banka Bujqësore e Shtetit

Agjenci Kursimi

Depozita
Depozita

KREDI

Kooperativa Bujqësore

Individët

KREDI
Ndërmarje
Bujqësore

Institucione
Bujqësore

Ndërmarje
Shtetërore

Objektivi
1.Plotësimi i Planeve 5 vjeçare të zhvillimit të
ekonomisë dhe kulturës.
2.Realizimi i indistrializimit socialist
3.Shndrimi socialist i bujqësisë
4.Ndërtimi i plotë i shoqërisë socialiste

Të dhënat e mësipërme tregojnë qartë se Objektivi i BSHSH, BBSH, i Huave
Shtetërore dhe i Depozitave të Kursimit, nuk ishte “arritja dhe ruajtja e nivelit të
inflacionit” ashtu sikundër është objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë sot, por
zhvillimi ekonomik i vendit. Kjo sepse në periudhën 1944-1990 nuk kanë ekzistuar
fenomenet që ekzistojnë në një ekonomi tregu si inflacioni dhe papunësia. Në atë
periudhë kohe çmimet ishin të planifikuara nga Komisioni i Lartë i Shtetit dhe nuk
përcaktoheshin në treg. Në ekonomitë e centralizuara nuk kishte koncept të pastër
tregu pavarësisht se egzistonin njësi shitje ose dyqane shitje. Që të ekzistojë tregu
duhet të ekzistojnë edhe disa kushte të tjera, ku faktori i parë është të ekzistojë
prona private, inisiativa e lirë dhe ekonomia e decentralizuar.
Pas vitit 1967 u eleminuan edhe disa tregëtarë të vegjël që ishin lënë të punonin në
qytetet e mëdhenj, kështuqë gjithçka u kthye në pronë shtetërore. Nuk kishim më
tre subjekte ekonomike apo tre agejentë ekonomikë por kishim vetëm dy agjentë
ekonomikë. Nuk kishim më treg të faktorëve ekonomikë dhe treg të mallrave por
kishim vetëm treg të mallrave. Në këtë mënyrë tri kërkesat themelore që ka ligji
themelor i çdo sistemi nuk realizoheshin njësoj si në ekonomitë e centralizuar dhe
në ekonomitë e tregut.
Në ekonomitë e centralizuara plotësimi i katër kërkesave:
1.
Çfarë dhe sa do të prodhohet,
2.
Si do të prodhohet
3.
Për kë do të prodhohet
4.
Si do të shpërndahet
nuk realizohej njësoj si në ekonominë e tregut sepse mungon faktori Biznes. Skemat
e qarkullimit rrethor në të dy sistemet kanë ndryshime esenciale.
Në ekonomitë e tregut midis tre agjentëve ose subjekteve ekonomike, familje, biznes
dhe shtet ka lidhje direkte dhe indirekte nëpërmjet tregjeve. Në rrethin e jashtëm
qarkullojnë paratë, ndërsa në rrethin e brendëshëm faktorët, të mirat dhe shërbimet
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në krah të kundërt. Konktretisht familjet nxjerrin në tregun e faktorëve punë, tokë
dhe kapital që e blen ose biznesi ose shteti. Firmat nxjerrin mallrat ose shërbimet në
tregun e mallrave që i blejnë ose shteti ose familjet. Në këtë mënyrë nëpërmjet tregjeve
realizohet lidhja indirekte e tyre. Lidhja direkte realizohet nëpërmjet pagimit të
taksave nga individët dhe biznesi në shtet dhe e dyta, nëpërmjet pagesave të
transfertave për individët dhe subvencioneve për firmat.
Në sistemin e centralizuar nuk kemi qarkullimet dhe lidhjet e mësipërme sepse
mungojnë tregjet e faktorëve dhe njëri nga subjektet ekonomike, firmat. Qarkullimi
i mallrave dhe shërbimeve realizohet në tregun e mallrave që në këtë rast përfaqësohet
nga njësitë e shitjes të cilat nuk plotësojnë kushtet e një tregu. Më poshtë po japim
skemën e qarkullimit rrethor në një ekonomi të centralizuar.

Ky qarkullim është reflektuar edhe në fushën financiare, në fushën e bankave. Janë
bankat ato që furnizohen nga qytetarët me para dhe këto para përfundojnë nga një
ndërmarrje shtetërore siç janë bankat në një tjetër ndërmarrje shtetërore siç kanë
qënë sektorët prodhues.
Konkretisht kemi:

Kështu, për gjithçka kemi vetëm një lidhje Individ-Shtet. Ky kufizim kufizon ciklin
normal që ekziston në një ekonomi tregu.
Konkluzione dhe Rekomandime
Në sistemin e centralizuar socialist, nga viti 1945-1992 kishte vetëm një Bankë që
kryente edhe funksionin e bankave tregtare. Autoritetet monetare nëpërmjet
instrumenteve të tyre synonin realizimin e objektivave të rritjes ekonomike. Ato
synonin kontrollin e tregut monetar, kontrollin e drejtimit të shpenzimeve për
investime duke i ndjekur ato hap pas hapi, duke filluar kontrollin që nga projektet
fillestare e deri në realizimin përfundimtar. Nëse një projekt nuk shkonte sipas
38

planifikimit atëherë ato ndërprisnin financimin e mëtejshësh dhe kërkonin kthimin
e kredisë.
Pikërisht Banka Qëndrore e Shqipërisë duhet të shfrytëzojë këto eksperienca pozitive
të atyre Bankave në drejtimin e rritjes ekonomike duke rritur kontrollin ndaj
Bankave Tregtare që në momentin e marrjes së kërkesës për dhënje të kredive. Ajo
duhet të japi miratimin e saj për kredi që kalojnë mbi 100 mijë euro ose mbi 10
milionë lekë. Nuk duhet ti lërë këto kredi në dorë të oficerëve të kredisë. Ky miratim
duhet të kalojë jo vetëm nëpërmjet kontrollit të projekteve e preventivave por edhe
nëpërmjet verifikimit të hollësishëm të kolateralit në teren. Banka Qëndrore nuk
duhet të jetë në rolin e konstatuesit, në fund kur shikon se është bërë shqetësuese
rritja e kredive të këqija.
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Abstrakt
Sot në botë, mendimi ekonomik është përqëndruar në fenomenin e deflacionit. Deflacioni
ka ndikim pozitiv apo ka ndikim negativ në ekonomi. Ka pasoja më negative se inflacioni
apo është me efekte më pozitive se ai. Ka shumë mendime dhe konsiderata, shkolla
austriake, përshembull e konsideron deflacionin se ka ndikim pozitiv ndërsa të tjerë
theksojnë se ka ndikim negativ. Në këtë shkrim kemi marrë përsipër të bëjmë një analizë
teorike të shkaqeve dhe pasojave të deflacionit në bazë të rishikimit të literaturës. Në
analizë janë përdorur metodat e analizës dhe sintezës, të krahasimit dhe të përshkrimit
etj. Analiza është shoqëruar edhe me interpretim grafik. Në përfundim është nxjerrë
konkluzioni se rënja e dukëshme e inflacionit drejt deflacionit ka shkak kryesor
shpërpjestimin midis kërkesës dhe ofertës. Për tejkalimin e situatave të tilla rekomandohet
rritja e pagave nëpërmjet printimit të monedhës nga Banka Qëndrore për të rritur sasinë
e monedhës në qarkullim, blerjen e titujve etj.
Fjalë kyç: deflacion, inflacion, politika monetare, politika fiksale, norma bazë e interest,
oferta monetare, rritje ekonomike, normë papunësie, kurse këmbimi, eksport- importe.

1. Çfarë është deflacioni, avantazhet dhe disavantazhet
Deflacioni është fenomen i kundërt me inflacionin. Deflacioni është një rënie e
përgjithshme në nivelin e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve në një ekonomi.
Në përgjithësi, deflacioni shkaktohet nga rënia e kërkesës, që paraqet një problem
shumë më serioz se sa inflacioni, pasi një rënie e kërkesës do të thotë një rënie e
përgjithshme e ekonomisë(GDP-së).
Deflacioni mund të shkaktojë një rreth vicioz i cili është vështirë të largohet, pasiqë
kompanitë kanë për të shitur prodhimet e tyre për të mbuluar të paktën kostot e
tyre të prodhimit, për të cilat çmimet bien. Në rrethana të tilla, kompanitë duhet të
punojnë me një diferencë të ulët të kontributeve apo edhe negative. Ky është një
process që nuk mund të rikuperohet shpejt.
Me çmimet, në përgjithësi të ulta, kërkesa vazhdon të ulet edhe më tej, sepse
konsumatorët e kuptojnë mirë se nuk ia vlen të blesh sot, nëse nesër gjithçka do të
jetë edhe më e lirë. Kjo sjellje është e kundërt me situatën inflacioniste, ku konsumatori
nxiton për të blerë mallrat që i nevojiten më shumë para rritjes së çmimeve. Ky
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veprim çon në mënyrë të pashmangëshme në vijimin e rritjes së çmimeve.
Duke pasur parasysh këtë cikël vicioz, deflacioni bëhet shkaku dhe efekti, ndërsa
ndjehet mungesa e parasë në qarkullim, sepse të gjitha subjektet preferojnë ta mbajnë
atë.
Në përgjithësi, shkaku më i zakonshëm i një procesi deflacionist është një rënie e
konsiderueshme në kërkesën agregate, për shembull, shpimi i një flluske të pasurive,
një krizë financiare ose një rritje e pasigurisë për arsye gjeopolitike.
Avantazhet
Deflacioni mund të shkaktojë një rreth vicioz: të uli çmimet e të gjitha produkteve
në treg dhe të rriti pagën reale të punëtorëve që do të thotë se sasia e gjërave që ata
mund të blejnë me të njëjtën sasi të parave është më e madhe. Kjo pasojë u dërgon
një mesazh punëdhënësve se ata duhet të zvogëlojnë numrin e punëtorëve dhe ta
këmbejnë atë me paisje kapitale. Kjo lëvizje në fuqinë punëtore ndikon në fusha të
tjera të ekonomisë që konsumojnë më shumë, sepse ajo krijon një kërkesë të re për
pajisje kapitale në ndërmarrjen fillestare.
Sipërmarrësit i drejtojnë investimet e tyre për të prodhuar makineri, për këtë arsye
të gjitha fushat e ekonomisë në lidhje me prodhimin duan më shumë të punësuar,
dhe duke qenë zonë shumë më e madhe e prodhimit, fusha e konsumit të kërkesës
për të punësuarit kërkon rritje të mëtejëshme të pagave të punonjësve. Duke pasur
më shumë pajisje kapitale në dispozicion të tyre, punëtorët përmirësojnë
produktivitetin duke shkaktuar një rritje të mëtejshme të pagave të tyre dhe inflacion
për shkak të ofertës së re të produkteve në treg duke e bërë rajonin apo vendin më të
pasur, për të gjetur në këtë shumë më shumë gjëra me vlerë. E gjithë kjo quhet efekti
Ricardo.
Siguria se paratë do të jenë me fuqi blerëse më të lartë në të ardhmen bën që të rriten
kursimet aktuale, duke nxitur uljen e çmimeve të mallrave të konsumit dhe duke
rritur njëkohësisht sasinë e parave në bankat tregtare në formën e depozitave me
afate fikse.
Në këtë mënyrë oferta e madhe e parasë për kreditim, me çmim huaje të ulët,
domethënë me normë interesi të ulët, ndihmohet edhe nga fakti se një monedhë më
e vlefëshme tërheq kapital të huaj dhe të gjitha investimet e huaja që ekzistojnë në
vend. Në këto kushte deflacioni ka një efekt në uljen e kërkesës për kredi bankare të
vendit.
Efektet pozitive të deflacionit mund të shihen në vende si Suedia, ku një monedhë e
fortë tërheq kapitalin e huaj. Ajo është e gatëshme për të vënë të gjitha barrierat
tregtare dhe taksa të rënda për dividentët në këtë monedhë të veçantë.
Disavantazhet
Rreziku i kësaj situate vjen nga sa e vështirë është për ta lënë këtë situatë, sepse
krijohet një rreth vicioz ku me rënjen e kërkesës, kompanitë do të ulin fitimet e tyre
duke pasur nevojë të ulin çmimet për të stimuluar rritjen e shitjeve, dhe për ta bërë
këtë ju duhet të ulin shpenzimet, që do të thotë se do të shkurtohet edhe numri i
punonjësve. Nga ana tjetër, në qoftë se ka njerëz të cilët bëhen të papunë, kërkesa
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do të vazhdojë të bjerrë, pasi do të bien shpenzimet për të mira dhe shpenzimet për
konsum, për pasojë për kërkesën agregate, duke ndaluar masat kundër deflacionit.
Edhe pse ky propozim, ekonomistët e shkollës austriake mbrojnë deflacionin si
pozitiv, duke argumentuar se çmimet më të ulëta rrisin fuqinë blerëse të individit,
dhe kjo rritje në përputhje me kërkesën për mallra dhe shërbime, i bënë kompanitë
të rritin fitimet e tyre, për pasojë ata janë të detyruar të punësojnë më shumë staf
për të plotësuar kërkesën në rritje. Një shembull i kësaj mund të shihet në elektronikë
për artikujt e konsumit, ku pavarësisht produkteve, çmimet ulen vazhdimisht, dhe
kërkesa për këto objekte rritet dhe bizneset që lidhen me këtë industri janë të
favorizuara.
2. Efektet e politikave monetare dhe politikave fiskale ndaj deflacionit
Politika monetare. Një nga mënyrat e përballimit të deflacioni është ulja e fuqisë
blerëse të parave, duke aplikuar politika ekspansioniste. Instrumentet politikë mbi
të cilët mund të ndikojë Banka Qëndrore për zbatimin e këtyre politikave
ekspansioniste janë; ulja e përkohëshme e normës së rezervës së detyrueshme, shitja
e obligacioneve në treg të hapur, ulja e normës bazë të interest(REPO), etj. Instrumenti
që përdoret shpesh është ulja e normës së REPO-ve. Ulja e kësaj norme ndikon në
uljen e normës së interest të kredive duke i bërë ato më atraktive për qytetarët dhe
për bizneset. Kjo ulje e normës së interest mund të përdoret nga investitorët për të
zgjeruar biznesin e tyre, duke ulur pasojat e deflacionit, duke investuar në tregjet e
reja. Në këtë mënyrë do rritet sasia e parasë në qarkullim. Rritja e sasisë së parave
në qarkullim do stimulojë rritjen e kërkesës agregate nëpërmjet rritjes së konsumit
dhe investimeve dhe kjo nga ana e saj do ndikojë në rritjen e ofertës agregate.
Deflacioni dhe bankat. Është e pamundur që të ketë një deflacion që nuk ndikon
në banka. Nëse do ti klasifikojmë, do të kemi tri kategori: 1) të këqija, 2) shumë të
këqija, dhe 3) të mbyllura.
Deflacioni do të filloj të ndikoj në banka, jo vetëm si një reflektim i ekonomisë së
përgjithshme, por edhe nga efekti i drejtpërdrejtë i çmimeve më të ulëta.
Në mënyrë tipike, bankat ofrojnë kredi në kolateral.
Supozoni se dëshironi të merni hua 60 $, në qoftë se ato janë në përputhje me
rregullat, ata(bankierët) do të kërkojnë, për shembull, një siguri, një peng ose
kolateral, asete përgjithësisht të pa lujtëshme 100$. Kur ka inflacion, e mira do të
rritet në 150, 300 apo 500$ në një kohë relativisht të shkurtër, kështu që do të jetë e
lehtë për ta shlyer kredinë (në qoftë se ne e injorojmë interesin). Por, kur ka deflacion,
do të kushtojë vetëm 50$, për tu shitur dhe interesi është i padrejtë dhe shumë i
thjeshtuar. Kredia origjinale prej 60$ tani mund të shkojë në 70$, kështuqë ju duhet
ta ktheni në një të mirë (më mirë se një sekuestrim), sepse në fund të fundit, para se
ju ta kapni plotësisht atë, edhe garancia do të ketë një vlerë më të ulët.
Banka, në shkëmbim për dhënien e parave, merr çimento, hekur dhe qelq (nëse
kemi të bëjmë me një shtëpi) që nuk mund ti kthejë lehtë në të holla, dhe në qoftë se
ajo e bën, do të shërohet më pak se ata që i dhanë, pra, do të bëjë një biznes me
humbje sepse kjo do të pësojë humbje. Ajo gjithashtu mund të marrë një kompani
të falimentuar ose ndonjë të mirë për të administruar. Dhe në qoftë se një bankë ka
humbje, ai që do të humbasi paratë është depozituesi, përveç bankierve, kështuqë
ne të gjithë do përpiqemi për të tërhequr paratë dhe do të drejtohemi në banka gjatë
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gjithë kohës, në banka gjatë (jo të gjithë në të njëjtën kohë). Nëse ekonomia është
relativisht e vogël, në atë rast do të ishte pothuajse i plotë dhe i shpejtë.
Deflacioni dhe ideologjia. Shpesh një grup i njerëzve zakonisht pranojnë ose
refuzojnë diçka thjesht sepse ajo imponon ideologji. Prandaj, pasi Milton Friedmani
dhe monetaristët sulmuan lindjen e inflacionit në Shtetet e Bashkuara, shumë
ekonomistë dolën me ide ekstreme, deri në pikën e inkurajimit të masave deflacioniste.
Ai është suksesi apo dështimi i një banke qendrore dhe qeveria nuk është matur me
rritjen ekonomike, me fitimet ose humbjet, apo me ndonjë tregues tjetër më të
prekshëm, por me nivelin e inflacionit.
Në vitet 1960 vendet që kishin normat e larta të inflacionit ishin socialistët dhe
populistët, ndërsa vendet me qeveri të krahut të djathtë kishin inflacion mjaft të
kontrolluar.
Ashtu si politika, me të drejtë besohet se përfitojnë të pasurit, bankierët, dhe të
fuqishmit, ka shumë të cilët e kanë adoptuar këtë ideologji dhe e kanë mbështetur
plotësisht. Prandaj, është e rrallë dhe e pazakontë për një bankier të mbështesi masa
financiare deflacioniste, kur të parët dhe më të goditurat janë ata. Dikush do ta
quante “vetëvrasje atipike”.
Politika fiskale. Politika fiskale ekspansioniste presupozon një rritje në shpenzimet
publike, në transfertat e pagesave dhe një reduktim në nivelin e taksave.
Në rastin e parë, ajo përpiqet për të zëvendësuar uljen e kërkesës agregate nga sektori
privat me rritjen e saj nga sektori publik, i cili nga ana e vet, është një gjenerator i
rëndësishëm i punëzënjes e cila është shumë tërheqëse, sepse papunësia është një
nga shkaqet e drejtpërdrejta të deflacionit.
Në rastin e dytë, reduktimi dhe ulja e normës së taksave do të thotë më shumë para
për të shpenzuar në duar të subjekteve ekonomike. Kjo sjell për pasojë një nxitje të
konsumit, por edhe më pak të holla në duart e shtetit. Nëqoftëse subjektet ekonomike
nuk kanë para të mjaftueshme, është e vështirë të nxitet kërkesa përmes konsumit
publik, kështu që nëse subjektet ekonomike janë të prirur për rastin e parë duhet të
financojnë shpenzimet në rritje të publikut duke marrë borxh.
Rritja e transfertave është një përpjekje për të decentralizuar konsumin publik, që
nga transferimet në subjektet e decentralizuara, në departamente të ndryshme,
komuna dhe rrethe.
Edhe pse në parim rënia e përgjithshme e çmimeve (deflacionit), mund të duket
pozitive për shumicën e konsumatorëve, ky koncept do të ndryshojë në momentin
që ata të fillojnë të shohin pasojat, si mbylljen e kompanive dhe largimin e punëtorëve
nga puna. Papunësia është një pasojë e pashmangshme e deflacionit (kompanitë
duhet të punojnë me humbje duke ulur prodhimin e tyre).
Më poshtë është trajtuar grafikisht krijimi i fenomenit të deflacionit.
Fillimi dhe vazhdimi i deflacionit mund reflektohet në një sërë faktorësh. Fillimisht
konsideroni një ekonomi në ekuilibër të plotë(normë natyrore papunësie) (ð *, Y *),
duke pasur parasysh kryqëzimin e kurbës së kërkesës agregate (AD) dhe kurbës së
ofertës agregate (AS) (Figura 1). Një goditje e madhe negative ndaj kërkesës që e
zhvendos kërkesën agregate nga AD në AD’ mund të shtyjë ekonominë në një rajon
deflacioni (ð **, Y **) me çmimet në rënie dhe prodhim më të ulët. Një goditje e tillë
mund të reflektoj një rënie të rëndë ciklike, plasaritja pothuajse të një flluske të
çmimeve të aseteve, apo politika tepër rrudhëse. Efektet e goditjes mund të
përforcohen me një përkeqësim të besimit dhe pritjeve të çmimeve në rënie, duke
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rënduar impulsin fillestar të deflacionit. Alternativa për një goditje të kërkesës është
një goditje pozitive mbi ofertën që e zhvendos kurbën e ofertës agregate poshtë në
AS ‘, ku prodhimi është më i lartë, dhe ku çmimet janë në rënie (ð’, Y ‘).
Goditja pozitive e ofertës mund të ndikohet nga një sërë faktorësh duke përfshirë
inovacionin teknologjik dhe rritjen e produktivitetit, fitimet nga liberalizimi i tregtisë,
apo pritjet e larta të stabilitetit afatgjatë politik dhe ekonomik. Një ekonomi mund
të jetë subjekt i një kombinimi të goditjeve të kërkesës dhe ofertës që përkeqësojnë
deflacionin, por që mund të përmirësojnë efektet e presioneve të prodhimit (ðc, Yc).
Fig. Nr.1 Kurthi i likujditetit

Pasi çmimet fillojnë të bien, rreziku i dinamikës negative rritet, veçanërisht në rastin
e një goditje të kërkesës. Me një goditje të tillë pas fillimit të deflacionit edhe normat
nominale të interesit kanë të ngjarë të bien. Megjithatë, duke pasur parasysh zeron
lidhur me normat nominale, normat reale të interest do të mbeten pozitive, dhe sa
më i madh të jetë deflacioni aq më e madhe do të jetë norma reale e interesit. Humbet
efikasiteti i politikës monetare kur kërkesa për para është pak a shumë plotësisht
elastike në normat e interesit të afërta me ose në zero. Për sa i përket standardit të
kornizës IS-LM kjo nënkupton faktin se në qoftë se kurba IS kryqëzon kurbën LM
në rajonin e sheshtë të saj, rritja e ofertës së parasë do të zhvendosi kurbën LM në
LM’, LM “, por nuk do të ndikojë në normën e interest ose në normën e prodhimit
(Figura 1). Ky është kurth klasik i likuiditetit.
Figura Nr. 2 Paraqitja grafike e fenomentit të deflacionit

Nga një perspektivë ndër-kohore, kurthi i likuiditetit mbahet për shkak të rrënjosjes
së pritshmërisë në prani të ngurtësisë nominale (Krugman, 1998). Për sa kohë që
agjentët nuk besojnë se rruga e ardhëshme e ofertës së parasë do të ndryshojë, ata
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nuk do ti përgjigjen rritjes aktuale të ofertës së parasë sepse e konsiderojnë si të
përkohshme. Kjo pastaj mund të bëhet sfida themelore për politikën në një mjedis
deflacionist, një premtim i besueshëm për të rritur nivelin e çmimeve jo vetëm për të
tashmen por edhe për të ardhmen. (Eggertsson and toodford, 2003).
Roli i pritjeve është vendimtar në vazhdimin e deflacionit. Supozoni se si rezultat i
një shoku të kërkesës negative, çmimi i mallrave aktuale në krahasim me çmimin e
mallrave të ardhshme (P / Pe) është shumë i lartë, duke ulur shpenzimet sot në
favor të shpenzimeve më të larta të së nesërmes (të pritshme). Kjo do të thotë se
ekonomia ka një tepricë të kursimit mbi investimet në periudhën aktuale (Krugman,
2002). Ekuilibri mund të arrihet duke ulur P ose duke ngritur Pe. Megjithatë, nëse
bie niveli aktual i çmimit, niveli i pritur i çmimit mund të fillojë të bjerë, dhe aktiviteti
të ngadalësohet më tej. Si rezultat i kësaj, vetë dinamika e prodhimit dhe inflacioni
mund të ndryshojnë. (Nishizaki dhe tatanabe, 2000).
Por dobësia e theksuar e aktivitetit mund të pasohet nga një presion në rritje në
rënien e çmimeve. Një spirale deflacionare në formën e rënjes së çmimeve, forcon
pritshmëritë lidhur me zhvillimet e ardhëshme të çmimeve.
3. Frika, reziku dhe ndikimi i deflacionit
Normat e inflacionit në shumicën e vendeve të përparuara kanë rënë historikisht
për shkak të recesionit që ndikon në ekonominë globale. Por është e frikëshme sepse
recesioni ka tendencë kohëzgjatjeje më të lartë se sa pritej, duke ngjallur frikën e
deflacionit. Në shekullin e fundit ka dy sfonde historike të fenomenit të deflacionit,
në Shtetet e Bashkuara në vitet tridhjetë dhe në Japoni në vitet nëntëdhjetë të shekullit
të kaluar.
Që nga mesi i shekullit të kaluar, shqetësimi i madh i politikave ekonomike është
inflacioni. Por në qoftë se inflacioni ishte një e keqe, pse deflacioni është një e keqe
më e madhe?
Reziku i Deflacionit. Rreziqet konjukturalë të deflacionit në ekonominë botërore
tregojnë se presionet deflacioniste janë rritur në disa vende, dhe ndjeshmëria ndaj
deflacionit është e lartë në disa prej tyre. Për më tepër, mjedisi global ekonomik
vazhdon të jetë shumë i pasigurt jo më pak për shkak të rënies së rëndësishme në
tregjet e kapitalit, por ndoshta edhe të rritjes së boshllëqeve të prodhimit, dhe
shqetësimeve gjeopolitike. Këta faktorë mund ti rritin edhe më tej dobësitë.
Megjithatë, kjo tregon se presionet deflacioniste nuk janë aq të forta sa për të çuar
në deflacion të përgjithshëm global.
Ndikimi deflacionit
1. Ngadalëson vendimet e konsumit dhe të investimeve.
2. Rrit vlerën reale të borxheve që shkakton një rritje të humbjeve dhe falimentime.
3. Ul vlerën e aseteve, e cila zvogëlon vlerën e kolateralit për kreditë duke rritur
humbjet e kredisë.
4. Ul ofertën e kredisë, që është e barabartë me më pak aktivitet.
5. Pagat e ngurtësuara dhe të ulta për shkak të kufijve të ngushtë të ndërmarrjeve,
rezultojnë në më pak investime dhe më pak punësim.
6. Pasoja përfundimtare do të jetë kurthi i likuiditetit. Norma e interesit në 0% bën
që investimet në të holla të kalojnë në pasuri, në mënyrë të sigurtë dhe me kthimin
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real pozitiv.
Në këtë shkrim do të përmendim tre arsye që sipas Paul Krugmanit duhet
shqetësuar për deflacionin, dy në anën e kërkesës dhe një në anën e ofertës.( Paul
Krugman. thy Is Deflation Bad? August 2, 2010).
Së pari, kur njerëzit presin rënien e çmimeve, ata bëhen më pak të gatshëm për të
shpenzuar, dhe në veçanti më pak të gatshëm për të marrë hua. Në fund të fundit,
kur çmimet bien, ulja e keshit i bën investimet me një fitim real pozitiv, - depozitat
bankare japoneze janë marrëveshje vërtetë më të mira në krahasim me ato në Amerikë
- dhe kushdo që ka parasysh huamarrjen, madje edhe për një investim produktiv,
duhet të marrë parasysh faktin se kredia do të duhet të paguhet në dollarë që janë
me një vlerë më të madhe se sa dollarët e marra hua. Në qoftë se ekonomia është
duke bërë më mirë, e gjithë kjo mund të kompensohet vetëm duke i mbajtur normat
e interesit të ulëta; por nëse ekonomia nuk është duke u bërë më mirë, edhe një
normë zero nuk mund të jetë mjaft e ulët për të arritur punësim të plotë.
Dhe kur kjo ndodh, ekonomia mund të qëndrojnë në depresion, sepse njerëzit presin
deflacion, dhe deflacioni mund të vazhdojë për shkak se ekonomia mbetet në
depresion. Ky është kurthi i deflacionit që sjell shqetësim.
Së dyti, edhe përveç pritjeve të deflacionit të ardhshëm, çmimet në rënie keqësojë
pozitën e debitorëve, duke rritur barrën e vërtetë të borxheve të tyre. Kreditorët
përjetojnë një fitim përkatës, por debitorët ka të ngjarë të jenë të detyruar të ulin
shpenzimet e tyre, kur barra e tyre e borxhit rritet, ndërsa kreditorët nuk kanë
gjasa për të rritur shpenzimet e tyre me të njëjtën sasi(Irving Fisher). Pra, deflacioni
ushtron një efekt të ulët mbi shpenzimet, duke rritur barrën e borxhit - e cila, sipas
Fisherit mund të çojë në një lloj rrethi vicioz, në të cilin, shpenzimet ngjeshen, ulen
sepse rritja reale e borxhit çon në deflacion të mëtejshëm.
Së treti, në një ekonomi deflacioniste, pagat si dhe çmimet shpesh bien - dhe ky
është një fakt i jetës ku është shumë e vështirë për të shkurtuar pagat nominale nuk ka rënie ngurtësia nominale e pagave. Kjo do të thotë se në përgjithësi ekonomitë
nuk arrijnë të kenë ulje page, nëse ato kanë papunësi në masë.
Argumenti se deflacioni është një gjë e keqe është edhe sepse disa probleme ekonomike
përkeqësohen kur inflacioni bie, dhe sa më shumë të ulet një normë inflacioni aq më
shumë do të jetë ekonomikisht e dëmshme. Kjo është arsyeja pse inflacioni, ndërsa
është ende pozitiv, është nën objektivin e Fed-it është një lajm i keq; dhe kjo është
arsyeja pse njerëzit e respektuar si Olivier Blanchard kanë sugjeruar se një objektiv
më i lartë, diçka si inflacioni 4 për qind, mund të ketë kuptim.
4. Trasmetimi ndërkombëtar i deflacionit, perspektivat, masat dhe zgjidhja
Impulset e deflacionit mund të transmetohen në të gjitha vendet. Kjo nuk është një
dukuri e pazakontë në bazë të standardit të arit. Megjithatë, në një ekonomi globale
me normat përgjithësisht fleksibël të këmbimit dhe regjimeve të pavarura të
politikave, një përhapje e përgjithëshme ndërkombëtare e deflacionit duket si e
pamundur.
Shtrirja për transmetimin dypalësh të deflacionit mund të jetë e kufizuar. Supozoni
se në një ekonomi është dëshmuar një rritje e shpejtë e produktivitetit, dhe ka kapacite
të mëdha të tepërta në krahasim me konkurrentët e saj të tregtisë. Kostot e tij për
njësi të prodhimit do të rriten me një ritëm më të ngadaltë se konkurrentët duke i
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dhënë asaj një avantazh në sektorët e mallrave të tregtueshëm.
Kjo do të çojë në një rritje në pjesën e saj të tregut, dhe në varësi të madhësisë së
sektorit të mallrave të tregtueshëm mund të rezultojë në një shok të madh të kërkesës
për konkurrentët. Në përgjigje, ky i fundit mund të ketë nevojë për një zhvlerësim
të kursit real të këmbimit, i cili normalisht do të arrihet nga një kombinim i
zhvlerësimit nominal të kursit të këmbimit dhe të uljes së kostove të brendshme për
njësi, dhe për pasojë të çmimeve.
Nëse kursi nominal i këmbimit nuk është rregulluar si duhet, barra e rregullimit
do të jetë në çmime. Kjo mund të shkaktojë zhvendosje të konsiderueshme në këta
sektorë, sidomos nëse nuk janë struktura të ngurta që të parandalojnë një
rishpërndarje të burimeve. Megjithatë, nuk ka gjasa që ky proces mund të çojë në
deflacion të përgjithshëm, duke pasur parasysh pjesën e tregtisë (aktuale dhe
potenciale) që llogaritet nga vendet e ndryshme, dhe mundësinë e kompensimit të
masave të politikës. Rritja e lartë në ekonomitë e mëdha mund të rrisë kërkesën për
importet nga ekonomitë e vogla konkurruese, dhe kjo gjë do të zbusi pjesërisht
goditjen negative.
Një tjetër ndikim i rëndësishëm i një ekonomie që ka një rritje të shpejtë të
produktivitetit
që përjeton një rënie në kostot për njësi dhe çmimet e eksportit do të jenë në terma
të dukëshme të fitimeve të tregtisë për partnerët e saj tregtarë. Kjo do të reflektohet
në një rritje të të ardhurave reale dhe të kërkesës, e cila mund të ketë efekte pozitive
të konsiderueshme dhe të shumëfishta. Këto efekte mund të ulin ndikimin e
presioneve deflacioniste të theksuara më lart, në varësi të pjesës së tregtueshme në
konsum në vendet importuese.
Perspektivat. Ende rreziku i një spirale deflacioni është shumë larg sepse normat
negative të indekseve të çmimeve të konsumit janë si pasojë vetëm e efektit të rënies
së çmimeve të naftës që nga vera e kaluar, ndërkohë që inflacioni bazë, thelbi më i
qëndrueshëm i tij paraqet ritme pozitive. Përveç politikave monetare dhe fiskale që
kanë qenë ekspansioniste, duke marrë parasysh mësimet e nxjerra nga Depresioni i
Madh dhe Japonia mund të jetë e sigurt se deflacioni do të mbetet një kapitull në
librat e historisë.
Masat kundër deflacionit. Politikat e administratës që mund të aplikohen për të
vepruar kundër deflacionit do të synojnë në rritjen e kërkesës për të mbuluar
hendekun me ofertën. Konsensusi mes ekonomistëve për alternativën më të mirë
është i kufizuar në theksin mbi veprimin a priori (për të parandaluar deflacionin)
më tepër se në posteriori (për të luftuar deflacionin).
Nga atje, pikëpamjet grupohen rreth dy propozimeve. E para, monetariste, sugjeron
norma të ulëta të interesit dhe financimin për institucionet financiare për të nxitur
kreditimin e ekonomive familjare dhe bizneseve. E dyta, Kejnsiane, propozon për të
rritur shpenzimet qeveritare për të stimuluar ekonominë. Normalisht, zgjidhja më
e mirë do të varet nga çdo situatë dhe do të përbëhet nga një kombinim i të dy
propozimeve.
Për shembull, gjatë Depresionit të Madh, Fed uli normat e interesit në 0.5% në fillim
të vitit 1930. Megjithatë, në këto kushte familjet preferuan të grumbullojnë paratë e
tyre në shtëpi sepse qe rentabiliteti i vogël i institucioneve financiare (kurthi i
likuiditetit). Në mungesë të fondeve të konsumatorëve, bankat nuk mund të jepnin
hua për aktivitete prodhuese, prandaj ishte stimuli i politikës, rritja e shpenzimeve
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publike nga Presidenti Roosevelt në Ne‡ Deal, mjeti që synoj të luftoj krizën. Nuk
ka qënë e vërtetë se qeveria ka pasur një ndikim të rëndësishëm në ekonomi për
shkak të krizës, sepse tregjet e huaja u bënë më proteksioniste, si pasojë, nuk mund
të kishte një ofertë të tepërt të mallrave dhe të shërbimeve. Kriza u tejkalua kur
Lufta e Parë Botërore përfundoi, duke lejuar një zgjerim të madh të ekonomisë së
saj nëpërmjet kredive për vendet evropiane në konflikt. Nga ana tjetër, rritja e kërkesës
për prodhimet e tyre për shkak se Evropa kishte humbur shumë nga matrica e saj
produktive, u zëvendësua nga Shtetet e Bashkuara.
Zgjidhja. Për të shpëtuar nga një kurth i likuiditetit dhe nga deflacioni nuk është e
lehtë, pasi norma nominale e interesit është ulur drejt zeros prej BQ-së ndërsa në
Shqipëri ka arritur në 1.75%. E vetmja mënyrë për të ulur interesin e vërtetë është
rritja e pritjeve inflacioniste. Natyrisht, operatorët kanë tendencë të mosbesimit te
banka qendrore që premton më shumë inflacionin, kur në fakt realiteti është i
kundërt.
Deflacioni sot nuk është pjesë e skenarit qendror të parashikimit, por është një
rrezik real. Është shumë e rëndësishme për të marrë masat e nevojshme, por jo aq
efektive saqë të parandalojnë atë që do ndodhi. Ne mund të shohim disa hapa që
tashmë janë duke u zhvilluar dhe të tjerat që mund të merren në rast të deflacionit
të zgjatur:
1. Të realizohet një zgjerim i fortë i ofertës së parasë e cila herët a vonë do të rrit
rrezikun e presionit të inflacionit të lartë.
2. Të reduktohen normat e interesit në periudha afatgjata, për shembull nëpërmjet
blerjes së borxhit publik.
3. Të ndihmojë financimin e një politike ekspansioniste fiskale.
4. Një tjetër mënyrë e mundshme është krijimi inflacionit apo zhvlerësimi i
monedhës, por që të realizohet kjo është shumë e vështirë sepse akoma kemi një
gjendje të recesionit global.
5. Të shikohet mundësia e printimit të parasë(sinjorazheve). Kjo sasi paraje tu jepet
drejtpërsëdrejti popullit, qeverisë për ta shpërndarë ndaj shtresave që janë me asistencë
apo që kanë paga minimale, përgjithësisht shtresave që e përdorin atë për konsum.
Konkluzione
Deflacioni është një rënie e qëndrueshme në të gjitha nivelet e çmimeve të konsumit.
Kjo është shumë e dëmshme për ekonominë, duke lënë të kuptohet se kemi një rritje
të barrës reale të borxhit dhe një dekurajim të konsumit, pasi vendimet për shpenzime
shtyhen në pritje të rënies së mëtejshme të çmimeve. Ky skenar favorizon
ngadalësimin ekonomik dhe një spirale në rënien e ekonomisë.
Deflacioni është i keq, kur ai është i lidhur me një rënie të kërkesës agregate, e cila
është e mundur vetëm nëse kemi një tkurrje monetare.
Mundësia që një deflacion të çojë në një depresion është e largët.
Hipoteza se është e pamundur për të shmangur rënjen e vazhdueshme ekonomike,
sepse nuk ka vend për të ulur ndjeshëm normën bazë të interest(REPO) të lekut
është e pakuptimtë. Nuk janë normat nominale të interesit të cilat tregojnë tonin e
vërtetë të performancës së bankave qendrore, por ato tregojnë dinamikën e ofertës
së parasë.
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Formacioni orkestral i kohës së perandorisë osmane
Sokol Saraçi
Abstrakt
Kumtesa bën objekt të studimit strukturën instrumentale të orkestrave si dhe situatën
muzikore gjatë periudhës së antikitetit të vonë, tëmesjetës dhe kryesisht tësundimit
osman, duke bërë me dije llojet e orkestrave, instrumentet që përdoreshin, muzikantët
dhe statusin e tyre, tipologjitë e muzikës voksle dhe instrumentale me orientim oriental,
sidomos këngët e “ahengut” etj. Hulumtimet e kryera çojnë në mendimin se formacionet
e hershme vokale instrumentale me ndikim bizantin apo roman në rrjedhën e kohës u
zëvendësuan nga formacionet e reja që erdhën nga Lindja, të ofruara prej perandorisë
osmane falë lëvizjes së muzikantëve, strukturave bazike instrumentale si dhe
implementimit të disa tipeve urbane të këngëve, valleve dhe pjesëve muzikore.Sillen të
dhëna edhe mbi vijimësinë historike të muzikës shqiptare, mënyrën se si ajo funksiononte
gjatë periudhës së perandorisë osmane, aspekte të ekzekutimit të saj, tipologjia e
formacioneve orkestrale, duke vënë në dukje se pavarësisht ndryshimeve të thella
motivore, intonative, meloritmike dhe ekzekutuese, gjithsesi muzika shqiptare nuk e
humbistrukturen e e saj bazike paraosmane, posaçërisht te mënyra e të kënduarit,
instrumentet e trashëgueshme si dhe disa formacionet arkaike tradicionaliste.
Keywords:Muzikë, orkestër, orientale, art, bandë.

Hyrje
Burime të hershme mbi muzikën shqiptare që tregojnë ekzistencën e saj në kohë
vijnë në mënyrë të kufizuar nga burime arkeologjike, ndërsa në ndërmjetmen midis
antikitetit të vonë dhe shekullit XVI, kur Shqipëria u përballë me pushtimin turk të
trojeve të veta, rrjedhimisht edhe me katastrofat administrative e dokumentuese si
dhe ndërrimin e modeleve të aplikuara në muzikën qytetëse, burimet vijnë më së
shpeshti nga ikonografia e krishterë, nga burime gjuhësore shkrimore, dhe më shpesh
nga rrëfime gojore të përcjella brez pas brezi e të mbëtura në kujtesën kombëtare,
por që nuk shënojnë një fakt a dokument të vërtetueshëm.
Në se këqyrim dy studime serioze të botuara në revistën shkencore “Studime për
artin”, organ i Akademisë së Shkencave, nga dy muzikologë, Vaso Tole (Tole, 200,
34-35) dhe Holta Shupo (Shupo, 200, 141-169), duket se ka një mospërputhje
mendimi e vlerësimi, që sipas optikës sonë është më shumë një keqkuptim termash
dhe objekti studimor se sa qasjesh, argumentesh apo këndështrimesh. I pari e titullon
një nyje të studimit “Skizmi muzikor”, duke nënkuptuar se muzika shqiptare fillon
të veçohet e të fitojë mëvehtësi nga muzika e kultit, që ishte e tërsishme dhe “për të
gjithë”, e shfaqur si idiomë kombëtare (Tole, 200, 38). Ndërsa e dyta që në nyjen e
parë të studimit me titullin “Skizëm apo vazhdimësi” duket sikur e kundërshton
këtë mendim (Tole, 200, 38).
Gjatë periudhës së Mesjetës ishte i gjithkundshëm elementi muzikal i Ochtoechos-it
të Kishës Lindore, rrjedhimisht kjo të bën të pranosh faktin se shtrirja dhe ndikimi
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i muzikës kishtare bizantine në vendet e Ballkanit, pra dhe në hapësirën kombëtare
shqiptare ishte i pranishëm dhe aktiv. Nuk përjashtohet nga ndikimi dhe impakti
që patën elemente ndërvepruese të muzikës së ardhur nga fiset pushtuese të trevave
tonëa, posaçërisht nga arabët, fiset gjermanike dhe ato turo-ugure, filluar nga
antikiteti i vonë dhe shtrirë më pas në gjithë periudhën e mesjetës gjer në ardhjen e
turqve dhe gjithë larushisë së saj kulturore, pra dhe muzikore të vendeve e popujve
që perandoria osmane përfshinte, me strukturat jo thjesht ekzekutuese por edhe me
paradigmën a modelin e krijimtarisë muzikore të kësaj kohe (Ibrahimi, 2000, 49).
Është i njohur fakti se ndikimi që erdhi nga muzika orientale e vendeve të perandorisë
osmane, përfshirë jo vetëm repertorin muzikor por edhe instrumentet ishte i
dukshëm. “Disa elemente orientale në folklor, - vinte në duje Çabej, - në melodi të këngëve
etj., kishin depërtuar në Ballkan që në kohën paraturke, sidomos me ndërmjetësinë e Bizantit”
(Çabej, 1975, 69).
Ndikimi oriental shfaqet deri vonë në muzikën shqiptare dhe në sasinë e
instrumenteve me origjinë orientale, gjer edhe te termat muzikorë. Bie fjala “Hengu”
si formë e njohur orientale muzikore kishte një hapësirë zotëruese në mjaft nga
trevat tona sa i përket raporteve dhe strukturës së muzikës urbane si në Shkodër
ose “këngët e ashikëve” në Elbasan e gjetkë. Lindja solli në përdorim disa instrumente
tipike që u bënë zotëruese, madje zëvendësuan instrumetet e hershme të rajonit, ku
mund të përmendim tupanin (tabl-i), curlen, zurnanë (shalmai) etj. Daullja (Taoulin)
dhe zurnaja (Zorne) janë instrumente të hershme të ardhura, sipas studimeve nga
ciganët e Indisë në hapësirën e Bizantit, të cilat u përvetësuan nga grekët dhe
bizantinës dshe më pas edhe nga osmanët. Sipas Evlija Çelebiut vetëm në
Konstantinopojë kishte “1100 Esnafe muzikantësh” (Çelebi, 1896, 545).
Elementët e muzikës “orientale” në trojet shqiptare, si kudo gjetkë në vendet e Ballkanit
janë të dukshme më fort në qytet se sa në fshat (Antoni, 1974, 117). Në qytete të tilla
si Tiana, Kavaja, Elbasani, Berati, Gjirokastra etj, në pjesën më të madhe të repertorit
të muzikës qytetare sundojnë pikërisht të tillë elemente karakteristikë orientalë duke
ruajtur tipologjitë e ngjashme e të afërta me të. Fshati, përkundrazi, ruan një farë
pavarësie relative gjer në një farë kohe, kur pushtimi osman nis të ngulet në mënyrë
kapilare në viset tona. “Ndikimi turk është kryesisht një ndikim qytetar, i cili prej qyteteve u
përhap edhe në katunde”, vërente Eqerem Çabej. (ÇABEJ, 1976-65).
Duhet pohuar se muzika orientale e ushtroi ndikimin e saj jo vetëm në përbërjen e
repertorit por edhe te instrumentat, madje edhe terminologjia u modifikua cak pas
caku (në Fjalorin e Orientalizmave në Gjuhën Shqipe të Tahir Disdarit, 2005, gjënden 130
terma muzike që vijnë prej botës arabo-turke etj.) Është kjo arsyeja pse numëri
zotërues i instrumentave që përdoreshin nëpër orkestrinat e periudhës së pushtimit
turk gjer më sot janë të tipologjisë orientale. Në Shkodër “Hengu” shfaqej si një nga
format zotëruese të muzikës qytetare i kodifikuar sipas Sistemit të Makameve. Sipas
Kolë Gurashit në librin e tij “Ahengu shkodran”, gjr në vitin 1953 njiheshin, madje
këndoheshin dhe ekzekutoheshin në rrethet urbane 107 këngë në turqisht ngaj 327
të tilla që ekzistonin në Shqipëri. Po kështu në qytetet e Kavajës dhe Elbasanit qenë
të njohura këngët e ashikëve etj (Gurashi, 1958).
Është me interes një e dhënë që vjen nga burimet historike sikundër është Defteri i
hollësishëm i Livasë së Vlorës i vitit 1583, ku jepet lista e disa instrumentistëve
(shtatë vetë) të cilët quheshin Mehterlerë (orkestrantë), si Hasan Hysejn-i, Balli Jusufi, Inehan Mustafa-i, Xhafer Hasan-i, Jusuf Memi-u, Sinan Jusuf-i, Jusuf Ahmed-i
51

(Duka, 2001, 254). Sikurse shënon autori këta ishin Kyptianë, domethënë jevgj, të
cilët merreshin kryesisht me zanatin e farkëtarit, kovaçit dhe atë të muzikantit. Në
fakt ata ishin të ardhur, jo banorë vendas.
“Evgjitët” e Defterit të vitit 1583, - shkruan Holta Shupo në shkrimin e cituar më
sipër, - kishin ardhur së bashku me ushtrinë otomane (përderisa jetesa e tyre ishte
kaq e lidhur me këtë të fundit), banonin në zonën e fortifikuar të qytetit (në Kala)
dhe kryenin shërbime që ishin të lidhura me detyrat e administratës dhe garnizonit
ushtarak otoman” (Shupo, 222, 147).
Ndërsa historiani Fetrit Duka argumenton se bashkësitë myslimane të qytetit të
Beratit si dhe qyteteve të tjera ku bënin pjesë edhe këta Kyptanë (jevgj), e ndër ta
edhe Mehterlerë (orkestrantë) lidheshin më fort me ata që merreshin me pjesën
mbrojtëse, luftarake, pra nënkuptohet se nuk ishin vendas, por të ardhur.
“Emërtimi në fjalëishte shprehje e funksioneve të popullsisë qytetare të islamizuar që lidheshin
me mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e Kalasë dhe jo me vendbanimin e saj” (Shupo, 222, 147).
Në fakt evgjitët e vendosur në Shqipëri nuk ishin luftëtarë dhe nuk shpërbleheshin
me toka të falura nga Sulltani, përkundrazi ata qenë të një rangu të ulët dhe
përfitonin dhurata të vogla, duke qenë pra kovaçë dhe muzikantë. Këta lloj
muzikantësh (Mehterler) ishin të ndryshëm, sikurse edhe aktiviteti i tyre muzikor
qe i ndryshëm. Besohet se ata i binin veglave duke shoqëruar zyrtarët e lartë të
kazave apo Sanxhakëve, sikurse krijonin atmosferën e domosdoshme festive sipas
një kalendari të caktuar, qëndronin pranë ushtrisë për argëtim nga lodhja dhe kushtet
e luftërave, qenë pjesëmarrës nëpër dasma apo ceremoni familjare. Rrjedhimisht edhe
ne qytetet shqiptare mendohet se po të njëjtën punë e po ato funlsione kishin,
pavarësisht mungesës së dokumenteve (1583).
Në shekullin e XVII ofrohen edhe të dhënat që lidhen me situatën muzikore në
qytetet shqiptare, më së shumti si burim ka shërbyer historiani dhe udhëshkruesi i
njohur turk Evlia Çelebiu në librin e tij Sejjahatnaamesin. Për qytetin e Elbasanit, te
buza e Shkumbinit, bie fjala, ai shkruan: “mbështillen dashnorët e dëfrehen me ahengje e
me këngë, të kënduara nga ashikët, si bylbylat e pranverës; këtu ushtojnë këngët dashurore të
përcjella me melodi gazmore apo melankolike, të cilat ndezin e përvëlojnë zemrat e dëgjuesve”
(Çelebi, 2000, 100-101).
Dhe më tutje, tanimë për qytetin e Gjirokastrë, ai vazhdon: “Një zakon tjetër i
gjirokastritëve është se ditën e Shën Gjergjit, të Nevruzit, ditën e Shën Mitrit, të Sari Salltekut
si dhe në të dy Bajramet, të veshur krejt me ar, pasi pinë mirë e mirë dhe e mbushin kokën me
verë të kuqe, dashurues e dashurorë (ashikë e dylberë), kapen qafë për qafë dhe heqin e
kërcejnë valle.” (Çelebi, 2000, 38). Ndërsa për një valle dasme në Zharovinë, Çelebiu e
përshkruan vetë: “ u nisëm me nusen, duke thënë që të gjithë All-llah, All-ah, e duke hequr
valle gjelash si mohues të zotit”(Çelebi, 2000, 42).
Një e dhënë e jashtëzakonshme që lidhet drejtpërdrejtë me temën tonë është pohimi
i Çelebiut se pranë njerëzve të pushtetit në qytetin e Beratit kishte edhe një “kryetar
të bandës muzikore” (Çelebi, 2000, 50). Ose fakti tjetër që ai jep në shënimet e veta të
udhëtimit se në shkollat dhe në xhamitë e qyteteve të Shqipërisë së shekullit XVII
luhej muzikë sipas “melodive kuranore” (Çelebi, 2000, 45).
Nga mehtelerët e shumtë kishte një shtresë që qe më pak e privilegjuar, thënë më
drejt më e ulët dhe masive në pozicionet dhe detyrimet ndaj administratës vendore
ku vepronin. Ata quheshin Calici Mehterleri dhe paguanin taksa, falë të cilave
subvensionoheshin mehterler-ët e Bejlerbeut. Kjo kategori orkestrantësh shëtitës
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merrnin pjesë nëpër ceremoni, rituale sociale apo festa familjare dhe përmes
veprimtarisë së tyre muzikore siguronin të ardhurat e pakta për të mbajtur veten
dhe familjen e tyre. Grupi tjetër i muzikantëve, të cilët kishin një status tjetër më të
lartë, quheshin Satirlar Mehterleri ose Mirmiran Mehterleri, të cilët qenë të vendosur në
rrethin zyrtar të oborrit të Bejlerbeut. Mehterbashi, kryetari i grupit të orkestrës,
ishte po i njëjti emërim që bënte edhe Evlia Çelebiu për kryetarin e “bandës muzikore”,
shkruar dhjetë vjet më parë. Nga gjithë të dhënat historike rezulton se tipologjia e
muzikës që aplikohej asoherë, pra dhe formati i orkestrës apo bandës muzikore, siç
e quante Çelebiu, ishte ajo e perandorisë osmane, pra një klishe e njohur dhe thuajse
e ngurtësuar. Orkestrantët e oborreve të bejlerbeut ishin të paguar mirë dhe në
shërbim të tij dhe detyrave administrative apo ushtarake, sipas rastit. Pjesa tjetër e
muzikanëve jo zyrtarë ishte shtresa e rëndomtë dhe e varfër e qyteteve që paguanin
taksa dhe jetonin falë ekzekutimeve orkestrale nëçpër mjedise, festa e ceremoni të
ndryshme sociale, komunitare e familjare. Nuk dihet me saktësi se çfarë
instrumentesh përdoreshin. Sidomos i mprehtë bëhet ky konstatim në rastin e
orkestrinave popullore shëtitëse, ato që quheshin Calici Mehterleri, pjedsëtarët e të
cilave qenë njerëz që ishin shumë më pranë zakomeve, ritualeve dhe ceremonive
festive të popullsisë vendase, rrjedhimisht ata kishin kontakte shumë të të thella e
më të drejtpërdrejta me shtresat e gjera popullore të qyteteve shqiptare të asaj kohe,
ku edhe luanin muzikë. Si ishte kjo muzikë? Këtu të dhënat janë fare të pakta dhe
mungojnë.
Afërmendsh se nga informacioni i vjelur prej librit të Çelebiut bëhet i qartë fakti
historik se në qytetet shqiptare ekzistontre edhe një lloj muzike, le ta quajmë, e
standardit zyrtar, një muzikë me karakter qytetar. Mund të vihet në spikamë fakti
se pohimi i pranisë së një kryetari të “bandës muzikore” apo Mehterbashi, flet pikërisht
për tipologjinë e muzikës zyrtare e qytetare të shekullit XVII, të cilat mendohet se
kanë qenë të përhapura në gjithë qytetet kryesore shqiptare, si kudo gjetkë në Ballkan
apo hapësirat e perandorisë osmane, posaçërisht nëpër kështjellat e ndryshme ku
pranë komandantit të tyre (Dizdarit) qe instaluar edhe një orkestrinë me orkestrantët
e vet të paguar, ndryshe thënë Mehterhane dhe Mehterlerë. Kjo bëhet më pas e
vërtetueshme nga një dokument arkivor i Arkivit Qendror të Shtetit, i cili daton
dhe i përket 15 marsit 1681, ku ndër të tjera pohohet ekzistenca e orkestranëve
nëpër kazatë e ndryshme, të cilët duhet t’i japin detyrimin bejlerbeut, për t’ia dorëzuar
përfaqësuesit të kryemuzikantit (Mehterbashit) (AQSH, 49, 143).
Këto lloj formacionesh orkestrale a kjo tipologji ekzekutive përqaset me formacionet
e mëvonshme orkestrale frymore që shihet ndër ciganët në vendet e ballkanit. Sakaq
është me vend të theksojme se në këtë periudhë gëlonin jo pak bejtexhinj shqiptarë
(vjershëtor apo thurës vargjesh), të cilët qenë të lidhur me orkestrat në fjalë, ka
fliste më së pari për ekzistencën e një muzike qytetare, pra e një krijimtarie që e
tejkalonte tipologjinë e muzikës folklorike e cila përcillej brez pas brezi në po ato
klishe e standarde muzikore. Përkundrazi, duke qenë e “porositur” si tekst dhe
vargje origjinale të shkruara nga bejtexhinjtë e ndryshëm, kuptohet se në këtë rast
kemi të bëjmë me një tipologji tjetër muzike, tashmë e kompozuar, ku funksionon
njeheraxzi teksti dhe muzika, të dyja të reja jo struktura të riciklueshme.
Sipas Zija Shkodrës: “Si forma primitive esnafore të vogla vlejnë të përmenden edhe tajfat e
muzikantëve. Këto grupe prej 5 – 10 instrumentistësh të dalluar që na kujtojnë “meistersingerët”
gjermanë, apo “menestrelët” shëtitës italianë i gjejmë në disa krahina të vendit tonë qysh në
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shek. XVI – XVII. Një tajfë e tillë prej gjashtë vetësh ishte edhe ajo e qytetit të Elbasanit e vitit
1606. Për të kënaqur popullin dhe ushtrinë e këtij qyteti në lulëzim, këta u binin dy herë në ditë
daulleve dhe zurnave (...). Prandaj ishin përjashtuar edhe nga taksat dhe detyrimet e zakonshme
të kohës.” (Shkodra, 1973, 207).
Në thelbin e vet kjo e dhënë historike është domethënëse për ekzistencën e orkestrinave
në qytetet shqiptare me 5 deri në 10 instrumentistë. Por, siç me të drejtë studiuesja
Holta Shupo apelon për një përcaktim dhe nëndarje më të drejtë e më të saktë të
tipologjive të tyre, rezulton se fakti i sjellë nga historiani Zija Shkodra “është pak i
turbullt. Siç duket autori ka dashur të përgjithësojë ekzistencën e tajfeve të muzikantëve
në një periudhë historike më të gjerë dhe i ka përzierë pa e ditur llojet e tyre, - vëren
më tutje studiuesja, - sepse sapo që përmend se këto taife ishin “shëtitëse” shton se taife
e Elbasanit i binte “dy herë në ditë daulleve dhe zurnave”. Taifet shëtitëse (të cilat në një
dokument pak më të vonë quhen Calici mehterleri) ishin ose ato që sot i quajmë “saze”
dhe përdornin instrumenta si “violinën (Kemenceh - shën. ynë), fyellin, sazen, kanunin dhe
jongarin” (po aty) ose formacionet e vogla të ciganëve me daulle dhe zurna. Ishin pikërisht
këto taife që: “qoftë edhe nëpër katunde, jepnin edhe koncerte nëpër dasma dhe synetllëke” (po
aty). Ndërsa në rastin e taifes së Elbasanit që u binte dy “herë në ditë daulleve dhe zurnave”
kemi të bëjmë me një Nevbet (Nevbet pers. - Rradhë, rradhë periodike, Roje, Roje nate) pra
me një muzikë ushtarake dhe një mehterhan ushtarak. Këtu vërtetojmë edhe saktësinë
e informacionit që na jep Çelebiu afërsisht 64 vjet më vonë kur shkruan se në Berat ka
edhe një “dirigjent bande”. Pra këtu vërtetojmë përfundimisht se kjo “bandë” ka qënë
mehterhan-i i jeniçerëve dhe se ky mehterhan ka ekzistuar të paktën që në fillim të shekullit
XVII. Por a kishte aso kohe në Berat një Nevbethane (një vend të caktuar ku luante kjo
mehterhane apo ndonjë ngrehinë të saj?). Këtë mbetet ta gjurmojnë historianët dhe
arkeologët. Dokumentat nuk na thonë gjë. Më pas citati i Shkodrës vazhdon edhe më
tej të përziejë (të përgjithësojë) kohrat dhe llojet e muzikantëve. Ne nuk do të ndalemi
më në analizën e kësaj përzierje që përfshin një kohë edhe më tej se sa shekulli XVII,
sepse nuk është qëllimi i këtij punimi. Megjithatë do të përmendim akoma se në këtë
citat flitet edhe për një tjetër dokument (të vitit 1718), që gjëndet në AQSh, në të cilin
ka informacion se: “tajfat e muzikantëve të vendit tonë, sikurse ato të krahinave të tjera të
ejaletit të Rumelisë, u paguanin kryemuzikantëve të ejaletit një taksë vjetore” (SHKODRA,
1973-207). As këtë dokument nuk kemi mundur dot ta gjejmë” (Shupo, 200, 153-154).
Nga faktet e sjella pjesërisht dhe në formë pohuese kronologjike bëhet e qartë se
ndikimet e muzikës orientale në vendin tonë nisin herët qysh me erën e re në antikitetin
e vonë, vijojnë të shfaqen në mënyrë më intensive në shekullin XIII, bëhen të
dukshme më tutje me lëvizjet e popullsisë brenda hapësirës së Perandorisë së Bizantit,
dhe me shek. XVI muzika orientale, sidomos formacionet orkestrale modelohen
përputhur tipologjisë së muzikës orientale dhe standarteve të aplikueshme në gjithë
Perandorisë osmane, ndërsa në shekullin XVII e më tutje ato tashmë shfaqen si
modele sunduese. Por merret me mend se përtej kësaj tipologjie muzikore dhe
orkestrale, në vendin tonë mbijetonte, sidomos në zonat rurale, por dhe ato urbane,
edhe një shtresë e strukturë origjinale dhe e palëkundshme muzikore shqiptare.
Përfundime
Në mbyllje të këtij artikulli që përfshin zanafillat e bandave muzikore qysh nga
pushtimi osman, në vitin 1876 e më tej deri në vitin 1909, pak kohë pas shpalljes së
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Kushtetutës së Xhonturqve, mund të thuhet shkurt se:
-Ndikimi oriental në muzikën shqiptare shfaqet deri vonë në sasinë e instrumenteve
me origjinë orientale, gjer edhe te termat muzikorë.
-Formacionet orkestrale të tipologjisë osmane vijojnë me formacionet e mëvonshme
orkestrale frymore, që shihen ndër ciganët në vendet e ballkanit.
-Nga gjithë të dhënat historike rezulton se tipologjia e muzikës që aplikohej asoherë,
pra dhe formati i orkestrës apo bandës muzikore, siç e quante Çelebiu, ishte ajo e
perandorisë osmane, pra një klishe e njohur dhe thuajse e ngurtësuar.
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Abstract
Today, the challenge of economic development is highly connected with the integration
of public policies to address sustainable economic and social development. This implies
the harmonization of public policies in creating the necessary synergies to maximize
the development potential of the country with a positive impact on economic growth.
Administrative and Territorial Reform came as a necessity, even it was delyed. If we look
Tirana and other big cities in Albania, it is noted the invasion of peripheral areas (former
communes), as well as demographic changes of recent years, which have often changed
the old demography of the cities, because they are too big. So, municipalities were imposed
involuntarily to developments by former communes surrounding, by creating negative
externalities. The core of reform is the concept of a functional area that has given gravity
during the transition 25 years, despite the territorial or administrative dimension of the
territory. In such way, functionality as an economic, social or human exchange has
brought a new reality. Even in big cities that are County centers or have a dominance in
development, such as Tirana, Durres, Vlora and other cities, this kind of functionality
will respond to a new administrative reality. This reality implies that the manner, form
and territory where this functionality takes place, will provide a new model of local
government, which will minimize all negative externalities.
This study aims to highlight the importance of undertaking the Administrative and
Territorial Reform and the analysis of its expected impact on the economic development
of Albania.
Keywords: Administrative and Territorial Reform, impact, economic development, local
governance.

Introduction
Administrative and territorial structure in Albania has been fragmented with a
composition of 65 municipalities and 309 communes, in a country with 3 million
inhabitants. This fragmentation was a concern for the government, because it
endangered the efficiency in equal distribution of public services and the coordination
between local and central government became more difficult. About 15% of the
total population lives in Tirana, Albania, and residents of Tirana-Durres corridor
are expected to exceed 1 million in the future 20 years. At this rate, this area will
cover about 70% of the total population of Albania and as a result of urbanization
expected, the former communes’ population is expected to decrease.
The current system of local government failed to guide local development or to be
part of these developments, by not reducing informal demographic moves, neither
informality jobs nor economy and imposed by many factors, not being driven by
regulatory system state. This kind of development has brought inequality. Despite
certain economic or fiscal instruments created in the legal framework, there are still
large disparities. This system could not correct these imbalances, by bringing the
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need for another system, which must take into account these disparities. The new
system should be supported by specific development instruments and should ensure
citizens’s access in different services with adequate quality and timely by local
administrations.
Local Governments Units have several categories of functions, such as their role in
the public sector for effective delivery of public services, which has a special
significance. One of the main goals for the local government, which is at the same
time a challenge for local authorities, is the effective use of its own financial resources,
in order to provide services related to the interests and demands of citizens. But
administrative territorial division favored not at all the intention to improve the
services provided, so the Albanian Government launched an administrative and
territorial reform and one of the main priorities of its 2013-2017 program was to
consolidate and to amalgamate local government units.
After a long process of discussions and consultations, the Administrative and
Territorial Reform was adopted in July 2014, creating only 61 new municipalities.
This reform aims to improve the quality of local public services by providing them
in an efficient way and by increasing the access of citizens in these services. An
important issue related to this refom is the impact in economic development. How
will this reform help the country to develop its economy?
The need and importance to implement a territorial reform
In 2000, the efforts of the Albanian government of that time to create a new model
of local government, reached the summit through a decentralization strategy and
the review of the entire legal framework. During its implementation, it generated
an added value to local government system.
After 2000, there is a transformation of the cities and a part of areas in communes,
which first discerned the impact of the decentralization reform. After a maximum
consumption of the model provided by the organic law, and also the local inability
to respond to functions and authorities stipulated by law and because of
unsatisfactory performance, there was a stop of decentralization process.
The local government model determined in 2000, not in functional terms, but in
terms of size units, determined by organic law and then by the law that defined the
administrative division, has failed in creating added value to the system.
It has been exhausted even to have a coherent development of the decentralization
process to respond to the growing expectations of citizens, as well as it has failed
even to the new spirit of today’s development expectations. If until yesterday civil
expectations was at a smaller dimension, today there is an expectation in an added
one, which goes beyond the administrative functions provided by law.
Today’s necessity is to include the fisrt level of local governments units in the
development and promotion of sustainable economic and social development.
Citizen’s demand extended in truncated territory, doesn’t respond to today’s growing
expectations in public offer and local needs.
This model has produced deficiency in the first level of local governance, which can
be categorized into two parts. The first is the creation of development in large
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municipalities, which in their public performance associated with certain functions,
have advanced the maximum expectations of citizens, but have suffered externalities
in development. These externalities have not been part of the development of their
territory, but are oriented from local units around, making it impossible to coordinate
local policies in order to bring sustainable development of the territory. Thus, major
cities have greater consequences, because of the biggest requests for building or
living, which has posed a new reality. This reality has produced negative externalities
even for the citizens of urban areas that have benefited maximally from local
governments.
Secondly, the division and fragmentation in communes with less than 1000
inhabitants. This has reduced maximaly the presence of local units in certain rural
areas. The presence of local government means the right recognized by the
Constitution or by the Law, as an expression of volition that takes electoral
legitimacy and public authority granted by law, as a right to manage the public life
of those areas. If there are municipalities that pay their administration and do not
offer certain services or could not generate resources that come through various
forms either fiscal or non-fiscal, it means that we are dealing with paying agent and
not with elected people or local institutions with their full legitimacy.
There has been a debate about the theory and the reality of what will happen to
local democracy if we have a larger local unit, because in Albania the mountain
terrain in certain areas, might cause the loss of the right of citizens or representatives
of these areas to participate in public life. If an administration in a commune can
pay only its staff, then what is the presence necessity or about what democracy or
democratization of these people lifes we are talking about when these people won’t
to be part of local decision-making, they fail to contribute to local budgets, and fail
to be part of the elections (make a choice) in terms of the public or local offer of the
administration?
Certain representation instruments, in administrative meaning, are more than
acceptable and solvable, by correcting the problem of distance and by giving a grater
innovation to the increasing magnitude problem. So, the public local offer can
maximize public efficiency, utilize economies of scale and enable the delivery of
services to citizens while reducing the large imbalances created and aiming to achieve
social cohesion.
Although public funds are provided through national policies of support as in
rural areas with a small density of population and urban areas with higher density,
they have not given the right impact despite the good will of many municipalities
over the last 20 years to enable the functioning of these areas. There are a large
number of analyzes and reports that indicate a disparity which ranges 80 or 100
times more regarded public local money spent for municipalities and citizens in a
big city, compared with a finite commune.
This disparity could not be corrected with the administrative system of the state
until 2014, despite of some instruments provided in the legal framework that could
reduce the disparities.
Correction means the merger of several local units, being pulled by gravity created
by the functioning and the demography of these years, to increase the public offer
in favor of all citizens in a given area without excluding citizens who have been
unable to get public offer at the local level.
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If we look in a broader perspective, there has been a legislative recognition and
some expectations about the role of municipalities in local economic development.
But it is a fact that local governments have not been part of the national economic
development during the transition period, because of their truncated territory in
urban areas that has not been able to be an integral part of national economic
development. This, would had increased the offer for economic development of the
territory aiming at its sustainable development.
From experiences seen in the region, municipalities are not separated in urban and
rural areas, but there is a fusion of urban areas to rural ones. This has resulted in
a synergy in development and an addedd role for local government in terms of
agricultural development. This means not making development policies and land
use, which remains a national policy, but creating facilities to use the request that
may exist in urban areas and not in rural areas, in order to harmonize both of
them. This harmonization brings efficiency in the local marketing of agricultural
products, which unfortunately in Albania are not regulated as properly. So, the
possibility of a role in economic development is an innovation, which needs to be
corrected by considerating local units in the first level as an essential part of national
development and not as an administrative structure that simply manage some
smaller public functions.
For example, regarding to a public function such as water supply and sanitation,
the inherited water supply schemes in the country is not fragmented in terms of
urban and decentralization process itself has had its obstacles. Besides political
reasons, it has had functional problems. So, water supplies that have served to
some local units and have functioned within a specific public entity, was not able to
administer this service properly. This can be adjusted with the implementation of
new territorial division, which unites the territory with a substantial function,
such as the municipal water supply and gives to municipalities the legitimacy to
fully manage this function.
The same thing can be said for landfields and local public investments, which have
been fragmented and have not been tended to join local public investment, with a
certain potential for development. By harmonizing them together, will be achieved
an increase of efficiency of public money at local level.
Even international reports discuss about decentralization and local levels efficiency,
supporting the fact that the fragmentation of local governments has had till today,
has become an obstacle and has created negative elements in the first level of
government. Local governments tend to have a good perfromace, but fragmentation
has affected some aspects as: disrespecting the law and not satisfactory legal
framework. The proper implementation of the decentralization reform was victim
of the fragmentation of first local level.
Debates in 2000, were also linked to the question whether there were certain
regulation instruments, which could be developed to correct the system. Organic
law no.8652 “On the organization and functioning of Local Government” (as
amended by law no.139/2015 “On local self-government”) has defined clearly these
instruments. But these instruments did not funtioned even after 13 years, causing
the decentralization to be asymmetric, regardless the law has defined it as symmetric.
Symmetric means that the same level of authority, finances and functions will be
executed simultaneously by all local government units.
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There has been a tendency of asymmetric decentralization, which has often resulted
not positive, but it might be probably the reason of realizing the process of
decentralization not in the properly way.
Since 2000, developments have shown that Albania needed a territorial reform that
goes beyond the informal territory (because of the formal developments or informal
ones that are still present). What is the policy of this reform? What is intended by
this reform? Due to demographic movements, where people from certain areas, have
moved in certain areas, will be possible to impose by the territorial reform, a formality
in development, which enables development policies and stop people making them
informally?
Today, the territory is developed from the need for development, which comes as a
result from housing demand or employment of people and businesses that are not
part of the economic development plans. They create realities, which do not utilize
the territory, human resources and financial capital maximally. The state inability
and especially local government of first level in contouring this energy of human
indicative as part of economic and social development plans, has created an “informal”
reality (in the administrative meaning), which needs to be outlined as part of the
opportunity to be developed where territorial potential exists.
Before the implementation of territorial reform, the public system structure has
minimized the potential to increase the economic demand because of fragmented
territory at the first level of local government. The economic demand needs to be
addressed in public offer that is developed through development plans in most of
local levels. This is related not only with local public functions, but also with territory
potential growth to develop the clusters in the economy and within the territory of
a municipality. Facilitation and promotion by the municipalities will lead to a better
harmonization with national development policies through local development plans
as the main instrument at the local level planning.
The division of local government units in urban and rural has not brought a synergy
in development, in terms of an enhanced role of local government in sectors, which
include manufacturing, agriculture or industry, etc. Also local governments were
still far from being part of the national economic development.
It should be noted that there are still remote areas with 500-600 inhabitants. If we
had any larger territory, it would be more efficient to offer the residents of these
areas the possibility of leaving their territory and to move in an urban center. This
could avoid the cost for delivering water supply or maintaining damaged roads by
weather conditions in such deep territories. These are added cost for the local unit
and the state. Offering them a social housing and a job in a period of 2-3 years,
would be more efficient because the costs to provide services in their territory are
greater than the cost of their concentration in an area with high-density of people
where the costs of public services are more affordable by the state.
There is a debate of values that we want to promote. In case these people could not
move, because of their financial difficulties like other people that had have the
opportunity or the courage to move in demographic areas, this reform will serve to
those to be closer or to access easily certain areas where the population density is
greater and public supply and demand are matching better with each other, bringing
a greater saving of local public funds. Local decision making and the decisions
taken from councils and mayors will fit better to the needs and interests of residents,
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wihile the territory gets larger. In Albania, there are still areas with only 3-4 house
in a mountain side, not for the sake of history, tradition or desire, but due to the
inability to move becuase of different causes. Houses are being demolished and
residents have no financial resources to maintain them. They stay there, because of
lack of opportunities to go below, or do not have a job offer. Recent years
developments have shown that people have imposed the demographic development,
or even the informality in construction. This will be regulated by the implementation
of this reform, which will direct a new demography that delivers a maximum use of
the potential in natural and human resources of the country.
This reform must be accompanied with a review of the position of deconcentrated
offices in local government related to the functions, which are defined as common
functions: education, health, social issues, the environment, civil protection etc.
and with the desire or not of government local. They need a local addressing of
these problems. The space of authority given to local government, and
transformation, in terms of policies at national level, could be merge very well in
order to determine the role properly, not to give more to local government if it does
not have the right performance, but to give the authority to local government and
to ensure the improvement of its performance.
There is a parallelism, which sounds a bit as the market economy. In the demand offer in the economy, the state is not always compelling but its even a regulator.
Even in this case, the citizens of urban and rural areas, have imposed a reality
where the role of the state in the rules of the game, somewhwere was weak and
somewhere has been strong. But still again, today reality is posed differently. There
is time for the state to establish himself in this new reality, to respond to the
functioning of it. This is the fundamental principle of this reform.
As a result of these submissions there was a need to change the created system and
reality, by implementing and enforcing the Administrative-Territorial Reform. Also,
there was a need to decentralize some important functions such as education, forests
and pastures administration, irrigation and drainage service, rural roads
maintenance, fire protection etc.
The impact on the economic development of Albania
The new territorial division brings the public money maximization and increases
certain funds for public investment. This increase the efficiency for current
investments where these two decades the state has failed to respond to citizens’
needs and to guide the development. This system will allow the redistribution of
local public offering by reducing disparities created in rural areas versus urban
developed areas.
The guaranteed rationality of the Administrative and Territorial Reform, in the
sense of maximizing human resources of local administrations is to guarantee a
greater efficiency in their services and will be able to have a better performance in
terms of development in larger territories. This will bring a better harmonization of
economic and social developments in larger territories and urban areas. This will
correct and bring the maximization of natural resources of the territory, (a certain
lake or any other object), where will be accessible even by citizens.
Territorial reform will result in an increase of the efficiency in using public money
61

as a result of the opportunity to plan new areas of development, where the potential
ia available and to restrict development in areas where there is a high cost of state of
keeping historical values or traditions (disappearing villages that have a high cost
of providing road infrastructure or water, etc.). Meanwhile, the territorial
adjustment will make it possible for natural and human resources and local public
potential to be adapted with national economic development.
Also, the reform will bring a public offering growth to raise the quality of important
services such as water supply and sewerage, road infrastructure, public transport,
waste collection and processing. It will raise the local investment capacity in the
absolute investment weight as well as in the increase of the efficiency of local public
investments in order to increase their impact on economic development.
The new territorial division will bring innovation to the addedd role of local
government units in economic development because today economy is governed
by supply and demand mechanism, when the state has an important role and
municipalities involvement in this mechanism will have a positive impact.
The impact of reform on economic and social development will be reflected in increased
capacity of planning, but not only as a result of increased human capacity but also
in the potential to integrate into a wider territory housing and employment needs,
by maximizing territorial potentials according to characteristics of different areas.
Areas which have touristic potential will have the opportunity to be involved in
local planning as a potential in tourism development, while areas that have economic
potential, as a result of natural soil or subsoil or even beyond, will be involved in
planning local as a potential in economic development.
So, the reform aims local economic planning in larger territories, providing certain
economic areas, with the necessary infrastructure to attract local or foreign investors
but also by creating clusters in local or regional economies.
Also, will be created the necessary space to enable the scheme of economic
development in small and medium businesses, as well as a friendly climate in oreder
to harmonize the consumer demand for employment and the market offer oriented
in public sector government. It is necessary to create a synergy for agricultural
development in rural areas in order to respond the consumer demand in urban
areas, by the creation of local development instruments as local markets, local places
to collect agricultural products etc.
An argument that confirms the positive impact of reform on economic development
is the notion of public goods. The benefits of a public good should not decrease
with population growth. The biggest municipalities can benefit from economies of
scale. Also, the merger of local government units will reduce transaction costs for
making decisions on various issues and will unite tax powers of smaller municipalities
with larger ones in order to reduce inequalities.
Another important argument for the need and impact of territorial reform is the
efficiency in service delivery. There is a positive correlation between capital investment
per capita and local government units’s surface. So, the needs for capital investment
grow for a smaller number of residents located in a vast territory. Local government
reorganization creates opportunities in order to ensure efficiency of investments
allocation; especially regarding education, infrastructure, water supply, etc. It is
expected to be reduced the costs of providing public services per capita, because the
units fragmentation have increased services costs.
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In the new proposals on EU funds, the role of state becames stronger, in cohesion
policies context. ERDF (European Regional Development Fund - ERDF) supports
sustainable urban development through integrated strategic policies that promote
economic, social and environmental development of functional areas. Basically this
principle, in one hand is to focus the resources in certain areas with special challenges;
and on the other hand, the ERDF funding programs should be integrated into
broader programs.
According to these programs, a minimum of 5% of state allocated fund, should be
used for investments that promote sustainable urban development. In the territorial
reform framework, the new units will offer economies of scale and the government
will facilitate institutional relations and stimulate economic competitiveness, thus
fulfilling the objectives of the countries that aim EU integration. The reform will
result in a human and financial resources rationalization of the Albanian state to
enhance the quality of governance at national and local levels, and reduce the abuses
of state human and financial resources.
In conlusion, different countries move at different rates of development, but all aim
at achieving the objectives of independence - participation - efficiency, which bring
stability and economic development. To achieve these objectives, states undertake
various reforms. The reforms have a strong symbolic meaning, as a way of
legitimizing a new democratic system, to show that “the old system has changed
and the new system will bring changes.” In this context, undertaking a reform
should have as priorities not only the goal or political considerations, but also
administrative and economic country considerations. The important issues to take
into consideration when initializng a new reform are also: (i) the existence of
historical circumstances, which increase the chances for democracy; and (ii) the
existence of professional actors who voluntarily decentralize the authority from
top to bottom.
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Development of legislation and penal institutions in the Republic of Kosovo
PhD (C.) Resmi Hoxha
Abstract
The Republic of Kosovo, although young in terms of statehood has very interesting
developments in terms of legislation and penal institutions, which include in itself acts
and institutions within the former Yugoslavia, Serbia, UN protectorate and finally after
the independence, the legislation and institutions of the Republic of Kosovo as well.
After World War II, Kosovo was under the jurisdiction of Yugoslavia, within which in
1945several laws were adopted. In the 40s the Penal Code was adopted, which allowed
for arbitrariness and lawlessness in criminal proceedings against Albanians, Croats
and Slovenes.
With the 1974 Yugoslav constitution, Kosovo was in legal terms substantially equated
with the republics of this state, but in practice this was not the case.Its competencies in
the field of police, judiciary, legislation, etc.were denied by the Serbian regime. This
constitution approved for the first time the concept of devolution of legislative
competences to republics and provinces. Thereby, Kosovo for the first time had its own
penal law, until the abolition of Kosovo’s autonomy by the Serbian regime.
After the end of the war in 1999, in Kosovo there was a mix of laws from former Yugoslavia
and acts issued by UNMIK. 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 EU accession and
other international structures.
Keywords: Kosovo, Legislation, Institutions, Constitution, Laws.

Introduction
World War II and post-war historical developments had an impact on economic,
cultural and historical development of different people, who happened to be in the
state of so-called SFRJ- Yugoslavia.
Kosovo after 1945 was under the jurisdiction of the Republic of Serbia and
Yugoslavia, and therefore the legislative infrastructure and the development ofpenal
institutions were under the influence and oversight of the Republic of Serbia.
1. Development of legislation
After the 1945 war, the following laws were adopted in Kosovo:
·
Law on combating speculation and economic sabotage,
·
Law on protection of national wealth and its governance,
·
Law on criminal offences against the people and the state, and
·
Law on the types of penalties.
For proper functioning of all fields in the sphere of social developments of the
time, it was seen that these laws are not sufficient for a sound legal system.
Although Kosovo was under the Republic of Serbia, it was found that it is
necessary to adopt a considerable number of laws to make the legal system
functional and for the functioning of the justice organs as prosecutors and
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courts likewise. Adoption of adequate laws was necessary for the functioning of
the legal system in general. For this reason in Kosovo during 1947 and 1948 a
considerable number of laws were adopted.
Legislation during 1947 – 1948
Kosovo as part of the Republic of Serbia needed to have a proper legal infrastructure
which would enable a genuine social, economic, cultural, educational development
and functioning of the judicial and penal institutions.
During this period, a considerable number of laws were developed such as:
·
On December 4,1947 Penal Code was adopted-the general part and it entered
into force on February 12,1948.
This code was developed based on the Russian model and it had major shortcomings
in practice, therefore there arose an immediate need for the development of other
laws in the field of criminal law. So during this period, particularly in 1948, the
following laws were developed in the field of criminal law:
·
Law on offences against official duty,
·
Law on military offences,
·
Law on offences against general peoples’ wealth and wealth of cooperatives
and other social organizations.
The legislative system was not consolidated in the Yugoslav republics and provinces
so it was a time imperative that Yugoslav state in this regard undertake concrete
actions in the criminal legislative field.
Assembly of the Federal Republic of Yugoslavia on December 27, 1951 adopted the
Code in its entirety. With the entry into force of this code, the previous penal Code
adopted in 1948 ceased being operational together with other special criminal laws
that have been into force until then.
Despite existing legislation, the Serbian regime opposed and reduced competences
of Kosovo in the following fields:
·
Judiciary,
·
Legislation, and
·
Police.
Legislation after 1974
Kosovo with the constitution of 1974, in legal terms equaled significantly with
Yugoslav republics. So after 1974, all Yugoslav republics and provinces brought
their own laws, which entered into force on July 1, 1977. At this time in Yugoslavia
nine (9) criminal laws were operational: criminal laws of 6 republics, of the two
provinces and the federal Yugoslav criminal law.
Since 1974 onwards, the situation in Kosovo had changed significantly, and as a
testimony to this is the fact that the implementation of the Criminal Law in Kosovo
judiciary, prosecution and police was done by 75% Albanian employees. Serbian
regime by noticing Kosovo’s progress started pursuing a selective policy towards
Albanians and thus started to criminalize them. This criminalization intensified
after the demonstrations in 1981.The criminalization of Albanians continued until
spring 1989, when war broke out in Kosovo. During this period, a considerable
number of young Albanians were politically condemned.
In March 1989, the Criminal Law of Kosovo was abolished by the Serbian regime
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and inKosovo wasimplemented the Criminal Law of Serbia and that of Yugoslavia.
After liberation, the Criminal Law of Kosovo and that of Yugoslavia were
reestablished.
The criminal code of Kosovo
This code started being developed in September 1999, by Kosovo experts. In calendar
year 2000, 32 international experts were involved alongside Kosovars. In early March
2003, the final version of Criminal Code of Kosovo was prepared. This code was
adopted on 6 July 2003 by the UN representative in Kosovo, Michael Steiner.
The code entered into force on April 6, 2004.
During 2011-2012, the completing and amending of Criminal Code of Kosovo was
done.
The New Criminal Code of Kosovo and Criminal Procedure Code of Kosovo entered
into force on 1 January 2013
2. Development of penal institutions
Status and position of penal institutions had the same fate as the political and legal
status of Kosovo within the former Yugoslav federation , which had different stages
of development.
The period 1945 -1974
Kosovo in the period 1945 -1953 , has not had its own institutions , except for
detention rooms inside the police stations . All Albanian prisoners were sent outside
Kosovo. By 1953 , 2 Detention Center became functional , one in Prishtina and one
in Mitrovica , but nevertheless the convicted for political offences were sent outside
Kosovo .
The period 1974 – 1990
With the changing of the legal and political status of Kosovo and the adoption of
the Constitution of Kosovo, Kosovo’s position changes, so the justice system and
penal institutions gain independence and start building their capacities. During
this period, 3 new correctional centers were built:
• Juvenile Correctional Centre in Lipjan,
• Correctional Center for long sentences in Dubrava, and
• Correctional Center for short sentences in Smrekonica
These institutions have provided an adequate treatment of prisoners in accordance
with the offense committed, length of sentence and their age, offering prisoners all
their rights and benefits that are provided by law and international convention.
The period 1990 -1999
Serbia tendencies to demolish the autonomy of Kosovo and Kosovo institutions
were continuous.This tendency reaches its peak in 1990, with the adoption of
amendments to the Constitution of Kosovo and with the application of extraordinary
and violent measures in Kosovo. These measures were also taken in the Kosovo
Correctional Service - in penal institutions, with inhuman treatment of prisoners
and their transfer to penal institutions in Serbia.
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The period 1999 - 2012
The organization and operation of the Correctional Service under KFOR
administration
With the beginning of NATO bombings1, new arresting started and a great number
of people were taken from the street without any reason and were placed in
correctional centers without any judicial decision. Their treatment was inhumane
and witnesses report that they have experienced physical and mental torture and
were given only one meal in 24 hours, just enough for survival. Some of them,
unable to cope with this situation have committed suicide by hanging and openly
asked the authorities of the regime that they would rather be executed than be
mistreated in the most inhumane manner. It is worth mentioning that a number
were executed only because they expressed their dissatisfaction with such a treatment
to the regime authorities.
After the war, Correctional Institutions in Kosovo have been damaged in terms of
infrastructure and all other aspects. In this regard it is worth to emphasize that the
history of the penitentiary system is an integral part of the history of the state,
therefore, Kosovo’s institutions are no exception2. Initially, with the entrance of
KFOR3in Kosovo, all the institutions: detention centers and correctional centers
have been under the administration and management of KFOR.They initially did
the physical security of these institutions as well as their management. In this period
there were still staff of Serbian nationality working in correctional institutions,
and KFOR allowed them to withdraw and go to Serbia.
The organization and operation of the Correctional Service under UNMIK
administration
Kosovo Correctional Service was established in November 1999 by UNMIK4, under
the first pillar of justice as a part of responsibilities reserved to the SRSG5and with
the local support staff immediately started work in November 19996.
KCS has inherited a dysfunctional state of infrastructure but it was later consolidated
and made functional to meet Kosovo needs in terms of detentions and sentencing.
Since the beginning, positive changes started and up to this stage where significant
progress has been made in infrastructure and level of quality of work. KCS initially
opened and made operational the Detention Centre in Prizren to further continue
with the consolidation of the Correctional Institutions in: Dubrava, Gjilan, Lipljan,
Peje, Mitrovica, and later in all other centers of Kosovo7.
KCS under international monitoring has constantly recruited local correctional
staff to meet the needs of the functioning of this service8, which under such
conditions was faced with many challenges by not overlooking here aspects of the
subculture of work in prisons9. KCS is built according to international criteria and
standards, similar to the most advanced correctional systems in Europe, since the
1
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international staff has brought best practices from their countries. Since its
establishment, KCS is part of the general circumstances in post-war Kosovo which
has gone through various challenges and difficulties throughout the transition
phase.
The applicable legal basis for the work of Correctional Institutions was: UNMIK
Regulation 1999/24, which made applicable Law on Execution of Criminal Sanctions
of 1977. Also applicable to the work of KCS were European penitentiary rules and
international standards that apply directly to the Correctional Institutions. In 2001,
legal infrastructure was completed10, making a more clear distinction between the
PISG11 and UNMIK; however development of KCS further remains under the
responsibility of the SRSG, respectively, under the division of the Penal Management
of the Justice Department. During the period when KCS was under reserved
responsibility, the local staff continued efforts to raise the professional and managerial
capacities and to prepare for taking the powers and responsibilities from
internationals who at the time managed KCS.
Transfer of competencies from UNMIK to the Ministry of Justice of the
Government of Kosovo
The third period begins with the transfer of powers from UNMIK to the Government
of Kosovo12. In 2005 with UNMIK regulations, no. 2005/53 the legal basis was
established for the creation of the Ministry of Justice and defined original
competences were defined and in March 2006 the Ministry of Justice began work. In
a later stage in 2006, with UNMIK Regulation 2006/26, 27 April 2006, the Ministry
of Justice’s responsibilities were expanded to include competences over the
Correctional Centers excluding command of emergency situations in Dubrava
Correctional Center until the ending of executive mission of UNMIK. After this
stage in KCS a completely local management staff was recruited and has developed
independently by UNMIK, under the management of the Ministry of Justice. This
period of the transition of the competences lasted until the Kosovo’s declaration of
independence in 2008 and it has been of particular interest for the continuing
professional work of correctional institutions13 .
Correctional Service’s independence and the establishment ofInstitutions for
execution of criminal sanctions
With the Declaration of independence of Kosovo 14and the adoption of the
Constitution of the Republic of Kosovo15 all the competences in the justice system
8
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and correctional service institutions were transferred to local management and under
the management and supervision of the Ministry of Justice.
Functions of the Kosovo Correctional Service are determined by: the Constitution
of the Republic of Kosovo; Criminal Code of Kosovo; Law on Execution of Criminal
Sanctions; Juvenile criminal law; Pardon Law16; The bylaws of the Ministry of
Justice17; International conventions and the Universal Declaration on Human Rights.
Based on these provisions above, the Kosovo Correctional Service has built the
following functions: organization, implementation and supervision of the execution
of imprisonment and long term imprisonment; Organization, implementation and
oversight of juvenile detention and correctional educational measures; Organization,
implementation and supervision of detention; The programs that affect the
rehabilitation of inmates, preparing them for release and facilitating their integration
in families and society18; Recruitment, training and evaluation of Correctional Service
staff, producing analyzes, statistics and information on the Correctional Service;
Measures necessary to ensure the protection of data relating to the Kosovo
Correctional Service.
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Strategjitë themelore të mësuesit të suksesshëm në procesin mësimoredukativ
Bukurie Kallanxhi
Abstrakt
Detyra kryesore e mësuesit është të ndërtojë orë mësimi funksionale, veprimtari mësimore,
të cilat të jenë në lidhje dhe në funksion të realizimit cilësor të objektivave të caktuara në
strategjitë dhe në platformat mësimore e shkollore.
Në çdo orë mësimi mësuesi orienton veten dhe nxënësit se cila metodë është më
frytdhënëse, bën një skemë se si duhet ta realizojë orën e mësimit që të nxënit e njohurive
të jetë produktiv dhe në zbatim të objektivave shkollore.
Në qoftë se mësuesve të rinj u kërkohet që të përgatitin çdo ditë orën e mësimit, ta bëjnë
atë sa më analitike e duke përcaktuar qartë hapin që do të hedhin, si në mësimdhënie
ashtu edhe në mësimnxënie, mësuesit e vjetër, me përvojë e përdorin atë për të proceduar
gjatë orës së mësimit. Kjo natyrisht nuk e përjashton që edhe ky lloj mësuesi mos të
përgatitë në mënyrë funksionale platformën ditore e të jetë i orientuar qartë nëpër
“labirinthet” e orës së mësimit, në raportet që mund të krijohen gjatë saj.
Ajo që mbizotëron është mendimi se “mësimi ka nevojë për planifikim është i
padiskutueshëm” dhe në këtë parashtresë do të japim aspekte e detaje të ndryshme nga
përgatitja polivalente e mësuesit për një mësimdhënie cilësore e produktive, për t’u
përvetësuar njohuritë e reja nga nxënësit në mënyrë kritike e kreative.
Fjalët kyçe: mësuesia, planifikim, strategji, metoda kreative, të nxënit logjik, proces mësimi
etj.

Hyrje
Detyra kryesore e mësuesit është të ndërtojë orë mësimi funksionale, veprimtari
mësimore, të cilat të jenë në lidhje dhe në funksion të realizimit cilësor të objektivave
të caktuara në strategjitë dhe në platformat mësimore e shkollore. Në çdo orë mësimi
mësuesi orienton veten dhe nxënësit se cila metodë është më frytdhënëse, bën një
skemë se si duhet ta realizojë orën e mësimit që të nxënit e njohurive të jetë produktiv
dhe në zbatim të objektivave shkollore.
Në qoftë se mësuesve të rinj u kërkohet që të përgatitin çdo ditë orën e mësimit, ta
bëjnë atë sa më analitike e duke përcaktuar qartë hapin që do të hedhin, si në
mësimdhënie ashtu edhe në mësimnxënie, mësuesit e vjetër, me përvojë e përdorin
atë për të proceduar gjatë orës së mësimit. Kjo natyrisht nuk e përjashton që edhe
ky lloj mësuesi mos të përgatitë në mënyrë funksionale platformën ditore e të jetë i
orientuar qartë nëpër “labirinthet” e orës së mësimit, në raportet që mund të krijohen
gjatë saj.
Ai që mbizotëron është mendimi se “mësimi ka nevojë për planifikim është i
padiskutueshëm”. Tipar dallues i mësimdhënies, si një veprimtari e organizuar,
është procesi që emërtohet planifikim. Të gjithë ata që duan të bëjnë karrierë në
rrafshet e mësimdhënies produktive duhet t’i kushtojnë një vëmendje të veçantë
dhe sistematike procesit të planifikimit.
Konkretisht, për të zgjidhur se çfarë dhe si dëshironi të mësojnë nxënësit duhet të
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kenë në vlerësim si mësues model këto tipare:
a.
Të zotërojnë shprehi shumë të mira organizimi e planifikimi;
b.
T’u përcjellin nxënësve, t’u transmetojnë nxënësve objektivat e mësimdhënies;
c.
Të kenë nivel të lartë kërkesash për nxënësit e tyre;
d.
Mësuesi duhet të jetë i vetëdijshëm për vendimet që lidhen me planifikimin,
teknikat dhe aspektet metodologjike të përgatitjes së mësimit.
Në fazën e parë të jetës në shkollë mësuesi i ri imiton mësuesin model të shkollës së
vet dhe harton çdo imtësi të procesit mësimor, për t’iu përgjigjur edhe ndonjë të
“papriture” që mund të dalë gjatë zhvillimit të orës së mësimit.
Më vonë me aftësimin profesional dhe me ambientimin e rolit dhe detyrës së mësuesit,
duhet të organizohet planifikimi në përputhje, në raport të drejtë e funksional me
veçoritë e nxënësve, me problematikën që mund të paraqesin ata.Risitë e punës së
mësuesit janë të lidhua me kualifikimin e tij permanent, si edhe me aplikimin e
metodave aktive të ndryshme, duke arritur në një bindje se cilat janë ato teknika
dhe metoda që janë frytdhënëse, e nxitin nxënësin për të mësuar, për të marrë pjesë
aktivisht në procesin e mësimit, nxitin punën e pavarur të tij e shkallë-shkallë ai
fiton një arsyetim logjik në shtjellimin e njohurive të transmetuara.
Planifikimi dhe përgatitja e mësimit, planifikimi i tij është i lidhur ngushtë me
mënyrën se si realizohet mësimi. Kjo e bën mësuesin më të qartë dhe strukturimi i
orës së mësimit, sjell garanci në kohën e nevojshme që duhet për çdo etapë e detyrë
të mësimit të zhvilluar në klasë.
Përgatitjadhenjohuritë e mësuesit si vendimmarrës:
Mësuesi merr vendime të shumta brenda një ore mësimi. Duke qenë se ai është
vendimmarrës, atij i duhet, si nënvizon prof. Bardhyl Musai “…të zotërojë disa
njohuri, me qëllim që vendimet e tij të jenë të drejta dhe të merren në çastin e
duhur” Musai, B “Metodologji e mësimdhënies”, F. 81.
Pra, ato vendime të caktuara që merr mësuesi në momente të ndryshme të
mësimdhënies si proces në një kontekst të caktuar kohor apo lëndor, të jenë
funksionale në orientim të objektivave që ai vet ka marrë ose janë objektiva të shkollës
e më gjerë. Duhet nënvizuar se mësuesi përpara përgatitjes së procesit të mësimit, ai
duhet të vendosë për përcaktimin e qëllimeve dhe të objektivave mësimore.
Vendimet e tij në planifikim janë kryesore për të hartuar orë mësimore të suksesshme,
pasive të në këtë mënyrë ai siguron një strukturë planifikimi mësimore që realizojnë
efektivisht kultivimin e vlerave të tij shoqërore me ato profesionale.
Mësuesi që të realizojë një vendimmarrje të drejtë, funksionale, nxitëse e produktive
është e nevojshme:
a.
Tëketënjohuritëcilësuarapërnxënësit e vet:
“Është shumë e rëndësishme për mësuesit të identifikojnë se cilat mënyra e metoda
favorizojnë mësimdhënien më të mirë, por është akoma më e rëndësishme të njohin
çfarë stilesh të të mësuarit mund të reflektojnë në faktorët kulturorë”. (Reflective
Teaching in Second Language Classrooms, Jack Richards, 1994) Stilet e të mësuarit
ndikojnë shumë në suksesin apo dështimin e mësimit të një gjuhe të huaj. ‘Ne
mësojmë 10% nga ajo që lexojmë, 20% nga çka dëgjojmë, 30% nga çfarë shikojmë,
50% nga ato që dëgjojmë dhe shikojmë, 70% kur diskutojmë me njëri tjetrin, 80%
kur provojmë diçka personalisht, dhe 90% kur diçka ua mësojmë të tjerëve” (William
Glasser, 2001).
Çdo mësues përdor një përzierje të stileve të të mësuarit mbasi në klasë ka nxënës të
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ndryshëm me stile të ndryshme të të mësuarit. Çdo mësues mendon se si të ndihmojë
nxënësit e tij të mësojnë sa më mirë.
Mësuesiduhettëperceptojëdhetëkuptojënevojat e nxënësve, pra:
të dijë stilet e nxënësve;
zellin e tyre për mësim;
konceptet për veten;
të marrë në vlerësim edhe mangësitë e programit mësimor e të dijë të organizojë
mësimin;
të hartojë objektiva të tilla që të përputhen me karakteristikat e nxënësve të tij.
b.
Njohuri të thella për lëndën apo disiplinën shkencore që zhvillon
Aspekti i dytë i planifikimit të procesit mësimor është zotërimi i njohurive lëndore.
Organizimi i përmbajtjes bëhet për arsye që mësuesi të shprehë më mirë njohuritë
dhe njëkohësisht për t’u përvetësuar ato më mirë nga nxënësi, që ai t’i përvetësojë
njohuritë në mënyrë logjike dhe të dijë t’i interpretojë ato.
c.
Njohuri të mira për metodat mësimore, për llojet e tyre
Në planifikimin e orës së mësimit një element i rëndësishëm është edhe përzgjedhja
e metodave aktive që e bëjnë mësimdhënien më produktive e më të asimilueshme
nga nxënësit.
Mbi bazën e metodave mësimore mësuesi merr edhe vendimet e mëposhtme:
a.
Ritmin e përshtatshëm për materialin që do të mësohet;
b.
Mënyra e parashtrimit të materialit;
c.
Organizimi dhe menaxhimi i klasës;
d.
Përzgjedhje të materialeve të mësimdhënies;
Të gjitha vendimet që merr mësuesi të jenë në koherencë njëra me tjetrën e në
funksion të objektivave dhe të orientimit të procesit mësimor, në mënyrë të veçantë
për të nxënit e vetëdijshëm të njohurive shkencore të shtjelluara nga njeri modul në
tjetrin.
Pra, për të realizuar një planifikim efektiv dhe funksional është e nevojshme që
mësuesi të ketë në përvetësim elementët e mëposhtëm, të cilat ai duhet t’i fitojë
nëpërmjet studimit, kualifikimit, trajnimeve të ndryshme, si edhe nëpërmjet të
mësuarit gjatë gjithë jetës:
Njohuripërqëllimetdheobjektivat;
Njohuripërkarakteristikat e nxënësve;
Njohuritëthellapërlëndën;
njohuri për metodat aktive mësimore;
Pra, nga sa parashtruam e shtjelluam më sipër, arrijmë në këto përfundime:
1.

2.

Kontrolliinjohuriveshkencore, vlerësimi dhe polivalenca e tij, të përgjigjurit
etj, janë dukuri të rëndësishme që lidhen me teknikat në mësimdhënie, me aftësitë
dhe me cilësitë që duhet të ketë një mësues për t’u bërë i suksesshëm,
përtërealizuarcilësishtobjektivatmësimorë, lëndorëaposhkollorë.
Atokërkojnënjëshkallë të lartë kualifikimi sistematik të mësuesit, lidhja me
praktikat e reja të mësimdhënies dhe këto të zënë vend vijimisht në praktikën e
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3.

4.

5.

punës së mësuesit.
Nxitja e përgjigjevetë shumëfishta: kur mësuesit zhvillojnë seance tipike për
marrjen e përgjigjeve nga nxënësit nëpërmjet teknikave të të pyeturit dhe të
shmanget qarku i mbyllur i komunikimit dhe të kalohet në pyetje që kërkojnë
përgjigje të shumëfishta.
Nxënësit duhet të dëgjojnë me kujdes shokët e tyre gjatë përgjigjeve dhe në
këtë mënyrë mos të përsëritin përgjigjet e shokëve të tyre dhe në klasë mos të
krijohet monotoni por në disa momente edhe acarim si shprehje të tilla “këto i
thashë njëherë” etj.
Strategjia e përgjigjes së shumëfishtë t’u lejë më shumë mundësi përgjigjeve
variabël nxënësve, ata të japin përgjigje më të thella dhe me argumentuese e
bindëse etj.
Bibliografia

Musai, B., Metodologji e mësimdhënies, Tiranë, 2000.
Gardner, Howard. (2003). Mendja e pashkolluar. Tiranë.
Reflective Teaching in Second Language Classrooms, Jack Richards, 1994.
Kraja, Musa. (2002). Pedagogjia. Tiranë.
Peshkëpia, V “Mësimdhënia, mësimnxënia dhe raportet me integrimin evropian”, 2012,
Fan S. Noli, Tiranë.

73
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Abstract
Psychoneurological symptoms in cancer patients may present with a cluster of
symptoms, rather than a single symptom. These symptoms include depressive
symptoms, cognitive disturbance, fatigue, sleep disturbance, and pain. In addition to
these psychoneurological conditions, non-specific distress is very common in cancer
patients, with a reported incidence varying from 15 to 42 percent. From the literature
reviewed, it appears that the mechanisms for each of psychoneurological symptoms
share common neuromolecular pathways, in particular, proinflammatory cytokines,
the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, and the 5-HT system. The purpose of
this review was to summarize the evidence for a psychoneurological symptom cluster
in cancer patients, the shared biological mechanisms across these symptoms, and the
underlying biological mechanisms for each psychoneurological symptom within the
cluster. Methods. A systematic review of the literature was conducted.Results.The
evidencesexists to support a cluster ofpsychoneurological symptoms (ie, depressive
symptoms, cognitive disturbance,fatigue, sleep disturbance, pain). At a molecular level,
common biological pathways(ie, proinflammatory cytokines, hypothalamic-pituitaryadrenal axis, andmonoamine neurotransmission system) may underlie the development
of symptoms within this cluster.Conclusions and implications for practice. A common
error among medical and nursing staff is to conclude that a psychoneurologicalsymptom
or clusters of it are functional without completely ruling out all possible etiologies. This
information can be used by clinicians to guide the selection of symptom management
strategies that are ideally targeted to the biological mechanisms that underlie this
symptom cluster.
Keywords: Cancer, psychoneurological symptom, biological mechanism, symptom
clusters.

Introduction
Psychoneurological symptoms of cancer patients include depressive symptoms,
cognitive disturbance, fatigue, sleep disturbance, pain, andnon-specific distress.
There is evidence that these symptoms occur in clusters rather than as single
symptoms. Thisco-occurring tendency of multiple symptoms may explain a common
biological mechanism. More recent studies found that pain, fatigue, and sleep
disturbance form a cluster with other psychoneurological symptoms (Hird et al.,
2010,18), (Kirkova at al., 2010, 27), (Molassiotis at al, 2010, 39). One study (Bender
at al., 2005, 28) reported that fatigue, cognitive impairment, and mood problems
formed a cluster with some other psychoneurological symptoms in 3 different samples
74

of patients with breast cancer. Another study (Chen & Tseng, 2006, 14) found a
similar psychoneurological symptom cluster (ie, pain, fatigue, sleep disturbance,
lack of appetite, drowsiness)in a heterogeneous sample of oncology patients (see
Table 1). Yet another study identified symptom clusters in breast or prostate cancer
patients at the middle, end, and 1 month after the completion of radiation therapy
(Kim et al. 2009, 17). However, not all studies find a psyconeurological symptom
cluster. For example, the symptom clusters that were identified in cancer patients
with brain metastases included the following: cluster 1 (fatigue, drowsiness,
shortness of breath, pain), cluster 2 (anxiety, depression), and cluster 3 (poor
appetite, nausea, poor sense of well-being) (Chow at al., 2008, 20).
Table 1 Empirical Studies of Oncologic Symptom Clusters
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Materials and method
The literature search for this review was conductedusing combinations of key words
on PubMed and CINAHL databases. The used key words included:symptom clusters,
depressed mood, sleep disturbance, pain, mechanisms and/or pathophysiology,.
Results.The most current mechanistic hypotheses that elucidate common biological
pathways for thepsychoneurological symptom cluster(Kim at al., 2012, 35), are
summarized below.
Common neuromolecular pathways linked to psychoneurological symptoms include
proinflammatory cytokines(Raison at al.,2006, 27), (Illi at al., 2012, 58), the HypothalamicPituitary-Adrenal (HPA) axis system(Thornton at al., 2010, 29), and the 5hydroxytryptamine (5-HT) system. There is evidence that activation of proinflammatory
cytokines was associated with each of the psychoneurological symptoms, particularly
with depressed mood, fatigue, and sleep disturbance. The same sympmtoms were found
to be associated with alterations in the monoamine neurotransmitter system, including
5-HT. However, further evidence is needed to demonstrate how these different pathways
could interact to each other and generate multiple symptoms.
Proinflammatory cytokines, such as IL-1, IL-6, TNF-alfa, and interferons are associated
with an symptom profile, including decreased activity, fatigue, depressed mood, anorexia,
anhedonia, cognitive disturbance, sleep disturbances, and increased sensitivity to pain.
Empiric data indicate that humans and animals who receive cytokine-producing
substances or exogenous cytokines tend to exhibit these behavioral and physiological
changes (Dantzer R., 2001, 933), (Bluthe at al., 2000, 12) called the “sickness behaviors”.
Several studies have reported increased levels of cytokines in cancer patients, the
production of cytokines from neoplastically transformed cells, and the production of
cytokines from cells damaged by chemotherapy (CTX) and radiotherapy (RTX)(Berger
at al.,2013, 7), (Briones& Woods, 2011,12).
The pathways through which cytokine signals are then transmitted to specific brain
regions(Quan& Bank,2007, 21) to produce symptoms include: (a) by passing through
regions where a blood-brain barrier (eg, circumventricular area) is lacking, (b) by active
transport in brain endothelium, (c) secretion from brain endothelial cells, and/or (d)by
activation of afferent nerve fibers, such as the vagus nerve, which transmit cytokine
signals to brain nuclei. The exact signaling pathways, through which cytokines produce
symptoms in the brain, remain unknown. Treatment strategies based on sickness
behavior were proposed both for the symptom cluster in cancer, and for single symptoms.
Empiric evidence and studies with psychotropic medications supports the monoamine
neurotransmitter system as a potential underlying pathway in the development
psychoneurological symptom. Antidepressants and psychostimulants are 2 classes of
medications that support the role of the monoamine neurotransmitter system in the
development of these symptoms.
All classes of antidepressants drugs (tricyclic and tetracyclic antidepressants, selective
serotonin reuptake\inhibitors (SSRIs), modulate serotonin, norepinephrine, and/or
dopamine and others. Each class has slightly different pharmacologic mechanisms of
action, even though allof them modulate serotonin, norepinephrine, and/or dopamine,
but certain class of antidepressants can treat fatigue. For example, drugsthat modulate
the noradrenergic system or the dopamine system (eg, venlafaxine, bupropion) were
reported in small open-label studies to alleviate fatigue (Simpson at al., 2006, 15). On
the other hand, paroxetine, a selective serotonin reuptake\inhibitor (SSRIs) was not
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effective in decreasing cancer-related fatigue. These contradictory findings suggest a
direction for future research in reducing cancer-related fatigue.
Tricyclic antidepressants, are effective for treating cancer pain. The actions of tricyclic
antidepressants may be related to the mechanistic pathways of pain: (a) by increasing
the availability of norepinephrine in synapses: (b) by increasing the availability of 5HT in synapses; (c) by blocking postsynaptic muscarinic cholinergic, and H1histaminergic receptors; (d) by interacting with opioid receptors; and (e) by stabilizing
membranes.There is also evidence that, in patients with advanced-stage cancer, another
class of antidepressant, mirtazapine (an adrenergic and serotonergic receptor
antagonist), is being effective for treating multiple symptoms (ie, pain, depressive
symptom, insomniaand, sickness behavior symptoms (ie, depressed mood, anxious
mood, memory disturbances, distractibility, psychomotor retardation, pain) were found
to be more responsive to SSRI than others class of drugs.
Several studies suggest that psychostimulantdrugs may be useful to treat
psychoneurological symptoms, such as pain, cognitive function, depressive symptoms,
and fatigue. Methylphenidate, the most frequently studied psychostimulant, was found
to increase dopamine concentration in synapses by inhibiting dopamine reuptake,
and to affect other neuotransmitters, such as norepinephrine and serotonin by binding
to their receptors (Rozans at al., 2002, 20).
Also, it was found to reduce opiate-induced somnolence,potentiate the analgesic effects
of pain medications, and to alleviate cognitive impairment. However, many studies
could not confirm the exact role of psychostimulants on psychoneurological
symptoms in cancer patients because of small number of studies and methodological
constraints.On the other hand,several studies reported the lack of a therapeutic effect.
In summary, the efficacy of antidepressants and psychostimulants on multiple psychoneurological symptoms suggests that common neurotransmitter pathways may
underlie the development of these symptoms.Another explanatory model of
psychoneurological symptoms in cancer patients may be the interactions between
proinflammatory cytokines, the monoamine system, and theHPA axis system.
According to this model, proinflammatory cytokines can decrease serotonergic
neurotransmission by converting serotonin precursor to another substance. Besides,
proinflammatorycytokines can activate the HPA axis, possibly through modulation
of 5-HT and norepinephrine pathways, and HPA axis activation is in part mediated
through the 5-HT receptor system.
At the present, it is believed that proinflammatory cytokines released from cancer or
during its treatment, by modulating the HPA axis system as well as the production
of monoamines, may be the first step in the generation of the psychoneurological
symptom cluster in cancer patients. Other factors that can influence symptom cluster
experience could be patients’ genetic variations and social environment (Toyokawaat
al., 2012, 74).
Conclusions
There is a mounting evidence that cancers and its treatment are associated with
neuropsychological symptoms that occur in clusters. According to this review,
biological factors of such complex symptoms are connected to activation of
proinflamatory cytokines and, disregulation of HPA axis and monoamine system.
However, psychological, sociocultural, and behavioral aspects cannot be overlooked.
This information can be used by medical staff to guide the selection of symptom
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management strategies that are ideally targeted to the biological mechanisms that
underlie this symptom cluster.
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The legend of immurement, the Albanian version of Kadare
PhD (C.) Ornela Domi
Abstract
This study will discuss about the way of reconsidering the ballad of immurement from
the novel ‘’The Three-Arched Bridge’’ written by Ismail Kadare. We will explain the
correlations of the legend’s variety and its Balkan counterparts in addition to our study
of the immurement legend. The Reinstatement of the legend as a specific preferred source
of the writer will be analysed based on these research topic issues:
a. The archetype of the old legend
b. The new version of the saga, the artistic techniques used to achieve the artistic idea
objective, the preference choosing this new version about the Albanian’s history and the
bridge as the most proper symbol, of relationships with neighborhoods.
The choice of bridge instead of the castle, the shift of symbols appear reversal signs,
realized through demythicizing, as the first process and at the same time paralleled
with the redesign of a symbol of the new vision of European Albania.
c. The walling up in a bridge, as a symbol for a language
The methodology chosen to achieve the viewpoint of this work, with be the contribution
of Psychoanalytic literary criticism science with Collective psychoanalysis, and myths
thesis, but now we are discussing about the ballad, another kind of productivity based
on the collective consciousness. By making use of the theories of Carl Gustav Jung, Sigmund
Freud, as well as of Albanian and foreign criticism scholars who have concluded their
theories in the field of text linguistic and the technique of the symbol we will develop
further this study. The use of the bridge of communication with Balkan neighbors will
be brought as an important motive of the all-time aspiration of Albanian people.
Keywords: Balkan sister counterparts, symbol, bridge,retaking, vision, Albania,
reconsidering.

1.

The archetype of the immurement legend

‘’the way I tremble in the wall,
‘’may the same way this bridge tremble’’
I will consider the ethnological legend, the Albanian version
of the immurement in the bridge, psychologically in the shape
of the archetype’s image, as a spiritual structure inherited
from one generation to another which belongs to the
collective unconsioussness (a definition used by the
psychoanalist Carl Gustav Jung) among the Balkan people
in order to understand the symbols in ‘’Three Arched Bridge’’
by Ismail Kadare.
It is considered as a symbol of pagan ritual in Albania: a
sacrifice stands in the center when constructing, for a good
progress of the work while building even a bridge and not
just a castle. The foreign reader may immediately recall of ‘’Ifigenia in Aulide’’ by
Euripidis, as a mythical sacrifice, but not far away from the Greek ethnicities,
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neighbouring to the Greeks, some mountains and valleys away, another sacrifice as
interesting as the one of Ifigenia’s is devoting itself by giving peace to the gods of
nature. (Freud. S. 2000 ‘’Motivi i zgjedhjes së Peshtafëve’’1913; Psikoanaliza e artit
dhe e letërsisë. Fq. 96. Tiranë. Dituria). For ‘’Merchant of Venice’’by Shakespeare, it
goes back to searching for the mythical symbolic roots of mythology. The ancient
Greek Mythology recognized an only Moira who represented the inevitable destiny.
The further development of this unique Moira in a group of three (and very rarely
two) sister-godesses, there is much possibility to have happened based on other
divine images, to whom the Moiras were closely connected: Gracias and Fairies.
The inevitable roughness of Law and its connection to death and dissolution which
have been avoided in the enchanting images of the Fairies, were inculated in Moiras’
minds, as if people had perceived the total natural law roughness only after they
had to subdue to it’’. With reference to the same work, the Greek Fairies are called
by Freud, interested in mythology, ‘’ guardians of the natural law and Divine
Order’’, from which the fact that the same thing repeats itself in nature in an
unchangeable sequence depends on’’
In ‘’Three Arched Bridge’’ of Ismail Kadare, who like Shakespeare makes use of the
legend’s motive, from the collective unconsciouss richness of folklore, as an archtype
symbol ‘’fossil’’ and works with it by bringing it to the reader in a modern way of
a chronicle, vivid image of Albanian life in 1377, Midieval times.
By considering a recapture and definitely an elaboration, a recycling of the ancient
ethnonolical legend, the powers of nature and their spirits, whose devotion is
sacrificed, taking place in the pagan beliefs with reference to Jung who states that
the source of it is in the collective unconsciousness that in order to build one needs
a sacrifice, blood. (Jung. C. G. 2002. Mbi psikikën njerëzore. fq.140. Tiranë. Plejad),
who considers this archetype as: ‘’...I have treated the archetype fenomena as
psychological because the material they expose or reveal has to do with ideas and
images’’. Because the ancient people were not able to scientifically explain their
viewpoints about life, the tribes believed, worshiped and had gained the idea
accompanied by images that the nature is provided with spiritual guardians,
supernatural beings, totem-like beings and if one does not well-behave one gets
punished by the Nymphs of Mountains and the Fairies of The Albanian Epos which
Fishta portrays as an aed and bard in ‘’Lahuta e Malcis’’. By making use of the
character of a travelling fortune-teller so that he prepares the road towards the
legend of walling up, (Kadare. I.1987. Ura me tri harqe. Fq.11-12. Tiranë. Naim
Frashëri,) the reader is introduced with an epileptic sick person who had a wave of
communication with ‘’Bad Ujana’’, her waters: ‘’He trembled and foamed as if trying
to throw his limbs away over the ‘’Bad Ujana’’...’’-Yes- he whispered,- a sing from
heaven. His shudders pass over the waters, and in the waters in him. God, they are
getting along to each-other.’’- this is a sign of the almighty, that, here, a bridge
shall be built up...’’
While explaining the pagan belief in Greeks, Freud considers the Fairy as a godess
of positive nature, and Moira as nervous and punishing, the source of the evil,
death itself. The Fairies and Nymphs of the ‘’Bad Ujana’’ godesses that Kadare has
chosen ask for sacrifice death, blood, devotion just like according to the ballad, so
that the bridge can be built up otherwise the waters will not find peace and during
the night they will destroy the work of the day. As cited above, based on the Freudean
80

reasoning, we have to do with sequences of every night, unchangeable by nature,
which repeat themselves, inexpicable, by the supranatural powers, that the ancient
people,the Illyrian tribes called as made of spirits, Fairies of Nature, which got
flared up, lost peace, their games were not quiet, lost the comfort of life, their dances
were spoilt and thus they thought to provide some sacrifice in sign of devotion as
the ancient people were afraid of the supranatural nymphs.
As noticed after the ritual the buildings did not get destroyed anymore, (this could
have been a coincidence too) the leaders of the tribes have repeated the action and
the rites. The scholars have later stated that the human sacrifice has been later
substituted with animal sacrifice. The Albanian Fairy, as a mythological image of
nature, as the legend of walling up is at my viewpoint a hybrid of myth and legend,
personifies even the other side of beign punishing to the people, by thus spoiling
the naturalness and by breaking the rules of nature which according to Freud, the
man by building has to pay with by even his death, so they produced death just
like the Greek Moiras as found in literary works.
The Albanian Fairy, when annoyed by the deeds, works, noise, the man itself, it
resembles to the Greek Moira, a double-faced personality of the Fairies and Nymphs
in our mythology. Let us consider three exapmples from the novel ‘’The Three
Arched Bridge’’ which belong to the damages of the bridge and show what the
anger of the other side of the Albanian Fairies and Nymphs’ personality causes
foolowing up the line of the ethnological and legend archetype:
Damage 1.
‘’- The bards,- another one whispered,- some weeks ago, at The Inn of two Roberts,
talked something about the Fairies of water...’’ pg. 47
Damage 2
‘’This second intervention of the water spirits caused a general horror.’’ Pg. 53
Damage 3
‘’People were coming from everywhere, so that they could see with their own eyes,
the glance of the damaged place made the damage more scaring‘’pg. 73
‘’ The water never forgets, the elders used to say’’pg. 61
There is an expression in Albanian language, which I believe has derived to
nowadays from the beliefs and superstitions of our legends, such as while reading
Fishta, the Epos can be better understood, in which every brave man had his own
Fairy who according to the legends would show up as a good or bad omen and I
think that due to this the Albanian idiom ( it is not by chance I’m using the the
word Ora capitalized, it has to do with the Albanian myth):‘’Të ka ardhë Ora më
duket’’ (Your time has come) which can be rephrazed like: your good like or bad
like is present. The last one represents death or sickness. Kadare brings the image of
mythological beings of the Fairy and the Nymph. Their description is given as
following in the song at ‘’The Inn of two Roberts’’for the souls of waters of ‘’Bad
Ujana’’:
‘’...zanat dhe orët e ujërave nuk do ta harrojnë kurrrë fyerjen që iu bë Ujanës së
keqe. Hakmarrja mund të vonojë, por ajo do të vijë.’’fq. 43
‘’the fairies and the nymphs of waters will never forget about the offense to the Bad Ujana.
The revenge may delay, but it will come’’pg.43.
Jung deeply analyzes human psychology and explains the function of the archetype
symbol, which etimologically means ‘’simvolon’’ counterpart to belief confession.
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To Jung the archetype is a spiritual aim. Thus he explains (Jung.C.G. 2002. Mbi
psikikën njerëzore. Fq.63. Tiranë. Plejad, Tiranë):’’ Symbols are not made up in
consciuos ways, but they have always been produced in the unconsciuosness
through the mental enlightment. ‘’ About the Souls’’ of ‘’Bad Ujana’’ in ‘’The Three
Arched Bridge’’ my hypothetical dilemma is that, with regard to the folk Albanian
mythology, while reading about it and finding similarities to the my personal
readings of tales times ago, I can recall of the the character of waters of lakes and
rivers who is called Floçka, the Bride of Waters, more or less like the Greek Nymphs
who can be found after the name of ‘’Gërshetëza’’(a female character who has her hair
braided,)( possibly the very long hair like the waves of the rivers have been a motive to
have beenseen as braid). Could it be that Kadare in his unaware subbconscious has
had the image of Floçka? Another dilemma has to do with the Bride of Waters, in the
collective unconsciousness of belief, in psychology, of what I have no information, is
that, can the Bride of Waters ask for a sacrifice, so that people can build a bridge on it?
Given the Albanian ethnicities, the symbolic rites of sacrificing for the sake of
construction, inherited, are not found only in one specific region; they are given as
spiritual ideas as a result of folklore fantasy and immagination of the Arberia
Princedom, inhereted by the Illyrian tribes, concernign bridges, castles, archetypes of
similar mentality, characteristics of mind functioning as explained by Jung.
With reference to Sinani. Sh. 2005 ‘’Një dosje për Kadarenë. fq. 52-54. Tiranë. Omsca
-1, who, this legend as a choice, has considered it as the stretching of people (he
mainly refers here to the Balkan people) have made use of ‘the bridge’ refering to
‘’walling up’’, ‘’trust’’, ‘’self-denial’’ as well as ‘’inaguration ritual’’, whereas during
the Byzantine period this motive shows no alternative when it comes to the Greeks,
only as walling up in the bridge...’’. ‘’The classical phsycologist analyst considers
the literary text analogue to the dream and believes that through a detailled analysis
of its function, the literary text will reveal the pshychology of its creator’’, Jefferson.
A. and Robey. D. Përg. Dado. F. 2004. Teori letrare moderne. Kritika Psikoanalitike.
fq. 211 Tiranë- Tetovë. Albas.
Based on a conventional agreement I would like to modify that we are dealing with
the psycho-analysis of folklore material, the motive to unfold the principle archtype
of the legend of the collective consciousness of a whole people as well as the
elaboration of the creator,the writer, Kadare, and this retaking is part of the
autobiography of the Albanian ethnicity (this time expressed in prose). The energy
that the symbol of the pagan ritual conveys ( Sinani says ‘’inaugural’’) or the
ceremony of sacrifice, has urged the writer who makes use of the core of this energy
as ‘’ a ready-made table’’ pf the Albanian folklore fantasy, as I earlier mentioned a
hybride between the myth and the legend.
These are early experience of the ethnos mentality but it is still a mystery,
mystification, supersticion to the later generation when it comes to finding out
what the connection between reality and truth has been; however it is not by
chance that the people has sung ballads, songs to the hero, the sacfricer about this
heritage. Klara Kodra in her paper, in honor of the 70 birthday anniversary of the
writer, explains about the use of legends of I.Kadare: ‘’...but their roots have found
place in the terrain of his novels, they have depthened profoundly there.’’ pg.6 (
‘’...po rrënjët e tyre kanë zënë vend në terrenin e romaneve të tij, janë fundosur
thellë aty. ‘’).
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2. The modern revise of the motive of the archetype
There is a confession of the author himself about the description of the motivation
from the legend of immurement and the borrowings from the folklore fantasy, by
building up a work, a bridge, for the Arbers, the other Albania, as the Albanian
scholars who have studied ‘’The Three Arched Bridge’’ have stated out in their studies.
The idea of creating a second Albania, would start with a three-arched bridge, and
the use of its symbol in the function of the constructive image of the bridge, and the
bridge would get built up exactly like the desired ‘’the other Albania’’ of Ismail Kadare
in Middle Ages, but under an underground indirect outer subtextual call for its future
perspective. Thus, this way, the legends is made use of and the energy and its symbol
function and work in this moment, it releases energy for a symbolism of great
dimensions and more cardinal ones: thus predicting the destiny of Albania. With
regard to the foretelling messages, decofied ones, of Monk Gjon Ukcama, as a prophet,
the function of the mechanism of bridge’s use of symbol Jung ( Jung C. G. 2003.
Psikologjia dhe besimi. Një simbol natyror. Fq.104.Tiranë. Botimet Dritan) says:
‘’Bashkëdepërtimet e cilësive dhe të përmbajtjeve janë gjëra tipike të simboleve.’’( ‘’The
co-insights of qualities and of the content are typical characteristics of symbols’’).
So, the ritual of the legend has been retaken by Kadare, through the borrowing of
the archetype qualities, substantial, which Jung talks about, and will be elaborated
according to the modern elements, and by metamorphosing a new modern ritual,
(without touching the archetype ‘’fossile’’of the ethno-legend), so by ‘’incarnating’’
(I have used antropho-morphological definition in this case) the sceleton of the
basic archetype, and by refilling and artistically ‘’designing’’ with elements,
innovation, but by loyally preserving the ADN archetype. About the bridge, Kadare.
I. 1996. Dialog me Alain Bosquet. Fq.105. Elbasan. Onufri,has said: : ‘’It is full of
foundation holes, stones, crime and most important it has a sacrifice in the center.
So it resembles to a foundation book. ‘’. The inherited complexity in building a
bridge in the Middle Ages, as foretold and composed by Kadare is accompanied
with the complexity of fear, dilemmas, ‘’of shaking hands’’ to the neighbours or
any stranger who would pass by in the region and this step was taken mostly by
the builders of the bridges in Middle and Southern Arberia in order to further
explore, but this is relative and it has not been brought to the absolute idea of
topos. I go further with this idea as by a variety of a beautiful ballad collected by
Çeta. A. 1974. Balada dhe Legjenda. Ura e shejtë (Sferkë, dhe Llapçevë,
Prekorupë).Prishtinë. Instituti Albanologjik, which talks about the construction
on the river Drin in Djakova; please find the psychic of the fathers inhereted through
the following verses which are in Gege dialect:
N’dashi urën m ‘e marue,
If you want to finish up the bridge
Ju tre vllazën kanki qillue,
the three of you brothers happened to be present
e të tret kanki t’martuem
and the three of you are married
nërmjet yeti m’u besatue
pledge to one another
grave t’juve mos m ‘u kallxue
not to tell to your wives
cilla t’vjen nesër bukën m ‘e prue
the one who tomorrow brings you the meal
se p’e lyp ura kurban ni gru
as the bridge is asking for a woman as sacrifice
The early interesting archetype pagan symbol, about the bridge, stand in the
ceremony, the rite, the cyclical character, the repeating effect to many bridges and
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castles, that due to a legend, that the Fairies and Nymphs ask for sacrifice and
blood, then it can be devoted whatsoever, by avoiding losing the work of the day
in constructing and its destruction during the night. Arberia, the clever and peaceful,
like her sons, scholars and sage since the Medieval Times, and even earlier, like the
representative voice of the monk Gjon Ukcama, our chonicle writer, has always
had the open mentality for cooperation and coordination. The bridge is a symbol
voice, decodifying to the commercial, marital corelations, so it has been considered
as lucky to the locals and the Albanian ethnicity.
Kadare states in Kadare.I. 2004. Ftesë në studio. Fq.179. Tiranë. Onufri,about the
worshiping of the bards in how they convey the ballads, messages, morals that the
legends’ symbolism brings from a generation to another and they are the morals
and the unwritten symbolism, the law they inherit: ‘’ They were mysterious laws
inherited from Homer’s times. The eyes of the bards, who has been covered for the
last six or seven hundred years, still could perfectly see beyond them: seven hundred
and fifty, eight hundred, a thousand years’’.
Albanians, though, showed an emblem of diplomacy with refence to the bridge,
communication to the neighbours, europeanization, progress, development,
following the same steps as well as Europe itself and its history. However the bridge
knew not only the positive consequences too; referring to the complex of the
construction, the acceptance by the inhabitants of the area around it, of such a
giant work for the time. On the other hand, Gjon Ukcama as an Albanian oracle,
foresees the foreign hegemonous invasions who would cross that bridge, and would
change the natural walk of the Big Arber with the European steps, who deceitfully
used the ‘’sincere and naive bridges’’ that the Albanians built up only to serve
peace; an Albanian truthful way of communication, as the artery of ‘’Via Egnatia’’,
a bridge between west and east. ‘’Disastrous is the peal of the bridge’’, I would say
with regard to the leitmotif of the work, if we replaced the expression of M. Kuteli.
Sinani writes about the motive of the immurement in the Balkan Peninsula, by
giving to it the valences with relevant characteristics of Albanian ethnics (Sinani.
Sh. 2005. Një dosje për Kadarenë. Nyje etnotipike tragjike. fq. 51. Tiranë. Omsca-1)
:’’ By being at the core of the Indoeuropean motive of immurement, where as it
seems a middle phase has been established in regard with the universal ritual of
sacrifice, in the Albanian ballads, they come out as exceptional notions, and as
continuous notions (replacing too). The big interesting dilemmas that Sinani has
preferred to consider in ‘’Nyje etnotipike tragjike’’in selcting the bridge to the castle are
given in the text of ‘’The Three Arched Bridge’’, it would be the depict of ‘’The
Castle’’ of Ismail Kadare, before or after it, this game with the time is ambiguous,
because the relation to history shall be considered, logically the bridge should come
as a fanfare line of the opening and not closing of the castle. Kadare himself, the
chronicle of which decided to narrate, through the character of a monk, considers
it as the only bridge of the state, when the Albanians built the bridges of relations
together with ‘’Via Egnatia’’ as a stategic Crossroad of West and East.
After the construction of the bridge as narratory cronological time of the novel, it
leads towards the closing, so the castle, the road of the destiny led towards East
despite the endeavors of the Albanian Prince George Castriot Scanderbeg, Albania
faced the pressure of the Otoman Empire for about 500 years. The complexes of the
construction of the bridge on the ‘’Bad Ujana’’, which as a modern symbol has
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foreseen the non positive Ottoman hegemony which would take place very quickly.
Thus the construction of the bridge despite the punishing of the gods to the builders
of the bridge (the christian faith is made use of in this idea in addition to the pagan
one, in the work by Kadare the narration is monotheist), this second modern symbol
of Kadare, a hidden one; the bridge would be used for the invasion and the division
of ethnicities. The ethnicities of Arber, had the courage of building them up, as we
mentioned eralier in this paper, eg. ‘’ The Bridge of Arta’’ in the old Epirus is a
symbolic reference of the model sacrficed by Kadare, but only this one; such examples
can be found in Dardania, Kosovo and everywhere in Albanian lands where the
river was the boundary with the neighbours.
By the end of the day, the bridge is a strategic element of communication as well as
a geographic issue, where there is a river not only in the same ethnicity, but with
the neighbours and the ones travelling from long distances to our country. Balkan
people, well-known for the high rate of folklore creativity, oral singing of history,
legends and ballads, share core similarities due to the neighbouring, the all-kind
relations between them as well as due to the politics developed by their leaders.
Sinani in Sinani. Sh. 2005. Një dosje për Kadarenë. Nyje etnotipike tragjike. Fq. 67.
Tiranë. Omsca-1 we read: ‘’The sacrifice to the Albanians is usually found in
connection to a bridge... Amongst the Greeks, Slavic and Aromanian we mostly
find the immurement in the bridge. The sacrifice for the Romanians is closely related
to temples, usually a monastery. ‘’The Bridge on Drina’’ by I.Andriqi, based exactly
on the slavic ballad of immurement, with main characters Vukashin brothers, was
published more than half a century ago. The immurement in the bridge has entered
much more earlier the Greek literature. ‘’The legend in itself as a folcloric and
consciousness creativity, provided by the unconsciousness as well as the myths, is
an expression of the will of people, expression of the idea, of the thoughts, filosophy
and overall the psyschology of a country’s people, as a ballad which travels all
around the country through the songs of bards. In ‘’ The Bridge’’ of Kadare,
considering its image, as a ritual, when imaging the symbol it represents, there is a
clash, conflict of the prehistoric past with the worshiping of mythical and
spiritualimages with the new evolutionary phenomena; the meeting of two religions,
the pagan with the christian one, the development of communications and the
consequences of the future.
The long-standing conflict since the creation of humanity, a clash which has
concerned the author (he does the same thing as well as at the ‘’Myth of Prometeus’’)
in transmitting the writer as a message in his works, the past with the present and
the message of what is expected to happen to the people in the future. Everything
functions in accordance with a law: The History of Albanian People, of Balkan
ones; the archetypes of situations repeat in time, from this viewpoint they do not
change, they produce the same symbolic ideas at the core, that at the end the only
thing that change is the circumstances of the avantgarde, which will one day come,
and the old generation finds it hard to accept ( the old Ajkuna), but it still comes
one day. Kadare explains all this by making use of the modernity which stands as
an overlayer on the foundations of the archetype’s symbolism that: the construction
of the bridge in the times which evolve, the work, the sweating work are nothing
but the kind of work which ‘’sweats blood’’ and ‘’the blood’’ in this case is not used
with reference to the archetype symbol as the human sacrifice of immuring a live
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person in the walls of the bridge, but with referrence to the hard work in building
up the bridge on the river. It must be considered that when the bridges were
constructed in the Balkan regions during ancient times and the Middle Ages there
were no sophisticated tools like today in the field of construction. The core stands
exaclty in the design of the bridge, which the author mechanically drew it in a piece
of paper as stated in ‘’Dialogue with Alain Bosquet’’, but with the sacrifice in the
stones, to satisfy the Fairies and the Nymphs which maybe swom and got washed
in the waters of the river, ‘’The Bad Ujana’’, as the Albanian gods ask for a sacrifice
as a deal of permission to constructing the works people need.
A step to leave back the primitivity and paganism has to be taken in order to reach
development, evolution, progress, emancipation which Kadare undertakes finely
and wisely; they go side by side and parallely until in our days the morals of the
fantasy of the legends are almost lost in the past generations. After the immurement
of Murrash Zenebisha, the bridge misteriously does not get damaged anymore, and
Kadare loyally preserves this part of the pagan symbolism.
The sacrifice of human beings is usual in the pshychology of the Balkans and
Albanians of the ancient times, whereas to the modern man it is a taboo; it seems
like an African rite. However the history of evolution and emancipation has replaced
the human sacrifice with the animal sacrifice, so the ritual of the sacrifice has only
been replaced by substituting the human blood with the animal blood but the
mechanism of repetition still works in the psychology of the old ages that the sacrifice
is a neccessity whatsoever.
By trying to stay loyal to the core and substituting the woman in the legend of
Rozafat with Murat Zenebishen, so the component woman to a man sacrifice, and
in this case the writer brings the description as if he has really been immured alive
among the stones thus choosing the preference of making use of the legend, but
maybe unconsciously and embraced by the fevers of the legend it has slipped away
form his mind that it is known that he initially was murdered andwalled-up
afterwards. Kadare. I. 1987. The Three Arched Bridge pg. 88. Tiranë. Naim Frashëri:
‘’...the last will to let his eyes out, so that he could see the young baby...’’. The
bridge under the very rough stones, however asked for blood even this time, it
killed a person, the greek Moira brought death, the Fairies and the Nymphs of the
‘’Bad Ujana’’ were paid their tribute. ( Pg 74. Gjon’s thoughts’’...it was obviuos
that the ballad did not foretell but blood.’’).
Gjon the monk, the representative of Gjon Buzuku, who is set to live about two
centuries earlier, is pretended to get Albania ready for the call of Rennaisance, of the
Albanian ethnicity wherever they were in the Arber’s lands. ‘’The Three Arched
Bridge’’ is a fundamental image, as considered by Kadare, amongst the whole corpus
of his creativity, by making use of Gjon’s viewpoint, the monk, not by chance the
christian religion, so that the origin of the christian belief is used as a motive of the
European origin of the Arberia’s ethnicity, the western values of our country since
the Middle Ages in search of means of communication with the neighbouring
countries and Europe as well.
This elastic vision is the symbol of the European identity of Albanians which are
found since the times of Arberia’s princedoms when it comes to open relations in
the year 1377 with the European kingdoms, the marriages and consequently the
diplomatic relations in many fields which were impacted by the marriages with the
Albanian princes, earls and dukes. The vision of the writer shows that we have
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followed the normal natural road like all the other people with ethnic values, the
folklore, the Albanian language, a distinguished branch in the family of IndoEuropean languages and very original. The immurement in the bridge is a scarifice
that the people do in function of improving their life, so that they do not put
themselves at risk when crossing the rivers on foot or by use of animals from one
shore to another, like any other people, who wants to get developed, and as well as
getting to the neighbours, for some reasons but never with the purpose of invading
them. The bridge foresees many consequences for the non-positive future, amongst
which the threatening towards the Albanian language which Kadare describes as
the writer is the firs who suffers the collective memory of the language heritage; it
is not by chance that he begins the novel with the words of Gjon Buzuku, where
his monk, the chronicler is given the name of Gjon Ukcama. The Albanian language
and its survival asks for sacrifice too; a legend for the language would be as beautiful
as an immurement, but being divive in its concept, the sacrifices are held in the
wars against the invaders who have wanted and tried to interfere in the Albanian
language and the education of Albanians. Thus A. Uçi in his study about the detail
of the aesthetic category: the grottesque as a formal element but as a artistic element
says that when explaining the horror and thinks that in some way the ritual of
sacrifice at ‘’The Three Arched Bridge’’ is grotesque, as in the immurement of Murrash
Zebisha there is nothing but horror: Uçi. A. 1999. Grotesku Kadarean.
Fq.91.Tiranë.Onufri:’’ They should be considered as emotional psychological shapes
of self-defence as conveyers of warning signal alarm. In this respect the grotesque
creativity of horrifying images of I.Kadare awakes the awareness of the threatening
danger in which the country was. It cultivated the feeling of the meaning of terror,
the lack of freedom, it foretold tragedies and catastrophes. But the language is
protected with the Castle, and the bridge as all the legends, ballads, myths which
are told by making use of the language, and the bridge forsaw danger especially for
the language of Buzuku. Aesthetically by means of language it is expressed as
following in the novel ‘’ The Three Arched Bridge’’, pg.8: ‘’ Its head is in the death
and its tail with the death, and it is known that the word or the sound conceived in
the dough of death, less than everything else, fears it’’
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Gjendja dhe organizimi i emigracionit politik në vitet 1945-1949 gjendja e
emigracionit politik pas largimit nga Shqipëria
Ph D (C.) Drita Avdyli
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
Abstrakt
Me trumfin e komunistëve, një pjesë e kundërshtarëve të tyre mori arratinë jashtë vendit
ku u prit nga vendet perëndimore dhe emigracioni shqiptar që ndodhej jashtë vendit.
Emigracioni antikomunist nga vendet e tjera në këtë kohë po përpiqej për një bashkim të
të gjithë kombeve, të të gjitha racave dhe të të gjitha feve për të krijuar një front të
përbashkët kundër kërcënimit komunist. Këtë lëvizje e nxisnin dhe mbështesnin Fuqitë
Perëndimore. Megjithkëtë procesi i bashkimit dhe i pajtimit mes krerëve e grupeve
antikomuniste ishte i vështirë, vazhdoi gjatë dhe nuk ishte i plotë e përfundimtar, ndonëse
në këtë drejtim u arritën edhe rezultate të rëndësishme.
Pas momenteve të para te grumbullimit në kampe refugjatësh, emigracioni shqiptar u
angazhua në forma të ndryshme në ekonomine e vendeve pritëse por edhe në sektorë të
tjerë të rëndësishëm. Kështu disa individë arritën të bëheshin edhe këshilltar ushtarakë
të ushtrive anglo-amerikane dhe pastaj NATO-s, ekspertë e organizatorë të rrjeteve të
zbulimit brënda e jashtë Shqipërisë etj.
Shtetet perëndimore bashkëpunuan ngushtë për të mbështetur emigracionin
antikomunist dhe në këtë kontekst edhe atë shqiptar. Krahas bashkëpunimit që ishte
tendenca kryesore, midis zbulimeve angleze e amerikane kishte edhe mospërputhje dhe
një rivalitet për ndikimin mbi emigracionin shqiptar. Fillimisht britanikët, për shkak se
kishin qenë më prezentë në Shqipëri para dhe gjatë luftës, kishin një ndikim më të madh
në emigracionin politik. Britanikët kishin lidhje të gjera me krerët ballistë dhe zogiste si
dhe me vetë Zogun, të cilin tentuan ta bënin strumbullarin e organizimit të emigracionit
politik. Por gradualisht, për shkak të fuqisë politiko-ekonomike globale, u rrit ndjeshëm
pesha e amerikanëve. Në përfundim ndikimi më i madh u përkiste amerikanëve që ishin
superior në disa drejtime.
Amerikanët ishin më skeptikë ndaj Zogut. Gradualisht emigrantët po kalonin gati të
gjithë nën influencën amerikane. Kështu në fakt në vitet ’50 SHBA kishte influencë
dominuese mbi emigracionin politik shqiptar, si dhe mbi atë nga vëndet komuniste
lindore, për shkak të hegjemonisë politike e ekonomike, të saj pas luftës.
Fjalët Kyçe: Emigracion, refugjat, influencë, parti politike, kundershtar politik, ndërhyrjet
e huaja.

Emigracioni politik antikomunist, ashtu si dhe ai tradicional ekonomik, nuk mbeti
jasht fokusit të interesave dhe ndërhyrjes së qeverive të vendeve fqinje. Spiuanzhi grek
zhvillioi një veprimtari të gjerë me të arratisurit brënda e jashtë Greqisë. Në vitet e para
pas çlirimit, “qeveria greke nxiti të arratisurit të shkonin nga Italia në Greqi midis tyre
edhe Koço Muka kërkonte të shkonte atje”1, ndërsa Ali Këlcyra mbante kontakte me
konsullin grek në Itali. Grekët i përfshinë disa nga të arratisurit në sillogjet vorio epiriote.
Një rol të veçantë luajti qeveria jugosllave përmes OZNA-s në vitet ’40 dhe pastaj të
UDB-së për grumbullimin e organizimin e mërgatës politike shqiptare në Jugosllavi e
1

AMPB, viti 1945, dosja 521,f. 29
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jashtë saj, sidomos pas vitit 1948, duke nxitur edhe arratisje të reja për t’i pasur si
kontigjent në duart e tyre.
Edhe zbulimi italian e Vatikani vendosën lidhje me emigracionin politik.
Interes për emigracionin shqiptar që u stabilizua në vendet e tyre treguan edhe
qeveritë gjermane, franceze, austriake, australiane, madje edhe qeveritë e disa vendeve
arabe, etj, Më vonë emigracioni politik u mbështet edhe nga vende të tjera, ku
strehoheshin e financoheshin emigrantët, midis tyre ishin edhe emigrantët ekonomik
e kosovarë antikomunistë.
Fillimet e përpjekjeve për organizimin e emigracionit antikomunist.
Nga fundi i vitit 1944 dhe gjatë vitit 1945 forcat antikomuniste shpresonin për ndërhyrjen
e aleatëve nga jashtë për të ndryshuar gjendjen në Shqipëri, prandaj filluan grupimin e
tyre. U bënë tentativa për krijimin e partive properëndimore brenda vendit. Po kështu
vijoi riorganizimi i partive dhe grupeve politke jashtë vendit.
Pas vajtjes së Zogut në Kajro u bënë përpjekje për formimin e një “qeverie shqiptare”
dhe me vonë për krijimin e Komitetit Shqipëria e Lirë më 1949.
Në fillim anglo - amerikanët mbështetën më shumë Zogun, dhe shumica e emigrantëve
shqiptarë mbështetën propagandën zogiste. Megjithëkëtë, aleatët perëndimore ende
kishin shumë shpresa tek forcat e brendëshme antikomuniste. Ata ndihmuan që edhe
jashtë të krijonin një opozitë politike, në fillim pa përcaktuar formën organizative të
saj, duke vënë në lëvizje krerët kryesorë të emigracionit, sidomos ata në Itali, si Mit’
hat Frashërin, A. Këlcyrën, H. Dostin etj,2 Mehmet Konica i cili gjatë luftës kishte ndenjur
jasht konfliktit politik në Shqipëri luante rolin e ndërlidhësit të këtyre krerëve me
ambasadat e huaja si atë amerikane, angleze, franceze, turke, greke etj, në Romë.3 Por
atëherë nuk u gjet një zgjidhje për një bashkim të shpejtë. Gjithkush ruante përkatësinë
organizative, që kishte pasur më parë sidomos ballistët e legalistët.
Në vitin 1945 në Itali kishte 750 të arratisur, nga të cilët 80 vetë ishin anëtat të Bllokut Indipendent,
350 ballistë dhe 300 zogistë. Këto ishin strehuar në kampet e mbështetura nga anglo –
amerikanët. Të tjerët ishin vendosur në Greqi, Turqi, Austri, Gjermaninë Perëndimore etj.
Pas zgjedhjeve të 2 dhjetorit 1945, u thellua karakteri represiv i pushtetit komunist.
Kështu u rrit edhe qëndresa e forcave antikomuniste e cila kaloi në një fazë të re. Filloi
rigrupimi dhe organizimi i të gjitha forcave të brendeshme e të jashtëme antikomuniste.
Viti 1946 ishte viti i riorganizimit të emigracionit jashtë Shqipërisë. Filloi riorganizimi i
organizatave dhe grupeve të para në mërgim si Balli Kombëtar, Legaliteti, Blloku
Kombëtar Indipendent etj. Më vonë grupimet politike erdhën duke u shtuar. Ashtu si
gjatë luftës, Balli Kombëtar e Legaliteti, edhe në këtë kohë ishin dy grupimet politike
kryesore jashtë. Por rreth tyre tashmë do të krijoheshin shumë grupime si “parti”,
organizata, grupe. komitete, shoqata, fraksione etj, që do të kishin emërtime të ndryshme.
Në fakt, këto dy rryma kryesore në mergim i bashkoi vetëm antikomunizmi dhe ndikimi
i Fuqive Perëndimore, pasi midis tyre kishte shumë divergjenca. Për lehtësi studimi po
trajtojmë këtu grupimet më kryesore të kategorive të mergatës politike shqiptare jashtë.

2
3

AMPB, viti 1945, Dosja 14, f. 14, Raport mbi emigracionin politik, 30 maj 1945.
AMPB, viti 1945, Dosja 14,f. 14,Raport mbi emigracionin politik, 30 maj 1945.
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Organizata “BALLI KOMBËTAR” (BK)
Është quajtur edhe Lëvizja ose Partia nacionaliste agrare, por në fillim u njoh si
“Balli Kombëtar”, organizatë politike e krijuar në nëntor të vitit 1942 me në krye
Mit’hat Frashërin, Sekretar të Përgjithshëm Vasil Andonin dhe anëtarë Hasan Dostin,
Abaz Ermenjin, Ali Këlcyrën, Zef Palin, Halil Maçin etj, Në mërgim, në vitin 1946, u
quajt Partia Demokratike Shqiptare4. Riorganizimi i Ballit kombëtar filloi në Itali
nga fundi i shtatorit 1945 dhe një mbështetje të veçantë për ketë këtë dhanë amerikanët.
Që nga muaji gusht, propagandohej se kishte ardhur koha për t’ u organizuar për të
luftuar qeverinë e Tiranës dhe kjo lidhej edhe me kërcënimet për dorëzimin e emigrantëve
të cilësuar prej saj si kriminelë lufte. Komisioni i BK i përbërë nga H. Dosti, Lec Kurti,
Xhemal Meçe, Zef Pali, Vasil Andoni etj, e trajtoi çështjen me këshilltarin dhe ndihmësin
amerikan Henderson, i cili u tha se ishte koha për tu organizuar. Ai gjithashtu sugjeroi
që të bëhej kujdes dhe në krye të kësaj organizate të mos dilnin njerëz të kompromentuar
politikisht me italianët ose gjermanët gjatë luftës si E. Koliqi, Kol B. Mirakaj etj. Henderson
premtoi se Balli Kombëtar do të kishte përkrahjen politike të amerikanëve. Këtë gjë bëri
me këta krerë edhe ndihmësi dhe oficeri britanik Herbert. Hendersoni dhe Herberti
ndihmuan shumë për caktiminn e kritereve për riorganizimin e Ballit Kombëtar, duke
i dhënë asaj një profil mjaft demokratik5. Programi i saj bazohej te “8 pikat e
nacionalizmit shqiptar” të vitit 1939 të Mit’hat Frashërit dhe të dokumentit që është
quajtur zyrtarisht ‘’Dekallogu” i vitit 19426.
BK propagandonte nxitjen e lëvizjes kombëtare në Kosovë e viset shqiptare, duke
evidentuar edhe mbështetjen e tij. Gjithashtu Balli Kombëtar në mërgim kishte një
profil të qartë antigrek7. Ai zhvilloi një betejë të vërtetë kundër synimeve absurde të
qarqeve vorioepiriote. B K shprehej kundër krimeve dhe spastrimit etnik që kryen gjatë
dhe në fund të Luftës së II Botërore nacionalistët grekë por edhe kundër gjendjes në të
cilën ndodhej Çamëria, pa shkolla e gazeta shqip, pa të drejtën e gjuhës etj e kundër
synimeve shoviniste greke për Shqipërinë e Jugut. Përveç të tjerash ai argumentoi se
pretendimet dhe politika greke ishin në dëm të luftës kundër diktaturës komuniste 8,
sepse siç thuhej në dokumentet e tij, “ duhet të jetë e qartë për të gjithë, se derisa në kufi
të Shqipërisë fryn erë coptimesh, askush nuk e ndien veten t’i nguli thikën komunizmit
për të pasnesërmen si shpërblim ndarjen e kombit”.
Në vitin 1946 BK u shpreh për ndryshime strukturore dhetë organizatave politke të
emigracionit shqiptar dhe krijoi edhe një gjyq special ku dënoi Xhelal Mitrovicën e
Nuredin Vlorën, me akuzën për tradhëti ndaj atdheut, për bashkpunim me italianët e
gjermanët. Kjo krijoi një situatë të tensionuar brenda radhëve të Ballit.9
BK u krijua dhe mbeti një organizatë me rryma e korente të ndryshme politike. Që në
fillim në mërgim në të u dukën dy rryma që ndryshonin midis tyre në qëndrimet që
kishin për bashkimin e emigracionit në një qëndër të vetme: krahu i moderuar me Ali
4

Gazeta Flamuri, maj 1946, f. 1
AMPB, Procesi E. Cakos, f.31-33, Praktika e rigrupimit
6
Miratuar në Kongresin e Beratit në vitin 1943 e rimiratuar në kongresin e parë në mërgim në vitin 1946 Dekalogu
përmbante: “ një Shqipërietnike me kufinj të zgjeruar në kuadrin e influencës së shteteve perëndimore, një qeveri me
regjim demokratik e republikan, të njohur nga anglo-amerikanët, reforma shoqërore, zgjedhje të lira sipas vullnetit
të populllit” etj,.
7
Gazeta Flamuri, maj 1946, f. 37 – 44
8
Buletini i kongresit të BK, 1970, f.55
9
AMPB, viti 1946, dosja 88, f. 5, Raport mbi gjendjen e emigracionit “tradhëtar”, 13 korrik 1946.
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Këlcyrën, Koço Mukën, Nuredin Vlorën etj., të cilët ishin për afrimin e të gjitha rrymave
në mërgim, përfshi A. Zogun dhe, grupimi tjetër i quajtur agrarët me Mit’hat Frashërin,
A. Ermenjin, V. Andonin etj, që ishin kundër bashkimit me Zogun dhe me persona të
tjerë të implikuar në një apo tjetrën shkallë me italianët e gjermanët si, Shefqet Vërlaci,
Gjon Marka Gjoni, Kol Bib Mirakaj etj.. të cilët kishin krijuar organizatën Blloku
Kombëtar Indipendent. Kështu, BK pati divergjenca të brendëshme. BK u përça në dy
fraksione në fakt, që në fillim në mërgim, por këto qëndruan në një grupim deri në vitin
1950.
Më 1947 Ali Koprencka tentoi të krijonte një parti të re, por ai nuk ja arriti qëllimit. Në
vitin 1949 në Turqi u krijua grupi Besa10 nga Qazim Prodani e A. Koprencka që u bë
drejtor (1949 - 1956) i fletushës antikomuniste “Besa”, që u pasua nga Q. Prodani (1956
-1983). Në vitin 1949 edhe Seit Kryeziu u përpoq të krijonte një parti tjetër agrare11.
Organizata kombëtare “LËVIZJA E LEGALITETIT” (OKLL)
Partia Lëvizja e Legalitetit ose Organizata Kombëtare Lëvizja e Legalitetit (OKLL) ishte
e 1idhur me veprimtarinë e A. Zogut dhe, pas vdekjes së tij, me atë të djalit të tij Leka
Zogut, i cili synonte përmbysjen e komunizmit dhe kthimin e legalitetit në Shqipëri. Siç
dihet, Legaliteti ishte krijuar në shtator - nëntor 1943 pas prishjes së Marrëveshjes së
Mukjes nga Partia Komuniste. Pjestarët e saj në ekzil u riorganizuan në vitin 1946 në
Kajro, me emërtimin Organizata Kombëtare Lëvizja e Legalitetit (OKLL) me në krye
Abaz Kupin, pas të cilit qëndronte mbreti Zog. Në fillim nuk pati strukturë të qartë
organizative, kurse në vitin 1948 krijoi një shtab drejtues ose siç e quante Zogu, “Fronti
i Çlirimit Kombëtar” ku bënin pjesë krerët zogistë që e pasonin atë në mërgim.
Programi i OKLL përmbante:”Luftë të parreshtur rregjimit komunist në Shqipëri, deri
në rrëzimin e tij; vendosjen e monarkisë si regjim legal; bashkimin e shqiptarëve në
mërgim; perpjekje për integriminsidomos në Këshillin e Evropës dhe për përfshirjen në
Bashkimin Evropian etj. Lëvizja e Legalitetit, me të drejtë, nënvizonte faktin se kishte
bashkëpunuar fillimisht me komunistët për hir të çlirimit të atdheut dhe ishte ndarë
prej tyre kur këta nisën rrugën e luftës civile. Ajo gjithashtu nënvizonte faktin se kishte
refuzuar dhe i ishte shmangur qoftë bashkpunimit me gjermanët qoftë luftës vëllavrasëse
të provokuar nga Partia Komuniste.
Edhe OKLL, që në fillim, pati kontradikta të brendëshme. A. Zogu kritikoi qëndrimin e
A. Kupit gjatë luftës, duke nënvizuar mungesën e rezultateve të politikës së tij, kurse ky
i fundit u përgjigj se “Zogu nuk ka dhënë asnjë kontribut gjatë luftës.”12 Zogu
megjithkëtë vlerësonte influencën që kishte A. Kupi, dhe e mbështeti në postin e tij si
kryetar të Legalitelit derisa vdiq. A. Kupi propagandonte për Shqipërinë Etnike e kundër
synimeve tokësore greke. Emisarët amerikanë dhe ata anglezë ndihmuan që
bashkëpunimi midis të dyve të vijonte. A. Kupi shfaqte një profil më demokratik, duke
pohuar se forma e qeverisjes duhej vendosur me plebishit popullor. Ai deklaronte se
kishte “rezerva” për kushtetutën e vitit 1928. Ai mbështeste bashkimin e emigracionit e
ngritjen e elementëve të rinj të pa kompromentuar në postet e larta të Lëvizjes së
10

Gazeta Flamuri, 30 tetor 1983, f.5
Gazeta Flamuri, 26 gusht 1974, f. 4
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AMPB, viti 1948,Dosja 133, f. 3, Relacion i MPB mbi organizatën, Lëvizja e Legalitetit, 12 janar 1948.
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Legalitetit. Ndërsa Zogu mbështetej tek të vjetrit dhe nuk pranoi të bënte lëshime. Disa
ish oficerë të rinj zogistë si Sefedin Çollaku, Ibrahim Farka etj, bënë çmos që ta largonin
A. Kupin nga kryesia e Legalitetit, por nuk mundën. Ata më tej cilësuan Zogun si
shkaktarin kryesor për mos bashkimin e emigracionit.
Zogu bashkëpunonte ngushtë me britanikët, sidomos me kolonelin Sterling. Në vitin
1948 pranë tij u vendos edhe një kuadër i CIA-s si këshilltar i tij kryesor.
Organizata “BLLOKU KOMBËTAR INDIPENDENT” - (BKI)
Kjo organizatë është quajtur edhe Partia Nacionale Konservatore. Disa elementë të saj
kishin qenë pjestarë ose drejtues të organizatës “Bashkimi Shqiptar” dhe të Partisë
Fashiste Shqiptare” të krijuar nga bashkëpunëtorët e italianëve, Mustafa Kruja, Qazim
Koculi, Sejfi Vllamasi, Kolë Bib Mirakaj etj.. Në fillim, në vitet 1945 - 1946, E. Koliqi, K.
B. Mirakaj, Shefqet Vërlaci etj, donin të bënin pjesë në kryesinë e Ballit Kombëtar, por
Balli nuk i pranoi për shkak të bashkëpunimit me pushtuesit italianë. Veç kësaj, mesa
duket, pati dhe një sugjerim nga italianët që ky grup emigrantësh të mos i pranonin
pikëpamjet e Ballit Kombëtar dhe të krijonin Bllokun Kombëtar Indipendent13.
BKI u krijua në vitin 1946 në Romë, nën kryesinë e Shefqet Vërlacit me krerët Gjon Marka
Gjoni, Kol Bib Mirakaj, Ernest Koliqi, Ismail Vërlaci etj. Sipas të dhënave të zbulimit shqiptar,
Italia financonte 1300 të arratisur në vitet 1946 - 1947.14 BKI doli si grup më i organizuar në
vitin 1946, me statut të miratuar më 3 shkurt 1947 dhe në themelim pati 142 anëtarë. Kurse
në vitin 1945 kishte 500 simpatizantë të quajtur indipendentë d.m.th. jashtë Ballit Kombëtar
e Legalitetit. Elementët e kësaj organizate kishin kryesisht orientim proamerikan e proitalian.
Organizata botoi gazetën “Albania Libre” me redaktor Eduart Liçon.
Në platformën politike, BKI u paraqit si parti antikomuniste. Ndryshe nga organizatat
e tjera, BKI ishte për “ruajtjen e mbrojtjen e të drejtave etnike të Shqipërisë”, por nuk
përcaktonte konkretisht kufijtë, të cilët pohonte se do të caktoheshin në rrugë
diplomatike. BKI shprehej për afrim me grupet e tjera, në pritje të një situate më të
favorshme për “çlirimin” e Shqipërisë. Ai pohonte se “Shqipëria nuk duhet të mohojë
marrëdhëniet e dikurshme me Italinë”, se “pozita gjeografike e historike duhet të
imponojë bashkpunimin midis dy vendeve”15. Bllokistët paraqiteshin si antizogistë,
antifashistë e antiballistë. Ata shpreheshin se çështja e regjimit është një e drejtë vetëm
e popullit shqiptar, kur këtij t’i kthehej liria e plotë.16AMPB, viti 1947, dosja 132,f.16,
Relacion i MPB i datës 25 prill 1947.
Në fakt BKI ishte për një shtet të pavarur e sovran me praninë e influencës italiane. Në
revistën “Shejzat” nr. 7 - 9 të viti 1969 At Valentini shkruante se shqiptarët katolikë janë
gegë latinë dhe pushtimin ushtarak të Shqipërisë më 7 prill 1939 e quante bashkim.
Organizata “Partia Katundare”
Kjo Parti u formua në vitin 1943 në Shqipëri si parti e shtresave fshatare, u riorganizua
në vitin 1948, nën kryesinë Seit Kryeziut dhe Beqir Malokut. Programi i saj përmbante
13

Nga viti 1958, B.K.I kaloi plotësisht nën influencën amerikane por pa shkëputur lidhjet me 1talianët e Vatikanin.
B.K.I zhvilloi një veprimtari të gjërë në mërgatën shqiptare kundër regjimit komunist dhe në përkrahje të çështjes së
Kosovës.
14
AMPB, viti 1947, dosja 132, f.16, Relacion i MPB i datës 25 prill 1947.
15
AMPB, viti 1947, dosja 132,f.1, Raport i Sigurimit të Shtetit, datë 12 mars 1947.
16
AMPB, viti 1947, dosja 132,f.16, Relacion i MPB i datës 25 prill 1947.

92

reforma në sferën e bujqësisë. Ajo pati mbështetjen dhe ndihmën e britanikëve dhe
italianëve. Në prill 1955 u nda në dy fraksione ai me në krye S. Kryeziun, Eqerem
Telhain e Ibrahim Farkën, nën influencën amerikane e britanike, dhe ai që drejtohej
nga Isa Elez Ndreu, Hysni Mulleti, Lec Shllaku etj, i mbështetur nga italianët.
“Heroizma shqiptare”
Eshtë quajtur ndryshe edhe “Grupi i Revolucionarëve Antikomunistë” me kryetar
Ndue Pjetër Gjonmarkaj, me qëndër, në fillim në Palermo (Itali) e më vonë në SHBA.
Ky grup doli si fraksion i BKI. Ai ishte një grup që kreu veprimtari diversioniste, ishte
i lidhur me Legalitetin, lidhje që u forcuan, sidomos pas vitit 1973, kur filloi
bashkëpunimin e ngushtë me Leka Zogun. Ky grup përpiqej të ushtronte influencën e
vet në radhët e arbëreshëve të Italisë e gjetkë dhe në shqiptarët në Mal të Zi. Botoi një
gazetë me të njëjtin emërtim. Propagandoi krijimin e Shqipërisë Etnike dhe ishte për
bashkimin e tërë emigracionit antikomunist shqiptar.
Organizatat e Mërgatës Kosovare me orientim antikomunist
Menjëherë pas largimit nga Shqipëria, ballistët, zogistët dhe emigrantët e tjerë
antikomunistë u përpoqën të vendosnin lidhje e të bashkëpunonin me emigrantët
kosovarë. Një pjesë e emigrantëve politikë kosovarë u bashkuan me zogistët, megjithë
përpjekjet që bëri në vitin 1947 Mit’hat Frashëri për t’i afruarkosovarët me Ballin
Kombëtar.17 Po në vitin 1947 Xhafer Deva18shkoi nga Italia në Turqi për të punuar
me kosovarët atje, kurse Tahir Zajmi e të tjerë të arratisur kosovarë, deklaroheshin si
pasues të Lidhjes së Dytë të Prizrenit e krijuar gjatë Luftës së Dytë Botërore19.
Në vitin 1948 Xhelal Mitrovica filloi të botonte gazetën “Bashkimi i Kombit” në Siri20,
e cila ishte organi i parë i kosovarëve në mërgim. Disa emigrantë të tjerë, që bënin pjesë
në “Grupin e Kosovarëve” në vitin 1949 ishin të shpëmdarë në Turqi, Siri, Austri,
Francë e gjetkë, por nuk ishin të organizuar. Ata ishin simpatizantë të Xh. Devës dhe
bënë përpjekje të grupoheshin si vazhdim i “Lidhjes së Dytë të Prizrenit”. Ata, në
programin politik, shpallën se do të bashkpunonin me çfarëdo grupi politik shqiptar
në mërgim, që do ndihmonte për kthimin e Kosovës Shqipërisë. Në tërësi ky grupim
ishte antikomunist i vendosur dhe nacionalist dhe drejtohej nga Xhelal e Rexhep
Mitrovica, Xh. Deva etj, që ishin mbledhur rreth “Bashkimit të Kombit”.
U krijuan edhe disa organizata e grupe fetare siç janë:”Aksioni Katolik Shqiptar” në
vitin 1948 në Itali me degë në SHBA, Belgjikë, Francë, RFGJ etj, ku kishte emigrantë
katolikë;
Veprimtaria antikomuniste e emigracionit politik në vitet 1945-1949
Në vitet e para të pas luftës 1945 - 1947, shtetet perëndimore shpresonin se forcat
antikomuniste brenda vendit do të arrinin të përmbysnin gjëndjen në Shqipëri.
Emigracioni politik jashtë në këtë kohë ishte ende i paorganizuar dhe në gjendje të
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vështirë. Përpjekjet për përmbysjen e regjimit u zhvilluan në dy etapa.
Etapa e parë filloi më 21 janar 1945 me rezistencën antikomuniste në Shkodër. Kjo u
pasua nga grumbullimi i emigracionit politik shqiptar sidomos në Itali e Greqi.
Forca kryesore e emigracionit në këtë kohë ishin të arratisurit politikë, gjithsej 17000
vetë. Filloi një fushatë e gjërë propagandistike për mobilizimin e emigracionit.
Misionet aleate në Bari në maj 1945 u përpoqën të inkurajonin emigrantët, duke
pohuar se gjëndja në Shqipëri do të ndryshonte së shpejti21.
Fillimisht emigracioni politik e filloi fushatën antikomuniste me shpresën për
ndryshimin e shpejtë të gjëndjes në Shqipëri. Filloi të qarkullonin fjalë se “28 nëntorin
e vitit 1945 do ta festojmë në Tiranë”,22 se “po përgatitej kthimi i Zogut” e zbarkimi
i anglezëve ishte i afërt. Kështu Dervish Duma nga Londra u shkruante të arratisurve
në Itali se “gjëndja në Shqipëri është e turbullt dhe do të ndryshojë së shpejti23.
Emigracioni politik u përpoq të bashkëpunonte me Aleatët Perëndimorë në forma të
ndryshme. Kështu, Abaz Kupi u dha oficerëve anglezë dy relacione mbi gjëndjen në
Shqiëpri, njëri drejtuar Idenit, tjetri gjeneralit Aleksandër dhe nga një kopje e tyre
ju dërgua Zogut.24 Kështu vepruan edhe shumë krerë të tjerë të emigracionit politik
si S. Damani, H. Dosti, T. Xhindi, Xh. Dino etj. Emigracioni shqiptar jashtë i bënte
thirrje forcave antikomuniste brënda në Shqipëri për rezistencë dhe për organizimin
e një “Besëlidhje” mbarëkombëtare.
Pati bashkërendim e bashkëveprim kur shumë emigrantë nga jashtë ose të riatdhesuar,
me guxim e vetmohim të pashoq erdhën në Shqipëri për të organizuar kryengritjen
antikomuniste. Kështu krerët e emigracionit antikomunist në Itali përpiqeshin të
lidheshin me M. Bajraktarin e Markagjonin me anën e anglezëve dhe dërgonin
materiale në Shqipëri.25 Aleatët po ndihmonin M. Bajraktarin me të holla edhe me
materiale luftarake26 kur ai ishte i arratisur brënda vendit. Në korrik 1945 në gurin e
Vashës, midis Lurës, Macukullit e Qafës së Murrës ai zhvilloi bisedime me të dërguarit
e Ali Nivicës, i arratisur në Greqi, për të vepruar kundër regjimit komunist.27 Ky grup
u shkatërrua nga forcat qeveritare dhe M. Bajraktari u arratis në Greqi28. Më 27 korrik
1945 M. Bajraktari, që ndodhej ende në arrati brënda vendit, i dërgoi një letër konsullit
britanik në Tiranë, të cilit i kërkoi të silleshin në Shqipëri ushtarakë anglezë e amerikanë
si dhe të arratisur shqiptarë, bashkë me mjetet e duhura për të ndihmuar e organizuar
kryengritjen e armatosur kundër pushtetit komunist.
BK u bëri jehonë luftës së forcave antikomuniste të brëndëshme e të jashtëme si
p.sh. me luftës së Preng Calit në Kelmend në 14 janar 194529.
Etapa e dytë e rezistencës antikomuniste përkon me organizimin e Grupit të
Deputetëve për të krijuar “opozitën” brënda vendit ose jashtë Frontit Demokratik
Shqiptar30. Në këtë kohë amerikanët dhe britanikët aktivizuan Ahmet Zogun31për
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bashkimin e emigracionit politik. Ky plan u financua nga britanikët me rreth 100.000
lira sterlina32. Madje u mbështet edhe nga Liga Arabe. Në vitin 1946 ishte grumbulluar
e riorganizuar emigracioni politik. Zogu udhëtoi nga Londra në Kajro, ku deklaroi
se donte të kthehej në Shipëri.33 Ndërkohë filloi përgatitja për hedhjen e grupeve
diversioniste të të arratisurve në Itali, Greqi e gjetkë. Preng Previzi nga Greqia i
dërgoi një memorandumOKB-së, i nxitur nga aleatët. Agjensia Asociated Press e
shpërndau këtë memorandum. Korespodenti i New York Tims-it i kërkoi E. Koliqit
të përgatiste një memorandum dhe tja dërgonte presidentit Truman. Në të ai kërkonte
ndërhyrjen e trupave aleate në Shqipëri dhe kontrollin e zgjedhjeve të lira prej tyre.34
Të gjithë shqiptarët, deklaronte BK, i kanë drejtuar sytë përtej detit dhe presin
shpëtimin e atdheut nga aglo - amerikanët, të cilët zbritën në këtë luftë gjigandësh
për të shpëtuar botën nga sundimet totalitare dhe për t’i siguruar njerëzimit katër
liritë, të cilat mjerisht nuk janë aspak në vendin tonë. Ai u bënte jehonë çetave që po
i mbanin “të ndezura vatrat e zjarrit në malet e Shqipërisë, gati të përhapin shkëndijat
e kryengritjes në çdo anë, sapo të vijë rasti i volitshëm”.35 Balli Kombëtar u bënte
thirrje Fuqive Perëndimore për të vepruar shpejt pasi regjimi komunist po
shkatërronte pavarësinë e Shqipërsë. Gjithashtu theksonte se “për Kosovën nuk
flitej më në Shqipëri”, se “qeveria shqiptare do realizojë, shpejt a vonë, hyrjen e
Shqipërisë në konfederacionin jugosllav”36.
Më 1 dhjetor 1946 Mit’hat Frashëri u dërgoi një letër37 shqiptarëve të mërguar,
sidomos atyre në SHBA, me thirrje për t’i mobilizuar në luftë kundër pushtetit
komunist. Në këtë letër ai mundohej t’u shpjegonte të vërtetën e ngjarjeve në
Shqipëri; pse krerët ballistë ikën prej vendit të tyre dhe u kërkonte ndihmesën e
tyre për të çliruar atdheun.
Në vitin 1946 Zogu u prit nga mbreti Faruk si një vëlla38 me një rreth mbretëror të
madh mbi 30 vetë. Tashmë, pas Londrës, Kajro u bë edhe qendër e mbretërve të arratisur.
Aty Zogu dhe V. Emanueli arritën një “marrëveshje midis dy mbretërve armiq”39.
Veç lidhjeve me të arratisurit brënda vendit, me ndërmjetësinë e anglo - amerikanëve,
krerët e arratisur jashtë u vunë në lidhje edhe me opozitën legale dhe ilegale të
brëndshëme, si me grupin e deputetëve, atë të rezistencës etj.40
Anglezët nxorrën edhe kartën e njohjes së Zogut si qeveri provizore në mërgim.
Zogu kërkoi pjesëmarrjen e Shqipërisë në Konferencën e OKB-ës në San Francisko e
kthimin e tij në Shqipëri. Mit’hat Frashëri i dërgoi telegrame, dhe letra OKB-së e
vendeve të tjera për mospranimin e Shqipërisë në OKB41.
Në vitin 1946 Balli Kombëtar shpërndau materile drejtuar Konfcreneës së Paqes ku
dënohej regjimi komunist, duke vënë në dukje se ai nuk përfaqësonte kombin dhe
popullin shqiptar që ishte i robëruar. Në këtë memorandum mbrohej me argumente
edhe çështja kombëtare shqiptare.42
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Emigracioni politik shqiptar mbështeti edhe qëndrimin e SHBA e Anglisë për
mosthirrjen e RPSH në konferencën për themelimin e OKB-së apo në ato për
dëmshpërblimet nga Italia e Gjermania.43 Emigracioni shqiptar dënoi qëndrimin e
qeverisë së E Hoxhës në incidentin e Kanalit të Korfuzit dhe me të drejtë e cilësoi atë
si një akt kriminal antiperëndimor,
Bibliografi
Arkivi i Ministrise se Puneve te Brendshme.
Arkivi i Ministrise se Puneve te Jashtme.
Gazeta Flamuri, maj 1946, f. 89.
Hoxha, E, Rreziku anglo - amerikan për Shqipërinë..., f. 40,41, 379-385.
Historia e Shqipërisë, Tiranë 1984, vëll. IV, f. 50.
Bethell, N, Tradhëtia e madhe, 1984, f.191.

43

E. Hoxha, Rreziku anglo - amerikan për Shqipërinë..., f. 379-385

96

Konfliktet, Feja dhe Globalizimi
PhD (C.) Nexhmedin Z Bardhi
Kolegji “Humanistica” Ferizaj
Abstrakt
Origjina e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve në mes të individëve dhe shoqërive është e
vjetër po aq sa edhe vetë njerëzimi dhe ekzistimi i komunikimit mes tyre. Forma, llojet,
palët dhe natyra e konfliktit kanë evoluar në vartësi të rrethanave të ndryshme.
Historikisht ndër shkaqet kryesore të lindjes së konflikteve në botë janë: ekonomike,
territoriale, etnike, fetare, ideologjike, shkelja e të drejtave të njeriut.
Fundamentalizmi fetar në epokën moderne është shfaqur si në fenë e krishterë, ashtu
edhe tek hebraizmi, muslimanizmi, hinduizmi.Ekstremistët fetarë kanë disa atribute të
përbashkëta që shkojnë përtej përdorimit të dhunës dhe doktrinave fetare mbi të cilat
ato bazohen.Shumë prej lëvizjeve dhe grupeve më ekstremiste janë shfaqur si pasojë e
ndryshimeve në shoqëritë e tyre përkatëse.Globalizmi dhe ndryshimi i situatës së një
numri të madh shoqërish kanë prodhuar tensione brenda shoqërive, duke i nxitur njerëzit
ti kushtojnë vëmendje më të madhe fesë për të siguruar mbështetje mendore dhe
psikologjike në një botë dinamike e në ndryshim të vazhdueshëm.
Fjalët kyçe:Konflikt, fundamentalizëm, epokë moderne, globalizim.

Hyrje
Konfliktet janë dukuri në marrëdhëniet ndërnjerëzore, të cilat mund të rezultojnë
nga: mosmarrëveshjet, dallimet në vlerat shpirtërore dhe kulturore, interesat
kundërthënëse, përceptimet e ndryshme rreth interesave personale dhe interesave
të palës tjetër, paaftësia në shprehjen e ndjenjave dhe mendimeve personale, kërkesave
të papërmbushura etj .
Historikisht ndër shkaqet kryesore të lindjes së konflikteve në botë janë: ekonomike,
territorial, etnik, fetare, ideologjike, shkelja e të drejtave të njeriut etj. Shumica nga
këto shkaqe në një fazë të zhvillimit të shoqërive kanë qenë burim krizash, qoftë si
të vetme, qoftë më shumë se një, duke përcaktuar kështu kuantitetin dhe kualitetin
si të nivelit të konfliktit ashtu edhe të mundësive për zgjidhjen e konflikteve.
Parimet universale të bashkëqytetarisë, barazisë, forcës së ligjit dhe të të drejtave
njerëzore, duhet të jenë në qendër të “dialogut të jetës” mes të besimeve fetare.
Universaliteti i tyre konfirmohet shpesh, duke mos përballuar ndryshimet në
qëndrime dhe rëndësi.Nevoja e bashkëpunimit mes të besimeve fetare në përkrahjen
e këtyre vlerave në çdo rajon të botës është më e madhe.Këto çështje duhet të
adresohen, teorikisht dhe praktikisht, me forcë të përtrirë dhe në të gjithë
botën. Përfaqësuesit fetare janë të vetëdijshëm, se të drejtat njerëzore nuk duhet të
plotësohen me seleksionim.Për ata që besojnë, është vendimtare që të këmbëngulin
në pandashmërinë e të drejtave njerëzore, të koordinojnë të drejtat individuale me
ato të komunitetit dhe tu gjenden pranë të dëmtuarve, pavarësisht nga identiteti i
tyre fetar ose etnik.
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Konflikti
Definicioni konflikt shumë shpesh ngatërrohet me definicionin krizë. Kur flasim
për këto dy terme shumë të rëndësishme atëherë edhe duhet bërë dallimin mes tyre.
Kriza është një shkallë e caktuar e konfliktit i cili akoma nuk e ka arritur nivelin e
konfliktit, e i cili në anën tjetër paraqet nivelin më të lartë të krizës dhe që përcillet
me shpërthimin e plotë dhe kompleks të të gjitha elementeve të krizës në përmasa
shumë të gjera. Përcaktimin më shkencor të konfliktit e ka bërë studiuesi amerikan
K.J.Holsti sipas të cilit :“Konflikti është një dukuri që shpie në dhunë të organizuar të shkaktuar
nga përfshirja e palëve, që kanë pozicione të papërputhshme për çështje të ndryshme, kanë
qëndrim armiqësor dhe forma të caktuara veprimi diplomatik dhe ushtarak”.( Bashkurti,
2008,236).
Konfliktet janë dukuri në marrëdhëniet ndërnjerëzore, të cilat mund të rezultojnë
nga: mosmarrëveshjet,dallimet në vlerat shpirtërore dhe kulturore, interesat
kundërthënëse, përceptimet e ndryshme rreth interesave personale dhe interesave
të palës tjetër, paaftësia në shprehjen e ndjenjave dhe mendimeve personale,kërkesave
të papërmbushura etj.Derisa nuk kuptohet se konflikti është problem i përbashkët
që mund të zgjidhet vetëm me përpjekje dhe bashkëpunim të përbashkët, të dyja
palët në konflikt nuk mund të fitojnë.( Petrovska Beshka, 1995, 2-5).
Çështja konfliktuale është subjekt i kundërshtimit ose kontestimit të palëve dhe
përfshinë pozicionet që përpiqen të arrijnë.Pozicioni konfliktual, që përfshinë sjelljen
dhe qëndrimin, ndodhë kur njëra palë ka një pozicion që është i papranueshëm ose
i papajtueshëm me dëshirat ose interesat e palës tjetër.Një nga çështjet konfliktuale
më tradicionale është çështja e territoreve.‘’ Konflikti mund të ndodhë në ato fusha
për arye se një qeveri dëshiron që problemi të zgjidhet në një mënyrë që është e
papajtueshme me dëshirat e palës ose palëve të tjera’’.( Holsti, 1992).Kështu, sipas
politikanëve që janë marrë me krizat, thuhet se shenjat e krizës janë,së pari,veprimet
e papërllogarituara nga kundërshtari, së dyti, përceptimi i rreziqeve të mëdha, së
treti, perceptimi i kohës së kufizuar, katastrofave nga mosveprimi. Pra, nëse e bëjmë
mirë dallimin midis konfliktit dhe krizës atëhere nuk bëjmë gabim në përcaktimin e
situatave si konflikt në çfarëdo rast.Nuk është, për shembull konflikt kur populli
ose grupe njerëzish ngrihen kundër qeverisë për diçka ose shumëçka. Kjo nuk do të
thotë se kemi konflikt.(Bashkurti, 2008).
Llojet e konflikteve-Një mënyrë e të vështruarit të konflikteve ndërkombëtare është
që të parakuptojmë se të gjitha shtetet kërkojnë të kenë një fuqi sa më të madhe në
krahasim me shtetet e tjera. Atëherë, konflikti shndërrohet në kusht të përgjithshëm
që ekziston ndërmjet shteteve dhe ato luftojnë për fuqi, gjendje sa më të mirë dhe
aleanca në sistemin ndërkombëtar. Kjo mënyrë realiste trajtimi jep me siguri disa
ide në lidhje me konkurrencat për fuqi, të cilat ndonjëherë bëhen deri diku të
shkëputura prej çdo konflikti themelor për territor, fe ose shkaqe të tjera të veçanta.
Pjesa më e madhe e konflikteve ndërkombëtare, përfshirë ato që qëndrojnë prapa
dhjetëra luftërave që zhvillohen tani, janë konflikte për shqetësime e kërkesa
konkrete.Ato janë grindje për kufij territorial, urrejtje etnike, revolucione etj.
Nuk ekziston një teori gjithpërfshirëse e cila i shpjegon shkaqet e konfliktit.Konfliktet
ndodhin për shkak të palëve të cilat kanë qëllime ikompatibile që paraqet përceptimin
subjektiv të konflikteve si dhe shkaqeve strukturale si padrejtësia,varfëria dhe
jobarazia që paraqesin përceptimin objektiv.
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Pas Luftës së Ftohtë brenda shteteve u paraqitën një varg problemesh si
etnike,fetare,gjuhësore, probleme në lidhje me identitetin si dhe anët e dobëta apo të
metat e globalizimit.
Shkalla e zhvillimit të intensitetit të konfliktit përfshirë trajtën e saj,paraqitet si e
një rëndësie të veçantë,për faktin që,është pikërisht kjo fazë,e cila përcakton numrin
e akterëve të përfshirë në të, dimensionet e konfliktit,përmasat gjeografike të shtrirjes
së tij si dhe pranimin ose jo të alternativave tjera, krahas dhunës,siç është rasti me
diplomacinë dhe negociatat pa marrë parasysh llojin e tyre.
Historia dhe shfaqja e fundamentalizmit fetar në epokën moderne
Gjatë dy shekujve të fundit, forcat e modernitetit –burimi fillestar i të cilave ishte
fillimisht Evropa, e më pas Shtetet e Bashkuara– kanë përfshirë pjesën më të madhe
të hapësirës gjeografike të botës, pothuajse tërësinë e shteteve të planetit,duke sjellë
ndryshime dramatike shoqërore,politike, ekonomike,teknologjike dhe institucionale.
Në fazat e para historike këto ndryshime u përçuan drejt botës në zhvillim përmes
imperializmit evropian,duke provokuar forca socio-politike kundërvepruese
rezistence,me natyrë fillimisht lokale e më pas rajonale dhe gjeopolitike – siç kanë
dëshmuar rastet e shumta historike të Lindjes së Mesme dhe botës muslimane në
përgjithësi.( Fuller, 2002, 48–60; Taylor, 2000, 375-380).
Vetë procesi i modernitetit mund të përbëjnë objekt analize në prizmin e përfitimeve
gjeopolitike për shtete apo aktorë të tjerë jo-shtetërorë,pasi ato kanë rezultuar të
shumta e të padiskutueshme. Por nga ana tjetër ky proces është shoqëruar dhe me
një sërë problematikash socio-politike,me impakt të thellë në sigurinë kombëtare
dhe ndërkombëtare,që kanë shoqëruar zhvillimin e shpejtë. Tashmë shumica e
popullsisë në botën në zhvillim jeton në konglomerate heterogjene urbane –në vend
të zonave rurale ku kjo popullsi qe përqendruar dekada më parë.(Kagan, në “The
Coming Anarchy”, 1994).Ky është një proces në vetëvete tepër shkatërrues për të
gjithë rendin tradicional,me pasoja jo vetëm socio-politike por edhe sigurie e
gjeopolitike,sa kohë shpërbën status kuotë e mëparshme për të ndërtuar një rend të
ri.Vlerat tradicionale që lidhen me jetën rurale dhe atë fshatare, zmadhimi i bërthamës
familjare dhe strukturat që nevojiten për mbështetjen e saj, lidhjet sociale dhe rehatia
e mënyrës tradicionale të jetesës rrezikohen me hyrjen e menjëhershme në jetën e
qytetit,duke krijuar një stres psikologjik dhe duke i shtyrë në kërkim të një kuadri
të njohur vlerash familjare.(Kagan, 67-83). Megjithatë, sado të vështira kushtet e
jetës në një habitat të ri,qendrat urbane në të gjitha vendet në zhvillim vijojnë të
tërheqin miliona fshatarë që preferojnë në çdo rast varfërinë urbane krahasuar me
vështirësitë tradicionale të jetës së varfër rurale që ofron pak mundësi për të fituar
paga të konsiderueshme,për të blerë artikuj konsumi dhe për të përmirësuar jetesën
nëpërmjet arsimit,trajtimit mjekësor,progresit dhe komoditeteve të tjera urbane.Një
kontekst i tillë psiko-social ka prodhuar historikisht zhgënjime, burimi kryesor i të
cilëve është dështimi për t’u përshtatur dhe afirmuar në një kontekst
moderniteti,ndërsa miliarda njerëz tashmë bëhen të vetëdijshëm nëpërmjet
teknologjive bashkëkohore mediatike se çfarëdo të thotë një jetë e mirë,duke ditur
se përmirësime të tilla mund të mos i arrijnë jo vetëm ata vetëm,por edhe fëmijët e
tyre. Në këtë kontekst, është e lehtë të rritet impakti i ideologjive radikale,si me
përmbajtje ekskluzivisht politike ashtu dhe me përmbajtje fetare.
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Këto probleme janë shumëfishuar sidomos në hapësirat muslimane të Botës së
Tretë,duke prodhuar efekte të rëndësishme gjeopolitike. Konglomerate të mëdha
urbane –si në Kajro (Egjipt), Stamboll (Turqi), Teheran (Iran), Dhaka (Bangladesh),
Karaçi (Pakistan) dhe Xhakartë (Indonezi)– kanë secila mbi 10 milionë banorë.
Lëvizjet islamike kanë shfrytëzuar pikërisht këtë kuadër problematik të jetës urbane
me synim lehtësimin e presioneve urbane duke ofruar një lloj kuadri moral vlerash
tradicionale, të ideuara për të ruajtur koherencën dhe disiplinën shoqërore përballë
forcave centrifugale të qytetit.( Fuller, 2002, 70-72).
Për më tepër,siç argumenton Clement Henry, “bekimi i trazuar” i modernizimit dhe
globalizimit si motori që udhëheq këtë proces,janë shpërndarë në mënyrë të
pabarabartë nëpër botë,duke mundësuar fillimisht krijimin e ravijëzimeve ndarëse
mes të varfërve dhe të pasurve e,më tej, rritjen e hendekut mes këtyre shtresave
brenda vendeve në zhvillim.( Henry, 2012, 112).Kjo situatë, e përkeqësuar përgjatë
dekadave të fundit,i ka polarizuar edhe më shumë sidomos shoqëritë me shumicë
muslimane (ndërthurur edhe me ngjarjet e reja të viteve 2000), duke prodhuar
tensione të forta sociale,të shoqëruara me lindjen e lëvizjeve të reja radikale,ose me
fuqizimin e ekstremizmit ideologjik fetar.Tashmë një shtresë tejet e kufizuar elitash
në vendet e Botës së Tretë kanë më shumë të përbashkëta horizontalisht me elitat në
pjesë të tjera të botës,sesa vertikalisht,me elementët më të varfër dhe më pakë të
edukuar të shoqërive të tyre.
Sistemi autoritar dhe lëvizjet ekstremiste fetare
Me thellimin e pabarazive në pasuri,privilegje dhe fuqi,u rritën tensionet brenda
shoqërive duke marrë gradualisht trajtë politike,sidomos në shtetet me rend politik
relativisht autoritarist.Në përgjithësi elitat duke iu druajtur pasojave potencialisht
të dëmshme të ndryshimeve shoqërore, vihen në pozita mbrojtëse duke dëshiruar
ruajtjen e status kuo-së dhe vijimin e të njëjtit rend gjërash.(Jackson,”Regime
Security”,194-210).Kjo nënkupton se ata mohojnë çdo mundësi ndryshimi duke rritur
njëkohësisht shkallën e autoritarizmit brenda shtetit,duke polarizuar më tej
shoqërinë dhe duke ofruar një terren mjaft të favorshëm për lëvrimin e lëvizjeve
ekstremiste ideologjike dhe fetare.Pushteti i këtyre elitave është strukturuar në një
formë pseudo-demokratike qeverisjeje.Në këto kushte është e pashmangshme që të
shfaqen shenja zhgënjimi dhe irritimi masiv në shtresa të ndryshme sociale,të cilat
mund të akomodohen brenda idesë së barazisë që ofrohet nga ideologjitë fetare,ku
Islami nuk bën përjashtim.Kështu,siç argumenton Fuller, “lëvizjet islamiste në botën
muslimane i adresohen në mënyrë të drejtpërdrejtë këtyre çështjeve kur artikulojnë drejtësinë
sociale,si një prej qëllimeve të tyre kryesore,brenda një kuadri tradicional vlerash,si dhe nevojën
për të krijuar struktura jo-publike/jo-shtetërore të mbështetjes sociale”.( Fuller, 2004, 77-80).
Sa kohë që marrëveshjet aktuale të elitave politike identifikohen me Shtetet e
Bashkuara ose Perëndimin,lëvizjet opozitare mbajnë qëndrime anti-perëndimore të
cilat, shpërthyhen herë pas here në lëvizje ekstremiste që përdorin akte terroriste
duke i përligjur në mënyrë fetare,me objektiv gjeopolitik ndryshimin jo vetëm të
politikës së jashtme por edhe të asaj të brendshme.
Nga ana tjetër,proceset e ndërlikuara të modernitetit dhe globalizmit kanë pasur
një efekt të rëndësishëm mbi konceptimin e nacionalizmit dhe identitetit kombëtar.Të
pavarësuara kryesisht rreth mesit të shekullit të XX-të,shumica e shteteve të Botës
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së Tretë tentuan të zhvillonin një ideologji perëndimore,të paktën në vizionin e
elitave politike.Nacionalizmi laik i modelit të shtet-kombeve evropiane,zakonisht
me një nuancë socialiste,karakterizoi thuajse çdo regjim të ri që erdhi në pushtet në
vendet e Botës së Tretë menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, përfshirë shumicën
dërmuese të shteteve të lindura rishtas në botën muslimane,e në veçanti në Afrikën
e Veriut(në zonën e Magrebit dhe Mashrekut).( Hinnebusch, “The Politics of Identity
in Middle East International Relations”,151-171). Regjimet kolonialiste kishin inkurajuar
përgjithësisht vlerat laike, duke synuar që në botën muslimane të dobësonin fuqinë
institucionale dhe financiare të Islamit,i cili shihej si një qendër e fuqishme rezistence
ndaj autoritetit kolonial.Gjenerata e parë e udhëheqësve të pavarur bashkëpunonte
shpeshherë me forcat fetare gjatë luftërave për çlirim kombëtar, duke ruajtur gjithsesi
ideologjinë laike.Vizioni i tyre dominohej nga modeli perëndimor i ndërtimit të
shtetit, si në rastin e Shahut në Iran, apo e Sadatit (pasuesit të Nasser-it) në
Egjipt.Fatkeqësisht në shumicën dërmuese të rasteve pavarësia dështoi të zgjidhte
shumë prej problemeve kyçe kombëtare,duke krijuar madje edhe probleme të reja.Me
t’u shuar euforia e pavarësisë,autoritarizmi,korrupsioni dhe përleshjet e brendshme
për pushtet brenda regjimeve të reja çuan në reagime kundër tyre.Në këtë
pikë,islamistët i kanë akuzuar tradicionalisht politikat e kësaj gjenerate të parë të
lidershipit jo vetëm për dështim në përmbushjen e pritshmërive dhe nevojave
kombëtare,por edhe për mosrespektim të fesë islame dhe mungesë “autenticiteti”.
Ndërsa elitat e reja kombëtare filluan të ndërtonin regjimet e para jo-demokratike të
periudhës pas pavarësisë bazuar tek nacionalizmi laik, ato i hodhën sytë kah
fuqitëtransformuese dhe shtrënguese të shtetit për të përmbushur axhendën e tyre.Në
fakt kjo solli identifikimin dhe njëjtësimin gradual të shtetit me kombin,duke imituar
modelin evropian të shtetit,e duke përdorur shpeshherë ushtrinë për të mbrojtur
elitën sunduese.Kjo përplasje interesash,që është vënë re shpeshherë sidomos në
shtetet e Lindjes së Mesme,i la islamistët jashtë pushtetit,duke i identifikuar ata me
shtresat e gjera të popullsisë,kundër elitës sunduese.Kjo i shëndërroi ata gradualisht
në një instrument të fuqishëm antishtetëror dhe anti-elitar.Pikërisht ky kontekst u
pasqyrua në mënyrë mjaft të qartë gjeopolitike gjatë dhe pas revoltave në vendet
arabe të viteve të fundit – e njohur tashmë në terminologjinë diplomatike dhe
mediatike si “Pranvera Arabe”.Ndryshimi që shumëkush priste në Perëndim, se
këto revolta do të sillnin në pushtet më në fund forcat demokratike dhe
përparimtare,u shndërrua me shpejtësi në zhgënjim dhe dyshim për shkak të
fuqizimit të menjëhershëm të forcave islamike ekstremiste,të cilat po e përdornin
Islamin politik për qëllimet e tyre gjeopolitike.( Friedman, “The Other Arab
Spring”,në “New York Times”, 2012). Në këtë kuptim, islami politik po shndërrohet
me shpejtësi,thuajse në të gjithë botën muslimane, në një përplasje klasore edhe pse
islamistët ngurrojnë të arsyetojnë në terma klasorë.Por ky nuk është një fenomen i
ri dhe ekskluziv i botës muslimane.Kështu, në Indi, elektorati i partisë që synon
ringjalljen radikale të fesë hinduiste,nuk bazohet tek elita tradicionale e krijuar pas
pavarësisë së vendit,por nga shtresat e mesme dhe të ulëta,situata e vështirë socioekonomike e të cilave i shtyn të kërkojnë dhe sfidojnë ndryshimin e rendit ekzistues.
Çdo sfidë ndaj elitave sunduese politike të “perëndimizuara” prej forcave që
pretendojnë se përfaqësojnë “autenticitetin” dhe traditën e vërtetë,nuk përbën habi
që përdoret si një mjet i fuqishëm nacionalizmi me orientim fetar, i shfaqur si një
element i fuqishëm në politikën e vendeve të Botës së Tretë gjatë dhe pas viteve 1970101

të,siç dëshmojnë shembujt e hinduizmit në Indi, judaizmit ultra-ortodoks në
Izrael,budizmit militant në Sri Lanka, nacionalizmit sikh në Punjap, “teologjisë
çlirimtare” në Amerikën Latine dhe islamit politik në botën muslimane.Vitet 1990-të
kanë dëshmuar lidhjen e politikës me fenë,si në rastin e Kishës Ortodokse në Rusi
dhe Serbi,apo faktorizimin e fesë dhe radikalizmin e shprehur të saj në nacionalizmin
grek.
(Juergensmeyer, 1993, 1-8). Shpeshherë nacionalizmi me baza fetare i mbivendoset
nacionalizmit laik,madje mund të pohojmë se –siç dëshmon rasti i Greqisë dhe Serbisë
sa i takon fesë të krishterë ortodokse apo i Sirisë, Egjiptit, Iranit, Arabisë Saudite
dhe vendeve të tjera të Lindjes së Mesme sa i takon fesë muslimane–nacionalizmi
arrin kulmin e efikasitetit të tij kur feja përkon me identitetin kombëtar në konfliktet
me natyrë nacionaliste.
Brenda këtij konteksti të efekteve gjeopolitike të përplasjes mes modernitetit (dhe
globalizmit si motori i tij) dhe traditës kryesisht në vendet e Botës së Tretë dhe në
ato në zhvillim,shtetet dhe popujt muslimanë nuk janë assesi të imunizuar nga ky
proces.Përkundrazi, siç ka rezultuar nga krizat dhe konfliktet e shumta, minoritetet
muslimane në shtetet jo-muslimane i kanë shprehur më me forcë pakënaqësitë e
tyre kundër shtypjes dhe keqqeverisjes.Kauza e tyre artikulohet paralelisht në terma
islamistë dhe nacionalistë,duke i dhënë islamit politik një ngjyrim të fortë gjeopolitik.
Ndërlidhja e ligjërimit nacionalist me atë islamik ka qenë e dukshme në rastet e
Palestinës, Çeçenisë,Kashmirit,Bosnjës,Filipineve e kështu me radhë.(Fuller,2002,
67-81).Ndërsa minoritetet muslimane e kanë shfrytëzuar këtë ndërlidhje për të
përmbushur objektivin e autonomisë ose pavarësisë së tyre, shtetet muslimane që
kanë imponuar një regjim të ashpër kundër minoriteteve të tyre jo-muslimane (ose
edhe mbi vetë popullsinë muslimane) përballen me të njëjtat kërcënime –si berberët
në Algjeri dhe Marok;popujt jo-muslimanë në Sudanin e Jugut, kurdët në Irak,Turqi
dhe Iran,azerët në Iran,balukët ose sindhis në Pakistan–pasi të gjitha këto grupe
etnike apo komunitete fetare shfaqin kërkesa të ngjashme ndaj shteteve
muslimane.Ndërsa islamistët mbrojnë të drejtat separatiste të minoriteteve muslimane
në shtete të tjerë,nuk i pranojnë këto të drejta për minoritetet e tjera në territoret
brenda shteteve muslimane.
Kur ndonjë grup ose shoqëri zgjedh të përdorë fenë,në nivel etnik ose rajonal, në
arenën politike, atëherë pasojat gjeopolitike bëhen të pashmangshme.Çdo shoqëri e
hapur zotëron politikat e saj të identitetit, përfshirë Shtetet e Bashkuara.Politika e
identitetit mund të funksionojë në dy mënyra: mund të shërbejë si një urë sociale
lidhëse, duke kontribuar në fuqizimin dhe unifikimin e një shoqërie nën një identitet
të përbashkët.Por në shumicën e rasteve këto lloj politikash mund të veprojnë në
mënyrë përçarëse,veçanërisht në shtetet multietnike,të cilët mbahen tradicionalisht
së bashku nga regjime autoritariste,ku ravijëzimet ndarëse ekonomike dhe sociale
ndërveprojnë me ato etnike dhe fetare.Sigurisht që me lëvizjet e mëdha të popullsisë
sidomos gjatë dy dekadave të fundit dhe flukset e mëdha emigratore nga vendet e
Botës së Tretë drejt atyre të zhvilluara, shoqëritë po bëhen gjithnjë e më
multietnike.Por,sipas Fuller: “vetëm ato shoqëri multikulturore që ndërtohen në mënyrë të
vullnetshme do të kenë sukses,ndërsa shtetet që bëhen burgje për minoritetet e pakënaqura janë
të destinuara të vuajnë nga trazira dhe rebelime të forta.Identiteti musliman spikat kur tiranët
nuk janë muslimanë.”( Fuller, 2002, 71-2).
Tashmë edhe shtetet-kombe evropiane po përjetojnë ndryshime të mëdha,jo vetëm
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me natyrë demografike por,edhe sociale e ekonomike (të shoqëruara edhe me krizën
ekonomike të viteve të fundit).(Grigoriadis, 2011, 101 ).Ato pasqyrojnë ndryshimin
e balancave gjeopolitike dhe rritjen e rëndësisë së muslimanëve brenda kontinentit
evropian.Nga ana tjetër po dalin në pah vështirësitë e asimilimit të këtyre dallgëve
të reja emigratore,sidomos të dy dekadave të fundit (si të turqve në Gjermani, arabëve
në Francë apo shqiptarëve në Itali,Greqi, Zvicër).
Islamistët janë mes atyre që po punojnë në mënyrë aktive mes komuniteteve të
emigrantëve në Perëndim,duke ofruar ndihmë komunitare dhe mbrojtje e garantim
të vlerave,identiteteve dhe strukturës islamike të këtyre komuniteteve.Islamizmi (i
kuptuar në këtë rast si një doktrinë muslimane e moderuar dhe jo si Islam politik)
mund të forcojë kohezionin komunitar në këtë proces,duke përjetësuar dallimet me
kulturën evropiane.Por nëse shoqëritë perëndimore përballen me sfidën e përshtatjes
ndaj emigrantëve të rinj,shumë vende muslimane përballen me problemin e kundërt
të multikulturalizmit në shoqëritë e tyre,si minoritete të pa-asimiluara,veçanërisht
komunitetet jo-muslimane,janë tashmë gjithnjë e më pak të gatshme të fshehin
identitetin e tyre ose të heqin dorë prej tij,duke kërkuar njëkohësisht të drejta të
plota ligjore dhe sociale.
( Huntington, 1993, 22-49).Bota muslimane është e mbushur me probleme të tilla
dhe islamistët janë një prej grupimeve kyçe politike që përkrahin respektimin e të
drejtave dhe mbrojtjen e identitetit dhe interesave të komunitetit musliman.
Nga pikëpamja juridike,islamistët ndodhen shpeshherë në pozita të vështira,pasi
ligji islamik është shumë i qartë në ndalimin e dallimeve etnike mes muslimanëve
dhe në thirrjen për mbrojtje juridike të minoriteteve fetare.Ndërsa vetëm pak
islamistë–që kryesisht i përkasin sektit vahabist– mbrojnë mosrespektimin e të
drejtave të minoriteteve të tjera jo-muslimane, (Ayoob, 2004, 1-14). është fakt se
islamistët janë fokusuar pikësëpari në praktikë në fuqizimin e fesë muslimane dhe të
të drejtave të këtij komuniteti.(Roy, 1994, 48-60).Kështu për shembull, në Indonezi,
Malajzi dhe Egjipt,islamistët nuk janë kundër minoriteteve,por të interesuar kryesisht
për mirëqenien e komunitetit musliman dhe stabilitetin e shtetit musliman.Pra, mund
të pohohet se islamistët (si bartës në politikë të mesazheve fetare) janë përfshirë
thellësisht në çështjet e interpretimit të multikulturalizmit në botën muslimane dhe
nuk përfaqësojnë një pikëpamje të unifikuar mbi këtë tematikë.
Globalizimi
Për shumë njerëz,sidomos në botën muslimane dhe në vendet në zhvillim,globalizmi
nuk është veçse një formë e re e hegjemonisë perëndimore,e sidomos asaj
amerikane,një paketë ekonomike, politike dhe kulturore me përfitime të dyshimta.Në
këtë mënyrë këtij procesi i vishet një mantel sa ideologjik,duke u bërë pjesë e
argumentimit të islamit politik,aq dhe gjeopolitik,duke qartësuar konturet e një
përplasjeje mes dy grupeve.Në këtë proces shumëdimensional globalizimi,humbësit
mund të kërkojnë strehim brenda suazës së ideologjive,ose pseudoideologjive,alternative,duke përqafuar edhe ideologji fetare,në rastin e Islamit,të
veshura me mesazhe politike,jo vetëm sa i takon organizimit të shtetit por edhe të
politikës së tij të jashtme.(Fuller, 2004, 77-80; Roy,1994, 60-75).
Bota muslimane dhe Islami politik,si përfaqësuese par excellence e vendeve të Botës së
Tretë,ka shërbyer si mbrojtëse e traditave kulturore që burojnë nga feja,kultura dhe
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tradita islamike.Kësisoj një ndër artikulimet kryesore të islamistëve,bashkë me
nacionalistë të tjerë në botën muslimane, ka të bëjë me rrezikun që buron nga procesi
i globalizmit.Një tjetër argument politik i islamistëve ka të bëjë me parimet ekonomike
sipas doktrinës fetare islamike,bazuar në të cilat duhet të operojë e gjithë bota
muslimane – kjo i shton një ngjyrim gjeoekonomik dimensionit gjeopolitik që
shpalos Islami politik.Por kjo qasje nuk u takon ekskluzivisht islamistëve.Në këtë
pikë,argumenti që John Gray ka përdorur për shoqëritë e Azisë Lindore në
përgjithësi,mund të aplikohet fare mirë edhe për ithtarët e Islamit politik: “në kulturën
aziatike,institucionet e tregut nuk shihen teologjikisht si qëllim në vetvete,por si një mjet për të
krijuar pasuri dhe kohezion social.[...] “Liria aziatike” nga teologjia ekonomike mundëson që
institucionet e tregut të gjykohen dhe reformohen bazuar në ndikimin që funksionimi i tyre ka tek
vlerat dhe stabiliteti i një shoqërie.”
(Gray, 1998, 192). Edhe arsyetimi islamist mbi ekonominë dhe globalizmin reflekton
të njëjtat ide, pavarësisht se shtetet muslimane kanë pasur më shumë probleme në
realizimin e versionit të tyre të modernizimit,krahasuar me historitë e suksesit të
vendeve të ndryshme të Azisë Lindore.Së fundi,islamistët ndajnë me pjesën tjetër të
botës shqetësimin për fatin e drejtësisë ekonomike dhe sociale në atë që ata e shohin
si rendi social darvinist i kapitalizmit perëndimor.
Rëndësia e shtetit ka qenë vendimtare në çdo fazë të marrëdhënieve ndërkombëtare,e
sidomos në fazën aktuale të gjeopolitikës së vendeve muslimane në përgjithësi dhe
Lindjes së Mesme në veçanti.Pyetja që shtrohet është nëse shteti i shërben popullit
apo nëse populli i shërben shtetit.Në Perëndim kjo pyetje merr përgjigje të qartë në
favor të idesë se shteti i shërben popullit,por gjërat nuk janë aq të qarta kur diskutohet
mbi rolin e shtetit në botën muslimane.Kështu për shembull, shteti turk i është
kundërvënë historikisht doktrinës së Islamit politik,më shumë ndoshta se shumica
e shteteve të tjerë të botës muslimane.Si një prej demokracive më të përparuara të
botës muslimane,koncepti i supremacisë së shtetit në Turqi,kohët e fundit,gjatë
qeverisjes së kryeministrit Erdogan dhe partisë së tij,ka filluar të vihet në
pikëpyetje.(Macmillan, 2011, 40-58).Islamistët janë përfshirë në këtë argumentim
kryesisht për shkak se shteti ekzistues ka qenë pengesë kyçe për pjesëmarrjen e tyre
në rendin politik.Sa kohë që islamistët nuk bëhen pjesë e pushtetit,ata do të vijojnë
të mbrojnë tezën e popullit kundër shtetit dominues.
Duke qenë se një ndër premisat kryesore të globalizmit është dobësimi i sovranitetit
të shtetit, atëherë ky i fundit ndjehet edhe më i kërcënuar në shumicën dërmuese të
shteteve të Botës së Tretë nga dy pikëpamje:nga lart,sovraniteti i shtetit dobësohet
nga proceset globalizuese, organizatat ndërkombëtare,përhapja e normave të reja
globale,nga rritja e ndërvarësisë ekonomike dhe politike ndërkombëtare,nga lehtësia
e transportit që redukton izolimin,nga humbja e kontrollit mbi sistemet e brendshme
të telekomunikacionit për shkak të komunikimeve satelitore dhe internetit;ndërsa
nga poshtë–apo e thënë ndryshe, nga brenda–ai rrezikohet nga rritja e
rajonalizmit,nacionalizmit,organizatave kriminale,si dhe nga dobësimi i kontrollit
dhe autoritetit të shtetit në nivel lokal.( Sorensen, 2007, 7-78).Rreziku i shteteve të
dobët në botën muslimane është shumë i pranishëm sot në
Indonezi,Pakistan,Afganistan,Azinë Qendrore,rajonin e Kaukazit, Sudan,Irak,Egjipt
dhe Algjeri, për të përmendur vetëm disa prej tyre. Kjo rrit gjasat jo vetëm të fuqizimit
të ideologjive fetare me bazë të gjerë popullore,si Islami politik,por edhe të fuqizimit
të tyre në raport me shtetin dhe dimensionet gjeopolitike të tij.Një situatë e tillë e
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dobësimit të autoritetit dhe kontrollit të shtetit ka krijuar premisat për rritjen e
ekstremizmit fetar dhe dhunës terroriste.Ky fenomen lidhet ngushtësisht me
problemin e “shteteve të dështuara”,ku dobësimi i autoritetit,normave ligjore dhe
institucioneve të kontrollit qendror përfundojnë me rritjen e anarkisë,shkeljen e
ligjeve dhe kriminalitetin,të përmbledhur më së miri në librin e Robert Kaplan,
“Anarkia që po troket”.Por nëse Islami mund të ofrojë urën e nevojshme lidhëse ose
forcën morale në gjendje të parandalojë kolapsin politik dhe ruajtjen e vlerave dhe
kohezionit social,varet në masë të madhe nga mënyra sesi islamistët e aplikojnë
atë.Si i tillë,siç argumenton Robert Kaplan për shumicën e vendeve afrikane,Islami
ka shanse më të mëdha të funksionojë,krahasuar me ideologjitë e tjera,në kushtet
kur sfidat janë kaq të mëdha.Kjo dëshmon se në kushtet e shteteve të dobëta lehtësohet
procesi i përdorimit të terrorizmit si instrument strategjik dhe rriten shanset e suksesit
të tij si faktor gjeopolitik.
Në këtë kontekst gjeopolitik,nëse shteti i dështuar dhe në kolaps është njëra anë e
medaljes,në anën tjetër qëndron shteti tiranik dhe despotik.Në shumë rajone të
botës,si Azi,Amerikë Latine dhe Afrikë, janë vënë re lëvizje popullore kundër
sistemeve autokratike dhe përpjekje të reja për të ndërtuar sisteme më demokratikë
qeverisjeje dhe përfaqësimi.Fundi i Luftës së Ftohtë në veçanti solli një dallgë të re
ndryshimesh dhe demokratizimesh,disa prej të cilëve mjaft rastësorë,disa të
përkohshëm,siç kemi vënë re me rrëshqitjen e shumë prej vendeve të Azisë
Qendrore,të dala nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik,në regjime autokratike dhe
diktatoriale.( Huntington, University of Oklahoma Press, 1991).Në këtë kontekst
global gjeopolitik,bota muslimane ka mbetur pas rajoneve të tjerë të botës në
zhvillimin e strukturave demokratike.Islamistët luajnë tashmë një rol kyç në këtë
kuadër,duke u shndërruar në faktor të rëndësishëm gjeopolitik,me rëndësi tashmë
globale,të cilët shpeshherë e përdorin terrorizmin në funksion të këtyre vizioneve
gjeopolitike.
Nga ana tjetër,në peizazhin e ndërlikuar gjeopolitik të vendeve në zhvillim dhe
shteteve të dobëta, duhen shtuar edhe institucionet fetare,roli politik dhe gjeopolitik
i të cilave,ka ardhur në rritje gjatë dy dekadave të fundit.Në të gjitha shtetet dhe
kohërat institucionet fetare kanë qenë objekt i një ndasie të dyfishtë:mes
idealizmit,drejtësisë dhe moralitetit nga njëra anë dhe realpolitikës (apo gjeopolitikës)
nga ana tjetër,duke synuar të marrin pushtetin dhe të luajnë rolin e udhëheqësve të
shteteve,çka është arritur në shumë raste,si në vendet perëndimore ashtu dhe në
ato muslimane.Udhëheqësit fetarë të të gjitha besimeve fetare e kanë parë më të
sigurt dhe më të volitshme të punojnë me shtetin sesa të t’i kundërvënë shtetit
vlerat e fesë.Kisha katolike historikisht ka ofruar mbështetje të madhe në një numër
të madh luftërash evropiane për ato shtete që e kanë mbështetur atë;ishte një aleat
kyç në pushtimin e Amerikës Latine nga spanjollët.Vetëm një pjesë e vogël brenda
Kishës Katolike u shqetësua për çështjet e mirëqenies dhe drejtësisë sociale për popujt
e pushtuar indigjenë të Amerikës së Veriut ose të Jugut.Por joshja e idealizmit u
rishfaq në mes të shekullit të njëzetë,kur doktrinat formale të “teologjisë
emancipuese”,filluan të gëzonin përkrahje më të gjerë, duke reflektuar një vizion
ideologjik më pranë qendrës së majtë.( Fuller, 2004, 76-77).
Politika islamiste përkon mjaft mirë me këtë model,i cili ndërthur vlerat fetare me
implikimet politike,duke prodhuar një vizion të qartë gjeopolitik.Kësisoj, beteja për
drejtësi sociale, bazuar në parime morale dhe e pasuruar me ideologji fetare,është
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intensifikuar gjatë dekadës së parë të shekullit të XXI,duke dëftuar se Islami
politik,sikurse doktrinat e tjera fetare përpara tij gjatë periudhave të mëparshme
historike, do të mbetet i përkushtuar në këtë drejtim.Shembulli më i qartë është
ripërtëritja e tij politike sidomos pas Pranverës Arabe,siç dëshmojnë rastet e Egjiptit,
Algjerisë dhe Tunizisë,me rritjen e ndikimit politik të lëvizjeve islamiste.(Roy, 1994,
75-89).
Ndërthurja e pasojave të globalizmit me dëshirën për të ndërtuar një bazament
moral për autoritetin,kanë kontribuar në rritjen e rolit të fesë në politikë.Në këtë
kuptim,Islami është vetëm një ndër fetë që janë përfshirë në sistemet politike.( Ayoob,
2004, 1).Ai mund të krahasohet me rolin e Kishës Katolike në Amerikën Latine dhe
në Azi,me rolin qendror të fesë në konfliktin në Irlandën e Veriut;apo me judaizmin
që ka prodhuar militantët e tij nacionalistë dhe terroristë.Kisha Ortodokse ka
mbështetur kauza të ndryshme nacionaliste kundër popullsive në shtete joortodokse.Budistët kanë shfaqur anën e tyre militante dhe të dhunshme në politikat
në Sri Lanka kundër tamilëve hinduistë.Fundamentalistët amerikanë janë
drejtpërdrejtë aktivë në skenën politike amerikane,duke u shfaqur në fushatat
presidenciale për Kongres kryesisht në anën e kandidatëve republikanë.Nga ana
tjetër grupe aktivistësh fetarë janë përfshirë në akte dhune dhe vrasjesh për çështjen
e abortit,ndërkohë që kishat protestante kanë protestuar kundër luftës në Vietnam
dhe në mbrojtje të popujve indigjenë kudo në botë.( Williams, 2010, 89-103).
Prandaj,mund të pohojmë se Islami nuk është doktrina e vetme fetare që përfshihet
aktivisht në politikë,në shtet dhe,për rrjedhojë,në vizionin gjeopolitik të një shteti
që pasqyrohet në politikën e tij të jashtme dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Lëvizjet islamike mund të shihen njëkohësisht si konservatore dhe progresiste.Por
gjithsesi,edhe mbështetësit e idesë së konservatorizmit duhet të pranojnë nevojën
për një mjedis të lirë politik.Në fakt,termat “progresiv” dhe “konservator” bartin
një konotacion tejet ideologjik dhe doktrinor. Lëvizjet fetare mund të jenë
konservatore sa kohë që interesohen për fenë dhe çështjet e vlerave, duke ndjekur
një axhendë sociale konservatore;por mund të funksionojnë në mënyrë agresive
brenda një rendi të caktuar politik kur shndërrojnë në qëllim parësor nevojën për
ndryshim, demokratizim,hapje më të madhe,të drejtat e njeriut si dhe zgjerimin e
axhendës gjeopolitike.Ai tregon mbi të gjitha sa e gjallë është forca e fesë si burim
ndryshimi politik dhe shoqëror jo vetëm në vendet e Lindjes së Mesme por edhe në
rajone të tjera jashtë saj,të besimeve të tjera fetare.
Konkluzionet
Definicioni konfliktshumë shpesh ngatërrohet me definicionin krizë.Megjithatë
ekziston dallim jo vetëm konceptual sa i përket këtyre dy termeve,por edhe
përmbajtësor sa i përket shkallës-nivelit të përshkallëzimit të tyre.Konfliktet kanë
disa cikle të zhvillimit të tyre si dhe disa faza të zhvillimit të intensitetit të
tyre,megjithatë e përbashkët e të gjitha konflikteve është se zgjidhja e tyre mund të
arrihet,vetëm ateherë kur palët pajtohen/kuptojnë se konflikti është problem i
përbashkët,si dhe, se në varësi nga qasja për zgjidhjen apo trajtimin e tyre mund të
kenë edhe rezultate të njejta.
Ekzistojnë lloje të ndryshme të konflikteve,të cilat mund të klasifikohen në varësi të
natyrës së tyre, materiale siç janë: teritoriale, politike, për institucione, si dhe konflikte
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për ekonominë legale dhe ilegale.Kurse në anën tjetër konflikte të cilat kanë të bëjnë
me përplasjen e ideve,siç janë: konflikte etnike,fetare,ideologjike ku shpeshherë
parakusht jo vetëm për zgjidhjen e konfliktit por edhe për parandalimin e tyre
janë:zhvillimi ekonomik,ndryshimet politike dhe kushtetuese,zhvillimi i kulturës
politike .
Element përcaktues për shumë konflikte në rrafsh global është ndërkombëtarizimi i
konflikteve të ndryshme,shkaqet dhe zhvillimi i të cilave nuk janë njejtë të njohur
për të gjithë akterët global,çka ndikon në qasje të ndryshme ndaj këtyre konflikteve
dhe si rezultat final mund të kenë përshkallëzimin gjeografik të këtyre konflikteve
deri edhe në atë global.
Analizimi i raportit mes fesë dhe gjeopolitikës,rezulton se shumë grupe terroriste
kanë shfaqur tregues të qartë të lidhjeve të forta legjitimuese dhe gjeopolitike me
fenë.Pikërisht shekulli i njëzetë ka dëshmuar lindjen dhe fuqizimin e lëvizjeve të
mëdha antikolonialiste dhe nacionaliste të cilat e kanë përdorur gjerësisht fenë për
promovimin e interesave të tyre gjeopolitike.Në raste të tjera dhuna terroriste është
përdorur për të vendosur fenë e një minoriteti në pozitë dominuese ndaj pjesës
tjetër të popullsisë.Fundamentalizmi fetar në epokën moderne është shfaqur si në
fenë e krishterë,ashtu edhe tek hebraizmi, muslimanizmi, hinduizmi, etj.Një numër
në rritje studiuesish gjatë viteve të fundit kanë ngritur pandehmën se feja muslimane
shfaq prirje më të madhe për të lidhur fenë me politikën sesa besimet e tjera.Por një
lidhje e tillë nuk është ekskluzivitet i Islamit.Sionizmi,si ideologji dhe projekt
politik,mund të cilësohet edhe si “judaizëm politik”.Përveç katalizatorit mediatik,rol
të rëndësishëm në këtë drejtim kanë luajtur edhe interesat gjeopolitike të shteteve
perëndimore dhe të atyre të Lindjes së Mesme për të gjetur një rol të ri në mjedisin
global për të justifikuar rëndësinë e tyre në kuadrin e ligjërimit globalizues që
argumenton se funksionet e shtetit po tkurren.Globalizmi dhe ndryshimi i situatës
së një numri të madh shoqërish kanë prodhuar tensione brenda shoqërive,duke i
nxitur njerëzit ti kushtojnë vëmendje më të madhe fesë për të siguruar mbështetje
mendore dhe psikologjike në një botë dinamike e në ndryshim të vazhdueshëm.
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Krahasimi dhe analizimi i Shërbimeve Sociale për të moshuarit në
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Abstrakt
Në fokus të kësaj analize qëndrojnë shërbimet rezidenciale dhe shërbimet e integruara si
politika të ndërmarra në vendin tonë për të përmirësuar jetën e të moshuarve të cilët
kanë nevojë për këto shërbime. Ecuria e këtyre politikave dhe nismave të ndërmarra
vihen përball dhe krahasohen me ecurinë e të tilla nismave në Bullgari. Në këtë mënyrë
identifikohen rezultatet e arritura në përqasjen e shërbimeve sociale të integruara për të
moshuarit në vendin tonë, krahas një vendi me më shumë progres në këtë fushë, por
kulturalisht dhe historikisht i krahasueshëm me vendin tonë. Shërbimet sociale për të
moshuarit në vendin tonë janë përqëndruar më tepër në ofrimin e kujdesit institucional,
aktualisht janë 5 Shtëpi të Moshuarish (rezidenciale) dhe dy ditore në gjithë vendin të
cilat financohen nga shteti. Shërbimi rezidencial për të moshuarit në vendin tonë ofrohet
edhe nga sektori privat, i përqëndruar kryesisht në Tiranë. Megjithëse shërbimet sociale
jo-rezidenciale mbeten më të dëshiruara nga vetë të moshuarit, ende nuk ka iniciativa
konkrete nga shteti apo edhe sektori privat për të zgjeruar shërbimet jo-rezidenciale në
vend. Ndryshe ndodh me Bullgarinë, e cila e ndodhur përball rritjes së numrit të të
moshuarve që kërkonin shërbim rezidencial, zgjeroi menjëherë rrjetin e shërbimeve
komunitare dhe shërbimeve në shtëpi.Në Bullgari dokumentacioni për pranimin e të
moshuarve në institucione rezidenciale është më i reduktuar dhe lehtësisht i aksesueshëm
për të moshuarit. Gjithashtu vihet re se mosha për pranimin e të moshuarve në institucion
është më e ulët në Bullgari sesa në Shqipëri. Përkatësisht 58 vjecë për femra dhe 63 vjecë
për meshkuj në Bullgari, si dhe 60 vjecë për femra dhe 65 vjecëpër meshkuj në Shqipëri.
Fjalët Kyce: Shërbime, të moshuar, Bullgari, Shqipëri.

Hyrje
Në vendin tonë ashtu si edhe në shumë vende të zhvilluara po rriten treguesit e
jetëgjatësisë humane. Ky tregues është rrjedhojë jo vetëm e rritjes së cilësisë së jetesës,
por lidhet ngushtë edhe me uljen e lindshmërisë.Në shoqërinë tonë kujdesi ndaj të
moshuarve është parë përgjithësisht si një cështje që i përket familjes. Familja ka
qenë institucioni i cili është parë si alternative më e mirë për t’u kujdesur për të
moshuarit, në raste të vecanta apo mungesë të familjes alternative e dytë për kujdesin
ndaj të moshuarve ka qenë azili ose i quajtur sot Shtëpia e të Moshuarve. Roli i
familjes si institucioni kryesor i kujdesit të të moshuarve sa vjen dhe është ulur, kjo
lidhet me humbjen e traditës familjare dhe përqafimin e vlerave individualiste që
ofron shoqëria e sotme modern. Në këtë kontekst, numri i të moshuarve që marrin
kujdes jashtë familjes është duke u rritur ndjeshëm, ndërkohë që kapacitetet
rezidenciale janë të njëjta. Struktura e mbrojtjes sociale dhe strukturat e sherbimeve
për të moshuarit, në kushte kur plakja e popullësisë është tendencë në rritje po
përballet me vështirësi. Përballimi i tyre në këto sisteme të mbrojtes sociale, me
kapacitetet aktuale, është e pamundur.Kujdesi ndaj të moshuarve po prezantohet si
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një problematikë në rritje të vazhdueshme, numri i të moshuarve që i drejtohen
Shtëpive të të Moshuarve po shtohet ndjeshëm. Sistemi i mbrojtes sociale dhe
struktura e mbrojtjes sociale kanë shtuar tipologjinë e shërbimeve këto vitet e fundit.
Në fokus të kësaj analize do të jenë shërbimet rezidenciale dhe shërbimet e integruara
si politika të ndërmarra në vendin tonëpër të përmirësuar jetën e të moshuarve të
cilët kanë nevojë për këto shërbime. Ecuria e këtyre politikave dhe nismave të
ndërmarra do të vihen përball dhe do të krahasohen me ecurinë e të tilla nismave në
Bullgari. Në këtë mënyrë do të mund të krahasohen rezultatet e arritura në përqasjen
e shërbimeve sociale të integruara për të moshuarit në vendin tonë, krahas një
vendi me më shumë progres në këtë fushë, por kulturalisht dhe historikisht i
krahasueshëm me vendin tonë.
2. Shqyrtimi i Literaturës
Sipas Kushtetutës së Shqipërisë të moshuarit kanë të njëjtat të drejta si cdokush
tjetër1, bazuar kjo edhe në Deklaratën e të Drejtave Universale të Njeriut. Megjithëse
të drejtat e tyre nuk paraqiten në mënyrë specifike në ligjet ndërkombëtare , janë
ndërmarrë nisma në këtë aspekt por mbeten në kuadrin e angazhimeve jo ligjërisht
të detyrueshme dhe për këtë arsye ato thjesht mund të influencojnë qeveritë duke
ushtruar një detyrim moral për t’i implementuar ku bëjnë pjesë Parimet e Kombeve
të Bashkuara për të Moshuarit (1991) dhe Plani Ndërkombëtar i Veprimit të Madridit
(MIPAA 2002)2.Kushtetuta e Republikës sëShqipërisë në nenin 59/e të saj, thekson:
“Shteti, brenda kompetencavekushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në
plotësim të nismës dhe tëpërgjegjësisë private, synon: përkujdesjen dhe ndihmën
për të moshuarit,
jetimët dhe invalidët. Gjithashtu në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë nënenin
100/5 të saj i jepet e drejta Këshillit të Ministrave të nxjerrë vendimedhe udhëzime.
Gjithashtu pika 4 e nenit 102 të Kushtetutës VKM nr.658, datë 17.10.2005 thekson
“Standardet e shërbimeve shoqërore” mbi të cilat operojnë shërbimet rezidenciale
dhe shërbimet ditore/komunitare për të moshuarit, në sektorin publik dhe privat.
Gjithashtu Ligji Nr. 9355, dt 10.03.2005 “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”
parashikon ofrimin e mbështetjes financiare dhe sociale për të gjithë të moshuarit
në situata të caktuara sociale3.
Shërbimi rezidencial shtetëror shtrihet në pesë qytete të vendit si Tiranë, Shkodër,
Kavajë, Fier, Gjirokastër si dhe një qendër polivalente për të moshuarit në Polican
dhe një qendër ditore për të moshuarit në Kamëz. Në Tiranë ka edhe ofrues privat
përsa i përket ofrimit të shërbimeve rezidenciale dhe organizata jo qeveritare apo
shoqata të cilat ofrojnë shërbime ditore komunitare për të moshuarit. Megjithëse
shërbimet në shtëpi mbeten më të dëshirueshme për të moshuarit, ende këto mbeten
në fazen e angazhimeve pilote.
Ndryshe ndodh me Bullgarinë, e cila e ndodhur përball rritjes së numrit të të
moshuarve që kërkonin shërbim rezidencial, zgjeroi menjëherë rrjetin e shërbimeve
komunitare dhe shërbimeve në shtëpi.
1

Kushtetuta e RepublikëssëShqipërisë
Moshimishqiperi.ëordpress.com/2012/01/13moshimi-vleresimi-i-legjislacionit-ne-shqiperi/
3
Ligji Nr.9355, dt 10.03.2005 “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”
2
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Në Bullgari Sistemi i Përkujdesjes Sociale për të Moshuarit ëshë i përqëndruar në
shërbime institucionale dhe jo-institucionale. Shërbimet institucionale/rezidenciale
janë4:
a.
Shtëpi për të moshuarit me nevoja të veçanta dhe aftësi të kufizuara.
b.
Shtëpi për të moshuarit të cilëtmund të kujdesen për veten.
c.
Spitale të specializuara për trajtimin afatgjatë për të moshuarit me probleme
shëndetësore.
Ndërsa shërbimet jo-institucionale për të moshuarit në Bullgari janë:
a. Shërbimet komunitare/ditore.
b. Asistenti personal.
c. Shërbimet/vizitat në shtëpi.
d. Asistenti Social.
Shërbimet jo-rezidenciale vitet e fundit ne Bullgari kanë hasur një shtrirje të shpejtë
dhe të gjerë. Shërbimet rezidenciale dhe shërbimet jo-rezidenciale për të moshuarit
financohen kryesisht nga shteti, buxheti lokal si dhe ofrues privat. Në vitin 2003
përqindja e shërbimeve jo rezidenciale ishte tepër e ulët, por me zbatimin e politikave
të reja për shërbime sociale të integruara në vitin 2008 rreth 81% e shërbimeve për të
moshuarit ishin jo rezidenciale.
3. Metodologjia
Për analizimin e politikave sociale të ndërmarra në kuadër të shërbimeve rezidenciale
dhe jo-rzidenciale është përorur metoda e analizimit të legjislacionit, dokumentacionit
dhe studimeve të realizuara përkatësisht në Shqipëri dhe Bullgari.Në bazë të kësaj
analize janë evidentuar gjetjet e këtij punimi.
4. Krahasimi dhe analizimi i Shërbimeve Sociale për të moshuarit në Shqipëri
dhe Bullgari
Shërbimet sociale të integruara si vizitat në shtëpi, asistenti personal, ndihmësi
social janë evidentuar si më të preferuara nga të moshuarit, në krahasim me shërbimet
rezidenciale.Kjo dëshirë e patjetërsueshme e të moshuarve për të jetuar në ambientin
e tyre familjar duket se ka patur një jehonë më të madhe në Bullgari, në vendin tonë
ende po mbetet si një zë i mekur, pa forcë për të ndikuar në zbatimin praktik të
strategjive të hartuara e politikave të ndërmarra. Kjo pasi ende në vendin tonë ofrues
kryesor i shërbimeve për të moshuarit është kryesisht shteti dhe shërbimi më i
aksesueshëm mbetet ai rezidencial, për të gjithë kategoritë e të moshuarve të cilët
kanë nevojë për përkujdesje.
4.1
Shërbime Sociale për të moshuarve në Bullgari
NëBullgari sistemi i shërbimeve sociale për të moshuaritkëto vitet e fundit është
përqëndruar më tepër nëshërbimet jo-rezidenciale, shërbime të cilat mundësojnë
përkujdesjen ndaj të moshuarve në nevojë pranë ambientit të tyre familjar5. Në
vitin 2003 përqindja e shërbimeve jo rezidenciale ishte tepër e ulët, por me zbatimin
4
5

http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/Bulgaria_LTC.pdf
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e politikave të reja për shërbime sociale të integruara në vitin 2008 rreth 81% e
shërbimeve për të moshuarit ishin jo rezidenciale. Disa prej shërbimeve sociale jorezidenciale në Bullgari janë6:
1.
Shërbimet në shtëpi për të moshuar që jetojnë vetëm janë alternativë e mirë
për të vonuar apo shmangur kujdesin institucional rezidencial. Shërbimet në shtëpi
ofrojnë kujdesin shëndetësor dhe vaktet e ofruara në shtëpi. Këto shërbime mund
të mbulohen nga buxheti i shtetit, pjesërisht nga pensioni personal i të moshuarit
apo shoqëria civile.
2. Shërbimi i asistentit në shtëpi për të moshuarit që jetojnë vetëm ofron asistencë
në aktivitetet e përditshme si larja/pastrami i ambjentit dhe rrobave apo sendeve
të tjera personale të ë moshuarit, ushqimi, asistencë në pagesat mujore si uji,
energjia elektrike, vizitat miqësore, etj. Nuk kërkojnë kujdes professional. Është
e menaxhueshme dhe mund të financohet nga aktorë të shoqërisë civile.
3. Të zgjerohet rrjeti i shërbimeve komunitare duke fuqizuar familjen. Në këtë
mënyrë të moshuarit nuk do përbëjnë pengesë për përfshirjen në jetën sociale
apo atë profesionale të familjarëve të tyre. Kujdesi ditor për të moshuarit ofron
shërbime shëndetësore, shërbime sociale si aktivitete sociale, fizike, fetare,
krijuese, si dhe shërbime mbështetëse për të moshuarit me dëmtime të
funksionimit për një kohë të paracaktuar të ditës, më pak se 24 orë.
4. Jetesa e asistuar si një rrugë e mesme midis të jetuarit individualisht dhe atij në
institucionet e përkujdesjes sociale, pë rata të moshuar të cilët kanë nevojë për
asistencë të përditshme, por jo kujdes shëndetësor të vazhdueshëm. Ky lloj
shërbimi është në formën e apartamenteve me qera për një grup të moshuarish
deri në 3-4 persona. Pjesë e këtij shërbimi janë vaktet e përbashkëta, shërbime
transporti, aktivitete sociale dhe krijuese. Mund të financohet pjesërisht nga
shoqëria civile apo qeverisja vendore/locale.
Mosha për pranimin e të moshuarve si përfitues tëshërbimeve sociale për të moshuarit
është 58 vjec për femrat dhe 63 vjec per meshkujt.
Dokumentacioni i nevojshëm për pranimin e të moshuarve në institucion është
shumë më i reduktuar sesa dokumentacioni për pranimin e të moshuarve në
institucion në vendin tonë.
Kërkese me shkrim
Dy fotografi
Raporti mjekësor
Kartë e indetiteti
4.2
Shërbime Sociale për të moshuarve në Shqipëri
Shërbimet sociale për të moshuarit në vendin tonë janë përqëndruar më tepër në
ofrimin e kujdesit institucional, aktualisht janë 5 Shtëpi të Moshuarish (rezidenciale)
dhe dy ditore në gjithë vendin të cilat financohen nga shteti. Shërbim rezidencial
për të moshuarit në vendin tonë ofrohet edhe nga sektori privat, i përqëndruar
kryesisht në Tiranë. Megjithëse shërbimet sociale jo-rezidenciale mbeten më të
dëshiruara nga vetë të moshuarit, ende nuk ka iniciativa konkrete nga shteti apo
edhe sektori privat për të zgjeruar shërbimet jo-rezidenciale në vend.
Mosha dhe dokumentacioni i nevojshëm për të përfituar shërbime rezidenciale është
6
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përcaktuar në bazë të VKM –së Nr.425, ngritur mbi Ligjin Nr. 9355, dt 10.03.2005
“Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”
Mosha për pranimin e të moshuarve në institucione rezidenciale është 60 vjec për
femra dhe 65 vjec për meshkujt.
Dokumentacioni i nevojshëm për pranim ështëshumë mëi ngjeshur sesa në Bullgari.
Në dosjen e tyrepërfshihen një sërë dokumentash si:
Kërkesë me shkrim nga i moshuari
Dy fotografi
Raporti mjekësor
Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore
Vlerësim i situatës sociale-ekonomike
Kartë indetiteti
Vërtetim banimi
Për të mos krijuar përsëritje informacioni, gjatë rishikimit të literaturës është
pasqyruar edhe më tepër rreth shërbimit social për të moshuarit në vendin tonë.
5. Përfundime
Shërbimet sociale për të moshuarit në vendin tonë janë kryesisht të bazuara në
shërbimet rezidenciale, pavarësisht konstatimeve të arritura se kostua socialekonomike e shërbimeve rezidenciale është më e lartë sesa shërbimet jo-rezidenciale.
Në Bullgari shërbimi rezidencial ofrohet vetëm në raste specifike, përgjithësisht të
moshuarit përfitojnë kujdes pranë familjes së tyre. Shtrirja e shërbimeve jorezidenciale në Bullgari ka ardhur si rrjedhojë e kërkesës së vetë të moshuarve dhe
rritjes së numrit të plakjes së popullësisë në vend.
Në vendin tonë dokumentacioni për pranimin e të moshuarve në institucione
rezidenciale ështëtepër i ngjeshur, ndërkohë që në Bullgari dokumentacioni për
pranimin e të moshuarve nëinstitucione rezidenciale është i reduktuar dhe lehtësisht
i aksesueshëm për të moshuarit (4.1 & 4.2).
Mosha për pranimin e të moshuarve në institucion është më e ulët në Bullgari sesa
në Shqipëri. Përkatësisht 58 për femra dhe 63 për meshkuj në Bullgari dhe 60 për
femra dhe 65 për meshkuj në Shqipëri.
6. Bibliografia
Kushtetuta e RepublikëssëShqipërisë
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Këndvështrim Teorik mbi Konceptin e Atashimit dhe Stilet e tij
PhD (C.) Lorena Prifti
Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, Shqipëri
Abstrakt
Atashimi në mënyrë të përgjithshme është përkufizuar si “ekzistenca e një marrëdhënie
përkujdesëse, të qëndrueshme dhe të vazhdueshme” (Applegate & Shapiro, 2005, p. 60
siç citohet tek Benoid 2004). Atashimi është konsideruar si një sistem bazë biologjik i
lindur. Fakti që rrënjët i ka tek biologjia e individit, nënkupton se atashimi është një nga
proceset bazë të funksionimit (Ainsworth, 1989 siç citohet tek Benoid 2004).
Në thelb, atashimi shërben për t’i siguruar fëmijës një apo më shumë persona përkujdesës,
të cilët do t’i qëndrojnë pranë (fizikisht), për të krijuar një avantazh të mirë për të
mbijetuar, duke reaguar në mënyrën e duhur ndaj sjelljeve që shfaq fëmija (Ainsworth,
1989 siç citohet tek Benoid 2004 ). Fëmijët e përdorin mënyrën e reagimit të personave
përkujdesës (prindërve/kujdestarëve primarë), për të krijuar modelet e brëndshme të
funksionimit, të cilat i orientojnë se si të ndërveprojnë dhe të krijojnë marrëdhënie me
personat e tjerë (Bowlby, 1982 siç citohet tek Benoid 2004).
Studiuesit kanë evidentuar katër stile të atashimit prind-fëmijë. Tre janë stile të
“organizuara”; specifikisht: i sigurtë; shmangës (ankthioz) dhe rezistent. Stilin e katërt
të atashimit autorët e kanë konsideruar si të “ç’organizuar”. Cilësia e atashimit që një
fëmijë zhvillon me personin përkujdesës, është ngushtësisht e lidhur me mënyrën e
reagimit të këtij të fundit, kur sistemi i atashimit të fëmijës aktivizohet (kur nevojat për
siguri të fëmijës kërcënohen, si për shembull kur ai dëmtohet fizikisht, mërzitet apo
frikësohet).
Fjalë kyçe: atashimi, stile të organizuara atashimi, stil i ç’organizuar atashimi.

Hyrje
Koncepti i atashimit ka përfshirë disa disiplina shkencore siç janë: psikologjia e
zhvillimit, psikologjia sociale, psikologja kognitive, teoria e sistemeve, degë të
ndryshme të shkencave biologjike, dhe së fundmi edhe neurobiologjinë (Cozolino,
2006). Teoria e atashimit të Bowlby theksoi rëndësinë e marrëdhënies së hershme
midis prindit dhe fëmijës tek zhvillimi social, emocional dhe kognitiv të tij/saj
(Hughes & Akin-Little, 2007). Gjithashtu, pritshmëritë për lidhjet e ardhshme
emocionale, bazohen në marrëdhënien e hershme me personin përkujdesës (Brazelton
& Greenspan, 2000).
Studiuesit kanë evidentuar katë stile të atashimit prind-fëmijë. Tre stilet e
“organizuara” janë:
Ø
i sigurtë;
Ø
shmangës (ankthioz);
Ø
rezistent.
Stilin e katërt të atashimit autorët e kanë konsideruar si të “ç’organizuar”. Cilësia e
atashimit që një fëmijë zhvillon me personin përkujdesës (prindin/kujdestarin
primar) është ngushtësisht e lidhur me mënyrën e reagimit të këtij të fundit, kur
sistemi i atashimit të fëmijës aktivizohet (kur nevojat për siguri të fëmijës kërcënohen,
114

si për shembull kur ai dëmtohet fizikisht, mërzitet apo frikësohet).
Që në moshën 6 muajshe, bazuar në ndërveprimin e përditshëm me prindin, fëmija
arrin të parashikojë disa reagime të veçanta të tij/saj ndaj stresit dhe të formësojë
sjelljen e tij/saj në mënyrë që të jetë e përputhshme me këto reagime (zhvillon strategji
për t’u përballur me stresin në prezencë të prindit) (Benoid, 2004).
Atashimi
Atashimi në mënyrë të përgjithshme është përkufizuar si “ekzistenca e një
marrëdhënie përkujdesëse të qëndrueshme dhe të vazhdueshme” (Applegate &
Shapiro, 2005, p. 60 siç citohet tek Benoid 2004). Atashimi është konsideruar si një
sistem bazë biologjik i lindur (Siegel, 2001). Fakti që rrënjët i ka tek biologjia e
individit, nënkupton se atashimi është një nga proceset bazë të funksionimit. Këto
procese janë universalë, pavarësisht nga diferencat kulturore apo gjenetike
(Ainsworth, 1989 siç citohet tek Benoid 2004).
Parimi bazë i atashimit është se fëmijët janë natyrshëm të udhëhequr drejt
përkujdesësit të tyre, i cili nëpërmjet ndërveprimit efektiv, i lejon ata të brendësojnë
aftësinë për t’u vetë-qetësuar. Personi përkujdesës krijon një ndjesi sigurie, e cila
mund të ri-kujtohet në momente stresante, në mënyrë që fëmija të fillojë procesin e
vetë-qetësimit nëpërmjet kujtimeve të brendësuara. Kjo arrihet nëpërmjet
komunikimit verbal dhe joverbal midis fëmijës dhe personit përkujdesës (Cozolino,
2006).
Në thelb, atashimi shërben për t’i siguruar fëmijës një apo më shumë persona
përkujdesës, të cilët do t’i qëndrojnë pranë (fizikisht), për të krijuar një avantazh të
mirë për të mbijetuar. Ky avantazh arrihet duke lexuar sjelljet e fëmijës dhe duke
reaguar në mënyrën e duhur ndaj sjelljeve që shfaq ai/ajo (Ainsworth, 1989 siç
citohet tek Benoid 2004).
Fëmijët e përdorin mënyrën e reagimit të personave përkujdesës (prindërve), për të
krijuar modelet e brëndshme të funksionimit, të cilat i orientojnë se si të ndërveprojnë
dhe të krijojnë marrëdhënie me personat e tjerë (Bowlby, 1982 siç citohet tek Benoid
2004).
Që në momentin e lindjes, foshnjet gjejnë mbështetje tek krahet e përkujdesësit.
Ata e kanë të lindur nevojën për t’u vetë-qetësuar. Në këtë përiudhe të jetës fëmija
është tërësisht i varur. Mirëpo, me kalimin e viteve ai/ajo bëhet gjithnjë e më i pavarur
dhe natyrshëm ndjen nevojën për t’u lidhur në një mënyrë apo një tjetër më qënie
të tjera njerëzore.
Në këtë kuadër, “një avantazh i madh i atashimit është mundësia që i jep fëmijës për
të zhvilluar inteligjencën sociale” (Fonagy & Allison, 2012, p. 14). Izolimi social
është provuar vazhdimisht, se ndikon negativish, në shumë aspekte të funksionimit
të përgjithshëm (Wallin, 2007). Natyra e dikton këtë fakt në mënyrë simbolike, që
përpara linde, nëpërmjet lidhjes së fëmijës me nënën me anë të kordonit kërthizor.
Çdo person është krijuar nëpërmjet lidhjes me një person tjetër, dhe kjo nevojë nuk
duhet të zhduket gjatë viteve të foshnjërisë dhe fëmijërisë (Cozolino, 2006). Qasja
“relacionale” e të menduarit, prezumon se njëriu natyrshëm ka nevojë të jetë i
lidhur me persona të tjerë. Është pikërisht nëpërmjet këtyre lidhjeve, që arrihet një
gjëndje mendore e shëndetshme. Prova të mjaftueshme çojnë në konkluzionin se
“fëmija është i para-programuar jo për të kërkuar një jetë të kënaqshme jashtë realitetit,
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por për ndërveprim me një person real, nëpërmjet marrëdhënies të mbushur me
gjëndje të ndryshme emocionale” (Summers, 2005, p. 161).
Atashimi është një aspekt i veçantë i marrëdhënies fëmijë-përkujdesës, e cila synon
ta bëjë fëmijën të ndjehet i sigurt në përjetim, jashtë rrezikut dhe i mbrojtur. Qëllimi
i atashimit nuk është: të argëtojë fëmijën (ky do të kishte qënë roli i shokut të
lojrave të prindit), ushqejë fëmijën (ky do të kishtë qënë roli i prindit si përkujdesës),
të vendos rregulla për fëmijën (ky do të kishte qënë roli i prindit si disiplinues) apo
t’i mësojë fëmijës aftësi të reja (ky do të kishte qënë roli i prindit si mësues). Atashimi
është kur fëmija e përdor personin primar përkujdesës, si një “vënd të sigurt” nga
ku ai mund të fillojnë eksplorimin, si një “parajsë të sigurisë” dhe një “burim
mbështetjeje” (Waters & Cummings, 2000).
Gjithashtu, atashimi nuk duhet konsideruar si një “lidhje”. Lidhja është një koncept
i përdorur për herë të parë nga Klaus dhe Kennell (1976, sic citohet tek Benoid
2004), të cilët arsyetuan se “lidhja” prind fëmijë varej nga kontakti lëkurë-më-lëkurë
gjatë një periudhe kritike të zhvillimit të hershëm. Ky koncept u provua se nuk
ishte korrekt dhe se nuk kishte të bënte me procesin e atashimit. Fatkeqësisht autorë
të ndryshëm vazhdojnë t’a përdorin në mënyrë ekuivalente termat “lidhje” dhe
“atashim”. Por duhet theksuar se këto terma nuk i referohen të njëjtit proces.
Është me rëndësi të bëhet një dallim i qartë midis këtyre termave. Kjo sepse “lidhja”
ka treguar se nuk mund të parashikojë sjelljen e mëvonshme të fëmijës, ndërsa
“atashimi” është një parashikues i fortë i aftësive të mëvonshme sociale dhe
përjetimeve emocionale (Benoid, 2004).
Teoria e atashimit, e prezantuar nga Bowlby, thekson se në vitet e para të jetës
fëmijët zhvillojnë një lidhje “atashmi” me përkujdesësit e tyre. Kjo lidhje ka një
funksion të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës. Ajo e mban fëmijën pranë
përkujdesësit në periudha stresi, duke bërë të mundur mbijetesën e tij. Bowlby
përshkruan tre elementë të atashimit të fëmijëve me përkujdesësit, në mënyrë të
veçantë me nënën. Këto elementë janë: ruajtja e afërsisë fizike, baza e sigurt dhe parajsa
e sigurisë. Ato tregojnë në mënyrë të qartë efektet në procesin e zhvillimit të atashimit
(Cortesi, 2014).
Me ruajtjen e afërsisë fizikie, nënkuptohet nevoja e fëmijës për të qëndruar fizikisht
pranë personave përkujdesës. Baza e sigurtë është e rëndësishme, për shkak se fëmija
duhet të ndjehet i sigurtë për të eksploruar ambjentin përreth. Ndërsa, parasja e
sigurisë i referohet vetëdijshmërisë dhe ndjesisë se fëmija ka pranë dikë, tek i cili
mund të mbështetet gjithmonë. Të tre këto elementë funksionojnë në mënyrë të
ndërthurur me njëri-tjetrin (Cortesi, 2014).
Kur fëmija është pranë personit përkujdesës, ndjehet i sigurtë mjaftueshëm për të
eksploruar mjedisin, sepse ai ka besim se ai person do ta ruaj nga çdo rrezik. Në rast
se një situatë rreziku shfaqet, për shembull një person i panjohur i afrohet fëmijës,
ky i fundit e ndalon sjelljen eksploruese dhe kërkon afërsi fizike me personin
përkujdesës. Madje, me qëllim për të tërhequr vëmëndjen e përsonit përkujdesës, në
momente stresi, fëmija shfaq sjelle atashimi siç janë të qarit apo të bërtiturit. Kur
arrihet afërsia e mjaftueshme fizike midis fëmijës dhe përkujdesësit, sjellja e atashimit
ndalon (Cortesi, 2014).
Me kalimin e kohës ndërveprimi me përkujdesësin, në mënyrë të veçantë reagimet e
tij/saj me sjelljet të cilat kërkojnë afërsi fizike të fëmijës, brendësohen në formën e
skemave mendore apo modeleve të brëndshme të ndërveprimit. Këto modele të
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brëndshme ndërveprimi përmbajnë pritshmëri dhe besime mbi faktin se figura e
atashimit gjykohet si dikush, që në përgjithësi i përgjigjet kërkesës për mbështetje
dhe mbrojtje apo jo. Gjithashtu, nëse vetja gjykohet apo jo si dikush ndaj të cilit/ës
çdo njeri tjetër dhe në veçanti figura e atashimit, kanë prirjen t’i përgjigjen në mënyrë
ndihmuese. E para i referohet modelit të të tjerëve dhe e dyta modelit të vetes (Cortesi,
2014).
Sipas Bowlby-it, modele funksionimi të brëndshme e të ndryshme mbi marrëdhëniet
,çojnë në diferenca individuale në stilin e atashimit. Ainsworth, Blehar, Waters dhe
Wall (1978 siç citohet tek Cortesi, 2014) ishin të parët, të cilët studiuan dhe
përshkruan diferencat individuale në modelin e atashimit.
Ata përcaktuan tre modele apo stile atashimi. Një model i sigurtë atashimi zhvillohet
kur fëmija e percepton përkudesësin si person i gjëndshëm dhe reagues ndaj kërkesave
të tij/saj. Në të kundërt, fëmijët zhvillojnë një model shmangës, të paqartë dhe
rezistent atashimi, kur ata e perceptojnë përkudesësin si një person jo gjithmonë të
gatshëm për t’iu përgjigjur kërkesave të tyre (Cortesi, 2014).
Bowlby shprehet se modelet e brëndshme të funksionimit në lidhje me veten dhe të
tjerët, e për rrjedhoje dhe modelet e atashmit, behën me kohën, të vështirë pët t’u
ndryshuar. Këto modele të zhvilluar gjatë fëmijërisë, vazhdojnë të udhëheqin
zgjedhjet e individit mbi marrëdhëniet dhe sjelljen kundrejt personave të tjerë. Kjo
madje ndodh edhe në kontekste totalisht të reja apo me njerëz të panjohur më parë.
Për rrjedhojë, studimi i modeleve të atashimit tek të riturit është me rëndësi të vaçantë
të jetë objekt studimi (Cortesi, 2014).
Stilet e atashimit
Autorët kanë gjetur tre modele reagimi ndaj stresit të fëmijëve, të cilat çojnë në tre
stile të ndryshme të “organizuara” atshimi. Fëmijët të cilët kanë prindër, që reagojnë
vazhdimisht me ndjeshmëri dhe dashuri ndaj stresit, siç mund të jetë ngritja e fëmijës
kur ai rrëzohet, apo mbështetje ndaj iniciativave të tyre, ndjehen të sigurt në njohuritë
e tyre dhe i shfaqin hapur emocionet negative. Shfaqjet e lart-përmendura përsëriten
sepse shoqërohen me reagim mbështetës nga prindi (van IJzendoorn, Schuengel,
Bakermans-Kranenburg 1999 siç citohet tek Benoid, 2004). Strategjia e tyre për t’u
përballur me stresin është e organizuar dhe e sigurt. Ata kërkojnë afërsi fizike dhe
ruajnë kontaktin me prindin deri në momentin kur ndjehen të sigurt.
Strategjia e gjetur quhet e “organizuar” sepse fëmija e di ekzaktësisht çfarë të bëjë
me një prind, që reagon në mënyrë përkujdesëse kur ai përjeton stres. Kur prindi
reagon në mënyrë të ndjeshme apo “ refuzuese”, siç mund të jetë injorimi i nevojave
të fëmijës, ky i fundit zhvillon gjithashtu një model të organizuar reagimi ndaj
stresit.
Ky model reagimi, lidhet me shmangien e prindit dhe minimizimin e shfaqieve të
emocioneve negative në prezencë të prindit (van IJzendoorn et al., 1999 siç citohet
tek Benoit, 2004). Kjo strategji shmangëse është gjithashtu “e pasigurt” sepse ajo
rrit rrezikun për të zhvilluar probleme të përshtatjes.
Kur prindërit reagojnë në mënyrë të paqëndrueshme dhe të paparashikueshme, si
për shembull të presin që fëmijët t’u përgjigjen nevojave të tyre, apo duke e rritur
nivelin e stresit që përjetojnë fëmijët, fëmijët përdorin gjithashtu një mënyrë të “
organizuar” për t’u përballur me stresin. Ata shfaqin emocione ekstreme negative
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për të tërhequr vëmëndjen e prindërve, që reagojnë në mënyrë të paqëndrueshme
ndaj tyre.
Edhe në këtë rast, fëmijët e dijnë mirë atë çfarë bëjnë. Shfaqia e emocioneve negative
ekstreme, do të rriste mundësinë e reagimit të prindërve të paqëndrueshëm. Gjithsesi,
duhet pohuar se kjo strategji rezistuese është gjithashtu dhe e “pasigurt”, sepse
është e lidhur me rritjen e mundësisë për të zhvilluar probleme të përshtatjes sociale
dhe emocionale (Benoid, 2004).
Përafërsisht 15% e fëmijëvë të cilët përballen me situata me rrezik të nivelit të ulët
dhe rreth 82% të atyre të cilët përballen me situata me nivel të lartë rreziku, nuk
përdorin asnjërën nga strategjitë e organizuara të sipërpërmendura për t’u përballur
me stresin dhe emocionet negative (van IJzendoorn et al., 1999 sic citohet tek Benoid,
2004).
Këta fëmijë kanë atashim të ç’organizuar. Një shkak i gjetur së fundmi, që çon në
zhvillimin e këtij stili atashimi, është ekspozimi i fëmijës ndaj: formave të çrregullta
të sjelljes prindërore, sjelljeve të pazakonta (atipike) të prindërve (Lyons-Ruth,
Bronfman & Atwood, 1999; Schuengel, Bakermans-Kranenburg , van IJzendoorn
& Blom, 1999).
Sjelljet atipike përshijnë sjellje frikësuese, të shkëputura nga konteksi, sjellje të
papërshtatshme seksuale, etj. Këto sjellje shfaqen nga prindërit gjatë ndërveprimit
me fëmijët e tyre, jo vetëm kur këta të fundit ndjehen të stresuar (Benoid, 2004).
Përfundime
Në thelb, individi është i programuar për tu relacionuar me të tjerët. Ndërsa, atashimi
është konsideruar marrëdhënia bazë e funksionimit, e cila formësohet që në foshnjëri.
Mirëpo, atashimi nuk duhet kuptuar thjesht si një lidhje midis foshnjës dhe
kujdestarit primar. Ai është një parashikues i fortë i aftësive socializuese dhe
përjetimeve emocionale, gjatë gjithë ciklit të jetës. Me kalimin e kohës, individi krijon
një model të vetes dhe një model të tjetrit.
Nga kombinimet e modelit të vetes dhe modelit të tjetrit, përftohen katër stile specifike
atashimi. Këto stile janë:
Ø
atashim i sigurtë,
Ø
atashim i pasigurtë shmangës,
Ø
atashim i pasigurtë rezistent,
Ø
atashim i pasigurtë i ç’organizuar.
Tre stilet e para janë cilësuar si të organizuara, sepse individi e din si të reagojë në
situata specifike. Ndërsa, stili i fundit është cilësuar si i ç’organizuar, sepse individi
paraqitet i ç’organizuar në përballje me situatat stresante dhe emocionet negative
gjatë gjithë jetës.
Si përfundim, mund të thuhet se stili i atashimit shërben si model gjatë gjithë ciklit
jetësor të individit, në krijimin e ndërveprimeve sociale me natyra të ndryshme. Në
këtë marrëdhënie, individi do të paraqitet: “i organizuar”, ose “i ç’organizuar”; në
varësi të stilit të atashimit të krijuar me kujdestarin primar, që në foshnjëri.
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Teatri forma mëkomunikuese e vetëdijes, konvencioni skenik, mardhënia
e tij e pashmangshme me publikun
Doc. Rozina Kostani
Universiteti i Arteve Tiranë
Abstrakt
Sot problemi i publikut është më i rëndësishmi dhe më i vështiri per tu përballuar.Ne
shohim se publiku i zakonshëm nuk është edhe aq i gjallë,dhe sigurisht jo dhe aq
besnik,prandaj nisemi drejtë një publiku të ri.Eshtë e vërtetë qe sa më i ri të jetë
publiku aq më të gjalla dhe spontane janë reagimet dhe gjithashtu e vërtetëështë se
ajo që i largon përgjithësisht të rinjtë nga teatri është,ajo që në teatër është e
keqe,kështu ne duhet të ndryshojmë teatrin për të thithur rininë.Për të shtuar
publikun,shpesh ne e gjejmë veten duke tentuar në forma të ndryshme si:eja sonte
se do kënaqesh...Në një lloj kuptimi të gjitha llojet e joshjes së publikut flirtojnë
rrezikshëm me të njëjtin propozim-ejani dhe merrni pjesë në jetën e mirë,qëështë e
mirë se duhet të jetë e mirë,se përmban më të mirën.Por puna nuk është vetëm ta
tërheqësh publikun.Më e veshtira e kësaj pune është të krijosh vepra që ngjallin tek
ai një uri dhe një etje të pamohueshme.Deri në ç‘ pikë kërkimi i formës e pranon
artificialitetin?Kyështë një nga problemet më të mëdha që ndeshim sot dhe sa kohë
do të vazhdojmë të besojmë,pa ia pohuar vetes se maskatGROTESKE,makjazhet e
ekzagjeruara,kostumet e vyera,deklamimi,levizjet e huazuara nga baleti,nuk kemi
për të dalë kurrë nga rutina e artit teatral tradicional.
Fjalë Kyçe: Teatër, publik, art, formë, universale.
Hyrje
Një vepër dramatike nuk jeton dot pa teatrin,ashtu dhe teatri nuk mund te ekzistoje
pa publikun.Kur bëhet fjalë për teatrin, përvecse si art, kuptohet edhe godina ose
vendi ku jetësohet akti artistik teatror. Për hirë të së vërtetës është njëakt tejet specifik
dhe gjithmonë në praninë e shikuesve, publikut që e ndjekin dhe bëhen pjestarë të
kësaj familjeje edhe si perceptues, edhe si nxitës. Pa të cilin teatri nuk mund të
ekzistojë. Lidhjen me publikun si një ndër kushtet më të rëndësishme për ngritjen e
një dialogu të hapur e me shqetësim qytetar për jetën, historinë, moralin dhe
shpirtëroren, dukurite sociale e ato politike, transformimet e vetëdijes etj.Historia e
teatrit botëror, ka njohur periudha, shfaqje apo momente perceptimi ku publiku, i
pushtuar nga idetë e teatrit, ka iniciuar procese sociale brenda vetvetes, jo vetëm si
publik por si bashkësi etnike, shoqërore e politike.Edhe teatri shqiptar është perpjekur
ta kryej këtë mision.Shumë shfaqje gjatë periudhës së rilindjes apo dhe Pavarësisë
janë shndërruar në tubime me efekte të drejtëpërdrejta politike.Po ashtu edhe gjatë
luftës së dytë Botërore. Gjithashtu dhe në fazën më të afërt- të larget, në prag të
rrezimit të diktaturës në vitet 1990, ishte teatri, ishin disa shfaqje që frymëzuan dhe
nxitën reagime politike, ku mund të përmend “ Nata pa Hënë “ e regjisorit Edmond
Budina.Pra mund të themi se Teatri nga shenjat specifikuese dhe identifikuese të një
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kombi si në rrafshin social dhe atij politik, mbetet arti më publik i njohur. Sepse
teatri nuk rrëfen thjeshtë dhe vetëm historitë tronditëse të popujve apo vetjeve të
mbyllura, por bën më së pari operacione të thella në vetdijen, shpirtin e qënien e një
kombi, një kohe, e krejt njerëzimit, falë universialitetit, të tejkalimit të hapsirës dhe
të sintezës historike të ideve dhe ndjeshmërive që ai shqipton e transmeton.(
Papagjoni, “ Historia e Teatrit Shqiptar”, fq 6) Dalim në përfundimin se: e vetmja
gjë e përbashkët për të gjitha format e teatrit është nevoja e një publiku.Kjo është
një e vërtete shumë e madhe,publiku i jep fund etapave të mundimshme të krijimit.Në
artet e tjera e ka mundesinë artisti ta përdorë si princip idenë se punon për vete.Në
teatër ndryshimi vjen nga fakti që shikimi i fundit në vetmi i objektit të përfunduar
nuk ështëi mundur-pa praninë e publikut,pra objekti(vepra) nuk është e përfunduar
pa u parë nga publiku.Asnjë autor,regjisor apo aktor nuk do të donte një shfaqje
private,vetëm për vete.Këtë në një farë mënyre e kanë kaluar gjatë procesit te provave
edhe atëhere jo plotësisht sepse gjithmonë qëndron në subkoshiencën e tij prania e
publikut,dhe cdo krijues i teatrit do ta pranonte se vizioni për punën qëka bërë i
ndryshohet kur ai është i ulur mes tij, pra publikut.Të shohësh shfaqjen që ke vëne
në mes të publikut është një përvoje e cuditshme,një pjesë e vetvetes reagon si dhe
publiku, ndjen dheështë vetvetja që të thotë: “...uuuffffaaa po mërzitem”,”...e the
edhe një herë këtë!”...po vazhdoi kjo me këtë lojë të mallëngjyer, melodramatike, do
luaj mendsh”etj.Nga vjen në fakt një ndryshim kaq i habitshëm i vizionit që regjisori
ka për punën e tij?Kur publiku është i pranishëm vetëm atëherë ai mat
pulsin.Psh,nëse aktori arrin ta mbërthejë interesin e publikut,vëmendjen e tij, atëhere
ai mund ta vendosë në një situate të papritur ose ta ndërgjegjesojë ndaj një lufte ku
ndeshen opinione krejtë të kundërta,dhe atëhere publiku bëhet më aktiv.Ky aktivitet
nuk është e thënë të jetë i dukshëm-publiku që kthen përgjigje,por kjo mund të jetë
krejt sipërfaqesore-aktiviteti mund të jetë i padukshëm, por gjithashtu i pandashëm.
Mardhënia Teatër- Publik, analizë historike
Ajo qe e dallon teatrin nga artet e tjera eshte se ai lind dhe vdes brenda nje nate,
brenda dy oreve te gjallimit te tij me sakte, nuk ka jetgjatesi. Pervecse ne kujtesen e
publikut te cilen dalengadale, fillon ta gllaberoje goja e madhe e harreses. Por teatri
nga ana tjeter, duke i patur zanafillat ne karakterin mitik e magjiko primitiv, ku
sugjestioni arrine ne caqet e nje akti kolektiv, asnjehre nuk e anashkalon aktin
hipnotik per vetveten dhe spektatorin, te cilet herepashere identitetin e tyre
teshprehur kohor, hapsinor dhe social ( Papagjoni, “ Historia e Teatrit Shqiptar”
2011, fq 7). Ndersa Frederik Nice ne librin e tij “ Lindja e Tragjedise”, teatrin Grek
dhe tragjedin ai i gersheton si nje harmoni dhe kundershti midis fillit dionisian dhe
atij apollonian. Pra mes vrulleve psikike, pasioneve te eperme, shperthimeve te
papritura e shpesh katastrofike te instikteve, nga njera ane dhe arsyes se kthjellet
ne hetimin e shpirtit njerezor, meditimit, persiatjes dhe normes morale te pranuar
gjeresisht, nga ana tjeter.Teatri ka buruar nga ritualet e bashkeperjetimit te
magjise.Historia e teatrit ndahet ne pese periudha historike:1.Historia e teatrit te
antikitetit, 2.Historia e teatrit te rilindjes, 3.Historia e teatrit te monarkise, 4.Historia
e teatrit te realizmit socialist, 5.Historia e teatrit pas viteve 90. Prania e ndertimeve
te teatrove antike monumentale arkitektonike, ne qendrat Ilire si Apolloni, Butrint,
Bylis (Hekal), Nikoia ( Klos), Orik Foinika ( Finiq), Sofratike ( prane Gjirokastres),
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Dyrahu ( Durresi), flasin qarte per pranine e aktiviteteve teatrore gjate antikitetit
duke patur influenca te teatrit antik grek, me te cilin keto qendra mbajten lidhje per
shume kohe. Apollonia, padyshim, eshte nje nga qendrat me me ze te kohes. Ne
shkallet e ketij teatri zinin vend 7000 vete. Po ne odeonin e Apollonise, zhvilloheshin
shfaqje letraro-muzikore(shekulli II para eres se re).Historia e teatrit te rilindjes dhe
publiku.Teatri ne ate periudhe kishte karakter didaktik (për mësimdhënien); ato
synonin nxënien e diturive, mësimin e edukimin me norma të shëndosha morale
dhe përcillnin gjithashtu subjekte, ngjarje e figura nga historia e popullit shqiptar.Ai
u perpoq ta kultivoje ose ta ndricoje publikun e pa informuar dhe te
prapambetur.ndikuan pikerisht tek ky brez i ri per te ndertuar nje te ardhme. Ndonëse
shfaqjet dhe grupet e para teatrore duken pikërisht në fundin e shek.XIX, që i takon
periudhës së Rilindjes Kombëtare, gjithsesi është trashëguar një pasuri e vyer më e
hershme e kulturës popullore që i përgjigjet korpusit të njohur me emrin “Teatri
folklorik”, ku përfshihen shumë lodra, ceremoniale, rituale dasme, morti e mikpritjeje,
veprime mimike dhe pantomima gazmore, karnavalet, teatri i hijeve, ai i kukullave,
veprimet dhe maskat etj.Pra shkojme tek origjina e teatrit tek rituali,ku edhe vete
publiku eshte pjesmarres.E para shfaqje teatrore e dokumentuar nga burimet arkivore
është “Dasma e Lunxhërisë” e vitit 1874 e Koto Hoxhit, me nxënësit e shkollës
normale “Ta zografia” të Qestoratit Gjirokastër. Ajo u prit me entuziazëm nga
fshatarët e Qestoratit e fshatrat përreth dhe u çmua si një përpjekje për të ruajtur
gjuhën e zakonet shqiptare.Më 1875 Sami Frashëri (1850-1904) botoi në gjuhën
turke dramën “Besa”, lënda e së cilës ishte marrë nga jeta, nga morali dhe nga
zakonet shqiptare. Ajo u shfaq po atë vit në Stamboll dhe më 1901 e më pas, tashmë
e përkthyer në shqip, u vu në skenë në disa qytete të Shqipërisë.ë Janinë më 1909, në
kafe “Iskania” u luajt drama “Besa”, e cila ngjalli entuziazëm te shqiptarët. Shfaqje
teatrore u luajtën nga klube atdhetare kulturore edhe në Stamboll, Bukuresht,
Kostancë, Shkup, Uorçestër (ShBA) etj.Sot problemi i publikut është më i
rëndësishmi dhe më i vështiri per tu përballuar.Ne shohim se publiku i zakonshëm
nuk është edhe aq i gjallë,dhe sigurisht jo dhe aq besnik, prandaj nisemi drejtë një
publiku të ri. Eshtë e vërtetë qe sa më i ri të jetë publiku aq më të gjalla dhe spontane
janë reagimet dhe gjithashtu e vërtetë është se ajo që i largon përgjithësisht të rinjtë
nga teatri është, ajo që në teatër është e keqe, kështu ne duhet të ndryshojmë teatrin
për të thithur rininë. Për të shtuar publikun, shpesh ne e gjejmë veten duke tentuar
në forma të ndryshme si: eja sonte se do kënaqesh... Në një lloj kuptimi të gjitha
llojet e joshjes së publikut flirtojnë rrezikshëm me të njëjtin propozim-ejani dhe
merrni pjesë në jetën e mirë, që është e mirë se duhet të jetë e mirë, se përmban më të
mirën.Por puna nuk është vetëm ta tërheqësh publikun.Më e veshtira e kësaj pune
është të krijosh vepra që ngjallin tek ai një uri dhe një etje të pamohueshme.Deri në
ç` pikë kërkimi i formës e pranon artificialitetin?Ky është një nga problemet më të
mëdha që ndeshim sot dhe sa kohë do të vazhdojmë të besojmë, pa ia pohuar vetes
se maskat groteske, makjazhet e ekzagjeruara, kostumet e vyera, deklamimi, levizjet
e huazuara nga baleti, nuk kemi për të dalë kurrë nga rutina e artit teatral tradicional.
A mund të ruhet një shenjë e katarsisit të tij, apo një afsh mirqënieje është maksimumi
i asaj që mund të arrinte?Vetë akti teatral është njëçlirim.Qoftë qeshja,qoftë emocionet
e fuqishme e spastrojnë sistemin trupor dhe shpirtëror nga mbeturinat.Por a është
i përkohshëm,a mbetet gjëbrenda tij.Dëshiron ndonjë ndryshim ai në rrethanat e
tij.Dëshiron dicka tjetër në veten e tij,në jetën e tij,në shoqëri?Nëse jo,ai atëherë nuk
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ka nevojë që teatri të jetë një ndihmë,një lupë,nje projektor apo një vend
ballafaqimi.Nga ana tjetër,ai mund të ketë nevojë për njërën nga ato,apo për të
gjitha.Në këtë rast,ai jo vetëm ka nevojë për teatrin,por ka nevojë për gjithëç`mund
të gjejë në të.Ai ka nevojë dëshpërimisht përatë gjurmë që djeg,dëshpërimisht ka
nevojë që ajo ndjesi ti qëndrojë.Publiku gjithashtu i nënshtrohet një ndryshimi.Ai
ka ardhur nga një jetë që nuk ka lidhje me teatrin dhe që në thelb është përsëritëse
e jetës së tij por të një lloji të vecantë,në të cilën çdo çast jetohet me më qartësi,me më
emocion.Publiku e asiston aktorin,dhe në të njëjtën kohë një asistencë vjen nga
ana e skenës.Gjatë viteve 1941-1945, periudhë e Luftës II Botërore, në Shqipëri u
dallua më tepër, ai që quhej teatri partizan. Ky lloj teatri, në fillimet e veta, pati një
natyrë improvizimi, pra, pa një tekst me bazë dramaturgjike.Teatri pas luftës, ashtu
si edhe letersia, u zhvillua në kornizën e metodës së relaizmit socialist. Megjithatë u
krijuan vepra me vlera të mëdha kombëtare dhe artistike dhe u interpretuan me
mjeshtri të lartë skenike Hopin më të madh e kemi pas viteve ’60, kur mberritën nga
jashtë kuadrot e parë, me të vërtetë profesionistë, si regjizorë dhe aktorë, si: Piro
Mani, Andrea Malo, Esat Oktrova, Kujtim Spahivogli, Mihal Luarasi, Zina Andri,
Drita Agolli, Pandi Stillu, Andon Pano, Misto Zito dhe aktorët: Kadri Roshi, Lazër
Filipi.Gjatë kësaj periudhe, lindën dramaturgët e parë profesionistë, si: Spiro Çomora,
Kol Jakova, Besim Lëvonja, Sulejman Pitarka, Dionis Bubani, Fadil Paçrami, Loni
Papa, Teodor Laço, Fadil Kraja, Ruzhdi Pulaha, Dritëro Agolli.Hapja e shkollës së
parë për përgatitjen e aktorëve, që në fillim u quajt “Shkolla e Lartë për Aktorë
Aleksandër Moisiu” dhe më vonë, “Fakulteti Skenik pranë Akademisë së Arteve”,
hapi një epoke të re në interpretimin teatror. Gërshetimi i eksperiencës së aktorëve
me përvojë, me aktore te rinj , që sapo kishin mbaruar shkollën si edhe krijimi
veprave (drama apo komedi) me nivel të lartë , sollën më vonë dhe deri në ditëte
sotme krijimin e një shkolle origjinale Shqiptare.Jo pa qëllim e bera kete kronologji
te historise se teatrit, per ta analizuar më mirëkëtë mardhenie,pra publiku u
detyrua,ishte diktat dhe më vonë u josh me teatrin, filloi te krijojë një traditë për
ndjekjen dhe vijushmerinë e tij në të.Pjesmarrja ka qenë e jashtzakonshme mund të
themi se ështëbërë teatër i cilësive të ndryshme edhe të rëndomta për hir të
ideologjisë,por nga ana tjetër janë bërë dhe punë shumë të mira dhe me kalimin e
viteve filloi të kualifikohet publiku,kjo erdhi si pasojë e kualifikimit dhe
profesionalizmit të artisteve.Mund të them se artistët dhe publiku u rriten bashkë.(do
kujtoj dy episode te vogla,prinderit e mi kur shkonin në teatër vishnin kostumet
më të mira,vlerësimi ishte maksimal.Gjithashtu publiku priste ne oborrin e teatrit
te takonte regjisorin e aktorët për të shprehur emocionet që kishin përjetuar dhe
sigurisht për ti falenderuar.
Konkluzioni
Pas viteve 90, ndryshimit të madh,kjo mardhënie pra teatër- publik u shkatërrua si
pasojë e kaosit social,estetik e filozofik,artikuloi gjithashtu mungesën e besimit në
rrymat e reja eksperimentale dhe post moderniste.Si e artikulojë këtë mungesë
besimi?Nëse themi kaos social,estetik dhe filozofik,kjo nuk do të thotë që nuk
përfshihen dhe artistët.Kjo ishte dhe arsyeja që teatri humbi partnerin e tij kryesore
pa të cilin nuk mund të gjeneroj.Filloi nje kequshqyerje e publikut.Ketu kam parasysh
komedite e punuara në mënyre medioker ose dhe shkatërruese të sistemit embrionik
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të teatrit, banaliteti i batutës dhe loja e jashtme me justifikimin e thithjes së publikur
lindi dhe teatri vdekatar të cilin e analizon shumë mirë Piter Brook te libri “Hapsira
boshe”.Duke analizuar teatrin modern(absurd),se përkundër asaj që shumë autor
përfaqesojnë rryma të ndryshme të shprehjes teatrore,secili prej tyre e përdorë të
gjithë arsenalin e tij skenik për të realizuar ndikimin e caktuar tek spektatori.Për të
gjithë ata më e rëndësishmja është kërkimi i elementit me të cilin do ndikojë në
mënyrë të drejtëpërdrejtë në ngacmimin e publikut.Publiku trajtohet si aktor
potencial i cili pa hezitim do hyje në loje,dhe kështu bëhet pjesë e një akti që lë
gjurmë në shpirtin e tij,edhe atëhere kur identifikohet me personazhet,por edhe
kur distancohet prej tyre.Publiku është gjithmonë adresa kryesore ku dërgohet
mesazhi.Kjo e sjell teatrin në bazat e veta fillestare,në bazën rituale,kur spektatori
ishte pjesë e shfaqjes,kur ishte pjesmarrës direkt apo i tërthortë i shfaqjes.Do e mbyll
këtëanalizë, apo udhëtim të shkurtër mes këtij binomi të pandarë, Teatër-Publik me
konstatimin e Albert Kamy,në esenë, “Pse u mora me teatër”:Njerëzit vijnë ne teatër,jo
për ta njohur më mirë botën në të cilën jetojnë,por ndoshta për ta harruar atë,për
aq kohë sa para syve të tyre shfaqet një botë tjetër e ndërtuar në një hapsirë dhe
kohë e cila si e tillë ne tërësinë e saj fiktive dhe konkrete nuk mund te gjendet jashtë
teatrit.Teatri është tempull.Shqetësimi i botës vdes para dyerve të teatrit.(Kamy,”Pse
u mora me Teatër”1995, fq30)Në jetën e përditshme “sikur-i”është një arratisje nga
e verteta,ne teatër”sikur-i” është e vërteta.Kur ne jemi të bindur ti besojmë kesaj të
vërtete,atëherë teatri dhe jeta bëhen një. (Brook, “Hapsira Boshe”2010, fq120)
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Abstract
Foreign direct investments are a relatively new concept for the Albanian economy, which
move out in 1991 from a commanded economic system and is still in a transitional stage.
Albanian economy has had more difficulties in its progress and one of the main factors
is the lack of investment in the economy. Domestic investments have seen a high growth
recent years, but limited by many factors.
Those who have brought innovation, new technologies, an improvement of economic
culture and more efficient practices have been exactly the foreign direct investments. To
attract these investments must match a variety of factors: economic, political and social.
For this reason, the country’s governments have worked and are constantly trying to
improve as much as possible to these conditions.
Still for Albania we can not say it is the best place to invest against the very high profits,
which is the aimed of all economic units. Investors have faced a number of barriers
which have brought that foreign investments in Albania to see a contractions in some
sectors, on the other hand it is seen a steady increase of investment at some other sectors.
Keywords: foreign direct investment, Albanian economy, investors, host country, sector.

Introduction
For a country in transition, there is a big gap in experience of doing economics.
The possession of a command and closed economy for Albanian economy has led to
many obstacles in the way of free market economy. The opening of economic borders
and increase cooperation with foreign investors since the beginning has been the
goal of governments. Improving the economic environment in order to be as suitable
for investors has been a constant challenge. Albania is a small country with an
enviable geographical position and intellectual, minerals and humans resources.
These were the first impulses which have brought investors in this small country.
1. General aspect
FDI are desirable for host countries and each country makes its efforts to attract as
much as possible foreign investment. This means more revenue, less unemployment,
more developed technology, reducing the deficit of balance of payments,strengthening
the integrity and cooperation among different countries, exchange of experiences,
etc.But they also have advantages for making the investment because the country
can benefit from the low cost of labor, lower taxes by reducing costs and increasing
profits.
It noted in recent years after a continuous rise in FDI1 experienced a decline. However
for Albania they remain one of the key factors that mitigate the balance of payments
1
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deficit. “FDI accordind to OECD2 (2007), reflect the intention of securing a lasting
interest of a resident entity in one economy (direct investor) in an entity resident in
another economy (direct investment enterprise). The concept of “sustainable interest”
implies the existence of a long-term relationship between the direct investor and
the enterprise, as well as a significant influence of the investor on the management
of decision-making process. FDI require a business relationship between the company
“mother” and its foreign branch. Foreign direct relationship, provide an increase
of business for multinational corporations. To be considered an investment as an
FDI, based company must have at least 10% of the ordinary shares by its foreign
subsidiaries. investment company may also qualify for foreign investment if it holds
voting power in a company that operates in a foreign country.
A.
Determinants of FDI
Factors that determine the absorption of FDI are divided into four main groups:
·
Market factors which are market size, market growth, access to foreign markets,
crouched market and consumer preferences.
·
Cost factors, including wage levels, exchange rates, infrastructure, interest rates,
raw material costs of trade.
·
Risk factors: economic stability, political stability, social stability, free trade
agreements, privatization.
·
Other specific factors which may be legal factors, fiscal policy, competitiveness,
services, trade policy, the qualification of labor force, economies of scale and
other factors.
1.1 Advantages and disadvantages of FDI
1.1.1. Advantages
According to Lipsey (1999), FDI is the main source and dynamic, a whole for the
investments of a developing country. Nevertheless, FDI flows should not be seen
only from the perspective of a single flow, but of many cash flows of subsequent of
initial capital. Concretely in addition to the initial investment, FDI followed by
international movements of capital, from the host country in the country of the
origin, of the movement of managerial skills, technological and so on. FDI plays a
very important role in transforming countries, particularly the
postcommunist(Moose 2000). Changing the structure, means economic progress
and its opening to the international perspective and orientation of the competitive
advantages and international cooperation. One of the advantages of FDI is that
they help in the economic development of the country where the investment flow.
FDI also allow for technology transfer which is made mainly in order to provide
capital inputs. Countries that have received FDI from another country can develop
their human resources, employing young people in the activities of a particular
business. Profits generated by FDI which are made in that country, can be used for
the purpose of contribution to income taxes of corporations of the host country.
FDI assist in creating new work place, increase wages of workers, facilitating lifestyle
etc. FDI usually contribute to the development of the productive sector of host
country’s . FDI plays a crucial role in the context of increasing productivity of the
host countries. Companies in these countries have the opportunity to explore new
foreign markets and thus generate more revenue and profits. Facilitate access to
2
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new markets and thus can contribute to increasing exports and the income from
them.
FDI is a source for financing the deficit in the Balance of Payments by improving
lending in host countries. FDI plays an important role in creating the appropriate
economic conditions for EU membership.
1.1.2. Disadvantages of FDI
A disadvantage of FDI is that there is always the possibility of failure in the
ownership of a company that has companies abroad. This has led often many
companies to approach FDI with a high care. Sometimes it is observed that there is
considerable volatility in a given geographical area which causes concern to foreign
investors, political risk.
Market size and the conditions of the host country may be important factors for
FDI. In cases where the host country is not strongly associated with more advanced
neighboring countries, it is a challenge for investors. Sometimes it is noticed that
the host country governments have had problems with FDI because the host
government has little control over the operation of companies that are branch wholly
owned of a foreign company.
FDI contain itself higher communication costs, travel, etc. Linguistic and cultural
differences that exist between the investing country and the host country, can also
pose problems in the case of FDI.
2. Analysis of FDI in Albania
Until 1990, Albania can not speak for FDI because the communist system imposed a
closed economy and only after the collapse of his we can talk about free trade.
For the period 1990-2000, we can say that it was volatile. According to the Ministry
of Economy (2005), the total FDI entering the country for the period 1992- 1999, it
was approximately $ 458 million. FDI grew significantly from 1998 to 2003.
Advantages for investors are not big taking into consideration the country’s history
of instability, regional tensions, poor infrastructure and lack of a functioning regional
market. Albania adopted a law on foreign investment in 1994 which allow free
entry of foreign investors, free transfers, foreign currency exchange and legal
protection. Albania has signed agreements on the protection and promotion of
foreign direct investment (FDI) with thirty five countries and agreements on
prevention of double taxation with seventeen countries.
According to the Bank of Albania, FDI increased significantly from 1998 to 2003,
mainly as a result of privatization. Immediately after the collapse of 1997, foreign
investment decreased by 50 percent, compared with 1995-1996. Image of Albania
after the institutional and social chaos was distasteful and improvement seemed far
away.In 2000 FDI value seize $ 190 million, the amount of which grew in 2001. This
increase was due to the successful sale of AMC to “Cosmote” (Greek operator).
Further investment by Vodafone in the same branch and connection “Albkrom”
with Italian company Darfo.
In the period 2002-2003 there was a decrease in the level of FDI, compared with
2001, reaching a value of $ 195 million. In 2004 there was an increase of FDI in $ 340
million. This growth was driven by the sale of the Savings Bank for $ 200 million,
which was purchased by the Raiffeisen Bank Austria. By the end of 2004 it was
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privatized almost all small and medium-sized public enterprises. Year 2005 was
characterized by a decline in FDI to the value of $ 275 million. Years 2006 and then
2007 and 2008 was defined by a significant increase in FDI.
This increase in investment flows was provided primarily through the process of
privatization of strategic sectors and a series of other measures for the creation of
industrial parks and zones and improvements in the legislation. In 2008 investments
amounted to 974 million dollars and in 2009 to 996 million dollars. The best year for
foreign investment was 2010, when they amounted to 1.051 billion dollars, while
in 2011 down to 876 million dollars, than in late 2012 was amounted 8553 million
dollars investment. In 2013 the value of investments in Albania totaled 1.266 billion
while in 2014 decrease to 1.093 billion dollars4.
2.1. Analysis of FDI by sectors of the economy.
Telecommunications has been one of the most dynamic activities of services in
Albania. They are diviloped mainly through the internal and external
privatization.The financial services industry is also included the comprehensive
changes as a result of FDI. Entry of foreign banks during 2000 and the acquisition
of domestic banks consolidated banking system.
By the end of 2008, foreign capital in the Abanian banking system estimated to
have increased to 50.3 billion or 91.8 percent of the total (from 88.8 percent that was
the figure at the end of 2007), while domestic capital is estimated to have decreased
at 4.5 billion ALL or 8 percent of the total (according to the Bank of Albania, 2009).
Longterm foreigners investors in the Albanian banking sector are the Austrians
(Raiffeisen International Bank), Greeks (National Bank of Greece, Alpha Bank Greece,
Emporiki Bank of Greece), Turkey (CalikSekei) and Italy (Banca Veneto, Intesa San
Paolo) . In 2009, Greek banks checked about 30 percent of the banking market in
Albania. United Bank of Albania, 4 percent is owned by the Albanian government,
while the rest are Arabs financial investors.
During 2007 the most important beneficiaries of FDI in 2007 were wholesale and
retail trade, but their share of total FDI came in decline in the coming years. European
grids of supermarket that dominate the retail sector in the new member states of the
EU are in the early stages of expansion in Albania. Besides METRO Group
(Germany), which has invested in a wholesale store in Albania. Italian food
supermarket, called Conad is the most important firms operating in foreign trade
services and wholesale.
A disaggregations of the stock of FDI in the manufacturing sector shows the
dominance of capital-intensive industries. Manufacturing branch that has the largest
stock of FDI is the production of non-metallic mineral products (building materials).
It is followed by oil products based on local resources. One other important target
for investment, he production of base metals and prefabricated also uses local
resources. One other industries where foreign direct investment is relatively high is
the production of food and beverages. It is based on imported materials as well as
local raw materials. Sixteen percent of the stock of FDI in manufacturing is invested
in the production of textiles and leather in intensive activities workforce, with good

3
4

http://www.unctad.org/ World Investment Report 2013 UNCTAD.
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potential for export .
As regards the period 2010 to the end of 2014, we can say that the sector which has
attracted most investment has been and remains the financial sector, whose
investments are increasing significantly. Also very important is committed to
extracting and processing industry and this not without reason, because Albania
is known for its great wealth of natural resources. Transport, storage and
communication have reached their record figure at the end of 2014 the value of FDI
reaches 1,219 in ALL billion. We can say that from 2012 until the end of 2014 is one
of the only sector with a constant increase from year to year. A matter not less won
sector of “Real estate, renting, renting scientific research, other professional activities”
whose value is raise more than 4 times from 2012 to the end of 2014.
2.2 The stock of FDI by country of origin.
By 2007 Greece had the highest stocks of FDI in Albania, about 42% of total FDI
also because of close ties to Albanian immigrants residing in Greece and investments
in financial mediation. Followed by Italy with 12%, Austria and Turkey by 8%
given that Raiffeisen Bank privatized the Savings Bank, it brought a large capital of
about 200 million euros in Albania only with this privatization. In 2010, FDI from
Greece accounted for 27% of the stock of FDI in telecommunications (61%) and
financial intermediation (22%). This decline in FDI comes as a result of the economic
crisis that has affected Greece. Turkey has 14% of the stock by about 40 Turkish
investor company, where FDI is concentrated in non-financial activities.
United States account for 12% of the stock of FDI. Austria has 14% of the stock of
FDI, mainly in the banking sector. Italy, with 15% of the stock of inward FDI
concentrated in manufacturing and construction. While if we were to do an analysis
of the following years we see that countries with the greatest influence investments
in Albania are for 2011; Canada, Switzerland, Greece and Austria, respectively with
529 million ALL, 544 million ALL, 527 million ALL dhe 444 million ALL, out of a
total of 3.4 billion ALL.
In 2012 Canada and Austria remain at significant levels of FDI worth 705 million
ALL and 387 million ALL each. Swiss investment decrease at 394 million ALL
investments, Greek investments increase in 767 million ALL being prevailing for
the market. Even in 2013 are on the same trend with Austria and the Netherlands
are on almost the same level of 385 million ALL and 389 million ALL each. Canada
has increased its investment by 13% compared with a year ago, while the Greek
economy continues to be very high levels of 1076 million anconstantly increased.
Given the currency used in these countries we can conclude that the main part of
FDI in Albania are in euros, then in dollars and only a small percentage are in
dollar and euro together, in terms of FDI in other currencies they are of negligible
percentage.
3. Advantages and disadvantages of investing in Albania
3.1. Advantages
Albania to achieve its goal to join the European family is characterized as a place
where they get form reforms and it is focuses on doing business easy, a strategic
geographical position, access to free markets, low taxes and economic incentives
and a motivated and competitive work force.
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A.
Economic performance
Positive economic growth registered by the indicators of GDP in 2010 grew by 3.9%
in 2011 at 3%, in 2012 at 0.6%. Level in 2013 arrived at 1.4%, 2014 at 2% and at the
end of 2015 almost 2.7%, it shows that Albania has a stable performance.
B.
Strategic geographical position
Its location in the center of a natural crossroad between larger corridors of transit as
well as connection with European transport network, gives Albania a favorable
strategic position for trade exchanges.
C.
Introduction of free market
Albania is a member of the World Trade Organization and implements its rules on
import licensing. It has signed free trade agreements with the European Union
through the Stabilisation and Association Pact, as well as participating in CEFTA5
countries and EFTA6 countries. Such an agreement is signed with Turkey.
D.
High investment potential
The Albanian economy has untapped potential in terms of renewable energy, tourism,
agribusiness, infrastructure and services. Natural resources include those hydro, solar,
wind, agricultural land and seas. The country is rich in oil and gas and valuable
deposits of minerals such as copper, iron, chromium and other minerals.
E.
Competitive labor force
In Albania there are over 1 million new generation. Over 57% of the population is
under the age of thirty five years old. English, Italian, French and German are included
in the education system. Other regional languages widely used (Greek, etc.)
F.
Net flows of foreign investment increasing
In the last decade it registered an attraction of foreign investments in progressive
increase. Liberal legal framework governing foreign investment guarantees equal and
fair treatment for foreign investors. There is no limit on the percentage of foreign
participation in the company - 100% foreign ownership is possible. Foreign investors
have the right to remove all funds and their contributions. Not applicable no control
over foreign exchange. The Albanian government has adopted and applies special
protection for foreign investors in the event of litigation which they are parties.
G.
Improvement of infrastructure
Improvement of infrastructure has been a priority and is materialized through the
implementation of infrastructure works mainly in the road network, the maximum
exploitation of the full potential of Albania’s strategic positioning.
H.
Quality of Life
Albania offers an environment to some extent relatively safe place to live, with fun
and entertainment opportunities, especially big urban centers. Albania has some of
the best schools and international universities, making it so easy for the whole family
to adapt.
I.
A friendly legal framework with business.
Registration of new businesses becomes in 24 hours in an amount of 100 ALL. Business
licensing is done through a simple and transparent procedure by the National
Licensing Centre and can be verified easily through internet. Online tax system for
documentation and payments is now available. Business legal framework is in line
with EU legislation. Business and investment climate serves as a basis that allows
domestic and foreign companies, which conduct business and need for profits in a
5
6
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given country. Governments often downplay the importance of the business climate
when inviting foreign direct investment. They tend to focus on market size, the
level of natural resources and costs. Although these factors are important, the
investment climate is a factor that should not be underestimated.
3.2 Disadvantages
A. Raising taxes
Albanian fiscal regime has undergone significant changes in the last year, the changes
are not welcomed by investors is because the flat tax has been removed and is
implementing progressive taxation.
B.
Environmental pollution
Transferring older technologies or processes more damaging, in countries where
investment has contributed to pollution of the environment in those countries
that do not have well-defined policies to protect the environment or where law
enforcement still leaves much to be desired.
C.
Ownership problems
Over the years Albania has had ownership problems because some parties claiming
ownership of the same land. It is recognized as a barrier to foreign direct investment.
Legal framework is fully, but the mos seriously problems remains de facto situation.
Properties with some owners, the problems with the former owners, Outstanding
expropriations, bureaucracies for registration of property, they are just some of the
obstacles faced by investors. Despite the efforts of governments to have a register of
properties as accurate and to facilitate the registration process, we still can not talk
Albania for visible improvement.
Conclusions and Recommendations
Ultimately we can make a summary of what we have observed during the research
for this paper. FDI in our country have a progressive trend from year to year.
Sectors with the highest trend still remains service sectors and recently
manufacturesand wholesale trade. Taking into consideration that the countries with
the biggest stock of investments are European countries (Austria, Greece, Italy,
Netherlands) therefore coinmost used is euro. Investors are attracted from Albania
because it provides a strategic geographical position, natural and human resources,
relief procedures in free trade. It should be said that while in recent years, taxation
that was an advantage, has become an obstacle for investors.Regarding problems
with ownership, as one of the major disadvantages of the country, the
recommendation is certainly improvement of climate and solving ownership
problem as soon as possible.
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Abstract
This paperisfocused onthe development ofNon-Banking Financial Institutionsand the
roleandimportance oftheir growing on AlbanianFinancial System.The roleandthe
importance theyhavein the Albanian economyare greatfor the factthatmostof
themhavethe missionofself-employmentgrowthandwelfarein urban andruralareas. The
financial performanceofafinancial institutionessentiallydepends on severalkey
financialfactors. Factors thatare takenin the studyare; Loans /Total Assets; Loan
Provisions/ Total Loan ratio; Liabilities/ Assetsratio;Operating expenses/Operating
incomeand the Sizeof each institution.The most importantvariable, which affects
moretheROE,is the Loans/ Assets ratio, normallyincreasingthe assets of aninstitution,
increasethe basis forthe granting ofloansand consequentlythelendinginterest income.
The second variableisthe mostimportant;withahigh impactonthe dependent variableis
the ratio ofoperating expenses/operating income, followed later bythe ratioliabilities/
assets. Different statisticaltechniquessuchasregressionandcorrelationwere usedto
determinerelationshipsbetweenvariablestakenintoconsiderationas well asthe dependent
variableimpact onROE. This research isan attempttofind out how manyvariablesare
statistically significantandwhat their impact on net profit of these institutions is.

Keywords: ROE, Non-Banking Institutions, Profitability.

Introduction
The banking sector is the most important part of the financial system in Albania,
which occupies about 95% of total assets financial system. But the weight of nonbank financial institutions is not less important. They account for about 5% of the
total financial system and noted the fact that their activity and role in the financial
system is coming growing.
NBFIs industry is considered the higher second source of loan and various financial
service providers behind the banking sector. Increasing financial performance of
this sector has a significant effect on the performance of the Albanian economy as a
whole, this due to the fact that financial sector refers mainly to the banking sector
of each country. Their object of activity takes place mainly in areas not covered by
the banking system. In this way the system is supplemented with new players that
come to the market to meet customer requirements by increasing the competition.
Their clients are mainly individuals and small businesses, more oriented to urban
and rural areas.It is important to note the fact that their activity is making a
continuous strengthening of the the financial situation and consolidates financial
stability of the system.These institutions are taking a good position of those sectors
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that are not covered by banks and also should be noted that the future of many of
these institutions is and will be very positive.
This paper also presents the determinants of non-bank financial institutions (NBFIs)
profitability, which operate in Albania. The financial performance of a financial
institution essentially depends on several key financial factors.Factors thatare takenin
the studyare; Loans /Total Assets; Loan Provisions/ Total Loan ratio; Liabilities/
Assetsratio;Operating expenses/Operating incomeand the Sizeof each institution.
Literature review
There are many studies that have been conducted to get an accurate picture of the
profitability indicators. Most of these studies were conducted in connection with
commercial banks and very few of them about Non-Bank Financial Institutions,
it’s probably due to the fact that the banking system is highly developed and has a
very wide spread.
FadzlanSufian, and RoyfaizalRazali Chong (2008) analyzed the determinants of
profitability of banks Philippines during 1990-2005. Their empirical findings show
that in all banks determinant variables have a statistically significant impact on the
profitability of the bank. They also found that the size, credit risk, and operational
costs are negatively correlated with the profitability of banks, while operating income
and capital have a positive impact. According to their analysis of inflation has a
negative impact on the profitability of banks, while the impact of economic growth,
money supply, and the market capitalization of the stock significantly did not explain
the changes in the profitability of Philippine banks.
FadzlanSufian (2009) paper, entitled “Determinants of profitability of financial
institutions bank” empirical evidence from Malaysia “analyzed the determinants of
profitability in Non-Bank Financial Institutions in developed countries. It found
that Non-Bank Financial Institutions of Malaysia with a higher risk of exposure
reduce the level of profitability. He also suggested that specialization has no
significant relationship with the profitability of Non-Bank Financial Institutions.
James W. Scott and José Carlos Arias (2011) in their study on the determinants of
profitability of banks surveyed five largest banking companies concluded that the
factors of profitability for the banking industry include positive relationship between
return on equity and equity assets ratio and annual changes in the percentage of
income per capita foreign. There was also a consensus virtual to identify the effect
that the internal factor of the size of one of the organizations, measured by total
assets has been its ability to compete more effectively with other banks, even in
times of economic downturns.
K. Christos Staikouras& Geoffrey E. Wood (2011) examined the factors affecting the
profitability of financial institutions in the research study on the determinants of
the profitability of the European Bank. Their main finding was the rate of return
earned by a financial institution is influenced by numerous factors. These factors
include the internal elements of any financial institution and some important
external forces in shaping the performance and revenue. Type explanation will
determine the possible implications of the policy to be followed and should be taken
seriously. Their research estimates that as determining the internal and external
factors contributing to the performance of the banking industry in the EU as a
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whole in 1994-1998.
Balchandher K. Guru, J. Staunton & B Shanmugam (2009) In the research study
“Determinants of profitability of commercial banks in Malaysia” have examined to
what extent are inequalities performance profitability due to changes in the internal
factors controllable management, and external factors. He received net profit as a
variable his hanging and composition of assets, capital, the composition of deposits,
management expenses, liquidity, firm size, rate of inflation, market growth, market
interest rates, market share and regulation as variables independent. He suggested
that all variables have a significant bearing on the net profit. And he also added
that in order to increase profitability, cost management must be efficient, since the
variability of this variable is very high and with a significant impact on net profit.
Demirguc-Kunt and Huizinga (2001) and Bikker and Hu (2002) found a negative
relationship between market capitalization of the stock and the profitability of banks,
this means that the capital and acts of bank financing serving as a substitute in
place Additional factors. In the case of industry, specific factors as the structureconduct-performance are the premise of increasing the strength of the banking
market and increased profitability (income) them.
SogirHossainKhandoker, Professor Dr. RK Raul Galibur SM Rahman (2011) in their
research on the factors that determine profitability in the non-bank financial
institutions in countries in the Human Development and mainly in Bangladesh
shows that the financial performance of a non-banking financial institution
essentially depends on several key financial factors. Particularly operating efficiency
is the main factor which is calculated through operating income. In addition it is
shown that the composition of the capital structure and obligations, operating
expenses, total assets significantly affect the profitability of any company Non-Bank
Financial Institutions s. In addition deposits also it affects the profitability although
it is not statistically significant.
Prof Hafiz FarhanAkhtar and Zafar Ahmed (2011) have surveyed 22 commercial
banks, public and private sector of Pakistan in the period of 2006 to 2009 and
concluded that effective management of assets and create economic growth and
significant positive relationship with profitability (measured by ROA and ROE).
They also found that high credit risk and capitalization will lead to lower profit, as
measured by return on assets (ROA). Operating efficiency tends to feature the highest
impact on the level of profitability, measured by return on equity.
According to their study in front of independent variables, profitability appears to
have been positively affected by the size, operational efficiency, the composition of
the portfolio, asset management and adversely from the capital and credit risk in
the case of profitability as measured by return on assets (ROA). In the case when
profitability is measured by return on equity (ROE) profitability proves to be
positively influenced by the composition of the portfolio equity, and asset
management and adversely size, operating efficiency and credit risk.
Methodology
To view better and to identify econometric links also is important ROE econometric
relationship with variables such as; ratioLoans /Total Assets; Loan Provisions/ Total
Loan ratio; Liabilities/ Assetsratio;Operating expenses/Operating incomeand the Size.
For this purpose should hve made also a connection, the equation to show or deny
this relationship. The methodology used in this case is that of a multiple regression,
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return on equity ROE is a dependent variable, and the aforementioned variables are
independent in our econometric model.
Data for this study were collected from the annual financial reports audited and
published by six institutions. Annual data for all NBFIs listed during 2007 to 2014
were used in order to assess the profitability of financial institutions.
Also are used as auxiliary sources, economic magazines, brochures, newsletters,
website, etc., which have been required for data collection. The number of
observations is 33 observations that belong to the period 2007-2014for each
institution to study. In data processing are using different statistical methods such
as regression methods and the correlation between variables. In addition to analyzing
the relationship of variables, their significance and impact on the dependent variable
is used econometric model using econometric program Microfit 4 to process the
collected data.
Econometric modelstudy and data analyses
In this part of the study, a great effort was made to find the variables and their
relationship with the profitability and financial performance, realized that even
with the help of statistical methods. In this study, is taken a dependent variable (net
profit related to financial performance and depends on several independent variables
that are :
The dependent variable (financial performance):
1. ROE (return on equity)
The independent variables:
1.
Loans/Total assets
2.
Loan Provisions/ Total Loan
3.
Total Liabilities/Total Assets
4.
Operating expenses/Operating income
5.
Institutions Size
Statistical or econometric model that shows us the relationship between the
dependent variable ROE and other independent variables is:
This equation represents a multi linear regression model where the dependent
variable ROE, is linearly related to the explanatory variables, independent.
Where: Y , represents therefore the return on equity ROE
is a constant dependent variable
1, 2, 3, 4, 5 are relevant coefficient of independent variables
X1 = Loans/Total assets
X2 = Loan Provisions/ Total Loan
X3 = Total Liabilities/Total Assets
X4= Institutions Size
X5 = Operating expenses/Operating income
, known as a standart error,
X1 (Loans/Total assets), this variable puts in relation total loans disbursed which is
an active, with total assets of the institution. By increasing the total assets of an
institution, the loans disbursed would be increased to, which lead to higher interest
income and also increase their profit.
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X2(Loan Provisions/ Total Loan), this variable puts in relation loan provisions with
total loan of institutions.Increasing lending also increase provisions for bad loans,
which leads to less funds used for the the benefit of interests and also reduce the
ROE.
X3 (Total Liabilities/Total Assets), the variable who puts in relation total
liabilitieswith total assets and shows what part of assets constituting the total
liabilities of the entity. Increasing this ratio means increased liabilities, which leads
to increased costs and a decline in net profit.
X4(Institutions Size), this variable measured by its assets has a positive impact on
ROE ratio in the Albanian NBFI. This means that large sized institutions have
higher investment funds and consequently higher returns.
X5 (Operating expenses/Operating income), the variable whoputs in relation
Operating expenses with Operating income and it is expected to have a negative
impact on the dependent variable, because increasing this ratio lower ROE. This
ratio would be enhanced if would decrease operating income or operating expenses
would increase.
(Standart error), represents all the factors that influence on the profit of equity
ROE but are not taken into consideration Explicitly. The impact of these variables is
insensitive to our dependent variable.
Weexpect thatthe signabout relationship between the dependent variable and
explanatory can be positive, negative, but not zero. It is important to note that this
connection or regressionrisks to suffering from correlation of independent variables
with each other or otherwise the determinant variables (controller regression) with
each other.
To obtain the results is used the MICROFIT 4 econometric program.
Regression results
Results of the model by the method of least squares
The dependent variable ROE 33 observations
*************************************************************************
Regressor coefficient
Standard Error
T-Ratio
[Prob]
CONST
-.94330
.51399
-1.8352
[.079]
TL/TA
.35913
.10613
3.3839
[.003]
LP/TL
-.08673
1.1093
-2.0781
[.007]
LIAB/TA
-.12158
.17485
-3.6953
[.003]
SIZE
.063148
.02951
3.1396
[.003]
OE/OI
-.18704
.075924
-2.4635
[.012]
ROE (-1)
.28694
.16341
1.7559
[.092]
*************************************************************************
R-Squared
.79581
R-Bar-Squared
.70795
S.E. of Regression
.09961
F-stat. F (5, 27) 7.9076[.000]
Mean of Dependent Variable .11678 S.D. of Dependent Variable .15687
Residual Sum of Squares
.21827
Equation Log-likelihood
29.7460
Akaike Info. Criterion
22.7460
Schwarz Bayesian Criterion 17.9605
DW-statistic
1.8963
Durbin’s h-statistic .48062 [.631]
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Mathematical equation econometric relation to variables
Y= -0.94330 + 0.35913L/A– 0.086731Pr/L– 0.12158 Lia/A + 0.063148Size - 0.18704Eks/Inc
St.error. (0.51399) (0.10613 )
(1.1093)
T-ratio ( -1.8352) (-3.3839)
(-2.0781)
Prb.
[0.07]
[0.003]
[0.007]
R² = 0 .79581 (79.58%)
df = 27
R² (corrected) =0.70795 (70.79%)

(0.17485) (0.029513) (0.075924)
(-3.6953) (3.1396)
(-2.4635)
[0.003]
[0.003]
[0.012]
F( 5, 27) = 7.9076 [0.001]

Assessing the significance of the model coeficients
Coeff. â1which expresses the connection of ratio loans / total assets, with ROE
H0: 1= 0 (the coefficient is not statistically significant)
Ha: 1 ‘“ 0 (the coefficient is statistically significant)
By comparing the probabilities of the normal distribution of random variables with
= 00:05, we see that for the first coefficient 1, 0.003 <0:05, which wins alternative
hypothesis, so the coefficient is statistically significant and is explaining ROE variable.
Coeff. 2which expresses the connection of ratioLoan Provisions/ Total Loan, with
ROE
H0: 2= 0 (the coefficient is not statistically significant)
Ha: 2 ‘“ 0 (the coefficient is statistically significant)
Comparing the probabilities we see that 0.007 < 0.05, wins alternative hypothesis,
so the coefficient is statistically significant and is explaining ROE variable.
Coeff. 3which expresses the connection of ratio(Total Liabilities/Total Assets), with
ROE
H0: 3 = 0 (the coefficient is not statistically significant)
Ha: 3 ‘“ 0 (the coefficient is statistically significant)
For this coefficient we have 0.003 < 0.05, wins alternative hypothesis, so the coefficient
is statistically significant and is explaining ROE variable.
Coeff. 4which expresses the connection of institutions size with ROE
H0: 4 = 0 (the coefficient is not statistically significant)
Ha: 4 ‘“ 0 (the coefficient is statistically significant)
The probabiliti is 0.003 < 0.05, wins alternative hypothesis, so the coefficient is
statistically significant and is explaining ROE variable.
Coeff. 5which expresses the connection of ratioOp. expenses/Op. income,with
ROE
H0: 5 = 0 (the coefficient is not statistically significant)
Ha: 5 ‘“ 0 (the coefficient is statistically significant)
For this coefficient we see that 0.012 < 0.05, wins alternative hypothesis, so the
coefficient is statistically significant and is explaining ROE variable.
The most importantvariable, which affects moretheROE,is the Loans/ Assets ratio,
normallyincreasingthe assets of aninstitution, increasethe basis forthe granting
ofloansand consequentlythelendinginterest income. The second variableisthe
mostimportant; withahigh impactonthe dependent variableis the ratio ofoperating
expenses/operating income, followed later bythe ratioliabilities/ assets. Lastly, but
no less important are provisions / loans variables and size of the institutions. Their
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influence on the dependent variable is sensitive but not at the level of the variables
mentioned above.
Conclusions and Recommendations
The banking sector is the most important part of the financial system in Albania,
which is the main voice of his weight, about 95%. But the weight of non-bank
financial institutions is no less important. They account for about 5% of the total
financial system and noted the fact that their activity and role in the financial system
is coming growing.
- Banking developments in 2007-2014 were a typical feature growth with lower
rates of loan portfolio compared to recent years and the growth of non-performing
loans.
- NBFIs industry is considered the second source of higher loan and service providers
of various financial after the banking sector. Increasing financial performance of
this sector has a colossal effect on the performance of the Albanian economy as a
whole, this due to the fact that financial sector refers mainly to the banking sector
of each country.
-The object of the activity of these institutions takes place mainly in areas not covered
by the banking system, adding new players in the market and increasing competition
in the financial system.
-NBFIs enable diversification of investment risk, which increases production and
economic growth. According to this view, the differences in the quantity and quality
of services provided by financial institutions partly explain why countries grow at
different rates.
- The financial performance of a financial institution essentially depends on several
key financial factors.
Factors that are taken in the first study their impact on the profitability of NBFIs’ve
been; the loan / income ratio provisions / loan portfolio, the ratio liabilities / assets
ratio Operating expenses / operating income and the size of each institution. The
study conducted by statistical and econometric methods showed that these variables
are statistically significant at the global level and can be used for other studies.
- Also the model results that F observed is greater than the F critical (theoretical),
which means that the model is globally important and serves as the representative
of the whole population, and can be used as a model for studies significant other.
- Under the second evaluation, by comparing the probabilities of the normal
distribution of random variables with
= 0.05, we see that all the coefficients
1, 2, 3, 4, 5, are smaller than 0.05. Consequently alternative hypothesis is
winning, so coefficients are statistically significant and are explanatory variable
connection with ROE.
- reference to the correlation matrix between the variables, we can say that all
independent variables have a strong relationship with the dependent variable, and
three of these variables have a higher impact on ROE.
- The most important variable that influences more and ROE is the ratio of loans /
assets normally increasing an institution’s assets, increase basis for credit and
therefore interest income of lending. The second variable is the most important,
with a high impact on the dependent variable is the ratio of operating expenses /
operating income, followed later by the report liabilities / assets.
- There are all legal opportunities for a vast increase of the activity of these institutions
in all areas of the country, an increase that is seems more and more and also needs
to be emphasized that the future of many of these institutions is and will be very
positive.
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- Governments should also be involved in microfinance by building a regulatory
framework that affects the ability of a wide area of financial actors to provide
services within the financial.
-Willingness microfinance institutions to cooperate, to share information on a further
development of the market; higher ownership levels; low level of competition for
the foreseeable future.
References
-

-

Abreu M., Mendes V., „Commercial bank interest margins and Profitability: evidence
for some eu countries ,, 1-11.
Balchandher K. Guru, J. Staunton & B. Shanmugam “Determinants of commercial
bank profitability in Malaysia”.
Banking and Non Banking Financial Institution’s Basic Differences Article Written
By: Md. Mahfuzur Rahman.
Christos K. Staikouras & Geoffrey E. Wood “The Determinants of European Bank
Profitability”,
Davydenko A., (2011) “Determinants of Bank Profitability in Ukraine,”
Undergraduate Economic Review, 7, 1-30.
Fadzlan Sufian, and Royfaizal Razali Chong, 2008 “Determinants of Bank
profitability in a developing economy: Empirical evidence from the Philippines”,
AAMJAF, Vol. 4, No. 2, 91–112.
Frederic S. Mishkin ,The economis of money, banking and financial Markets, seventh
edition, pages 201, 287, International Business & Economics Research Journal Volume
3, Number 6.
Investopedia: Non-Banking Financial Company”Non-Banking Financial
Companies” in “The Oxford Companion to Economics in India” (eds); Basu; 2007.
James W. Scott and José Carlos Arias “Banking profitability determinants”, Business
Intelligence Journal - July, 2011 Vol.4 No.2.
Jahangir N., Shill S. and Haque A. J., (2011) „Examination of profitability in the
context of Bangladesh banking industry , ABAC Journal, 27, 36-46.
Raporti vjetor 2011 I Fondit Besa, fq 18, 19.
Revista Monitor shkurt 2013, fq 22, 23.
Dimitri Vittas - The role of non-bank financial intermediaries (with particular
reference to egypt) world bank - financial sector development november 1997
Shah-Noor Rahman, Tazrina Fara / IJAR-BAE (March 2012) Vol. 1, Issue 1 / Page No:
26 – 32 Fadzlan Sufian and Royfaizal Razali Chong “Determinants of non-bank
financial institutions” AAMJAF, Vol. 4, No. 2, 91–112, 2008.
Shoqata shqiptare e bankave, revista Bankieri prill 2012, fq 6.
Christopher Joye , 23 February 2012, www.propertyobserver.com.au/economy/bigchange-in-bank-vs-non-bank-home-loan-market-share-since-1975.
Alex Kocic ,Difference Between Banking and Non Banking Finance Companies
eHow.com
The role of non-bank financial intermediaries Dimitri Vittas
World Bank - Financial Sector Development, November 1997, World Bank Policy
Research Working Paper No. 1892
www.bankofalbania.org Bank of Albania, annual raports 2013, Supervision Annual
Report2012.
www.fondibesa.org.alAudited annual raports 2008-2012.
www.visionfund.al Auditedannual raports 2010-2012.
www.opportunityalbania.org Auditedannual raports 2007-2009.
www.ak-invest.al Auditedannual raports 2008-2012.
www.faf.alAudited annual raports 2008-2013.
www.unionishkk.al Auditedannual raports 2008-2013.
139

Neofobia dhe Ushqimi
PhD (C.) Matilda Brokaj
Banka Kombetare Tregtare
PhD (C.) Rezarta Brokaj
Universiteti i Vlorës
Abstrakt
Ushqimi ka nje rol të rëndësishëm në shumë aspekte të jetës sonë.Në disa raste mendohet
për ushqimin thjesht sinjë substancë për të mbijetuar.Megjithatë për pjesën më të madhe
të njerëzve ushqimi është më shumë se kaq.Ndërveprimi me ushqimet është ndonjëherëi
nevojshëm për të përballuar stresin e perditshëm.Të ngrënit strukturon jetën tonë të
përditshme dhe zgjedhja e ushqimit, përveçse ndikon mbi shëndetin dhe mbi mbajtjen e
trupit në formë, është gjithashtu një mënyrë për t’ju prezantuar të tjerëve. Shumë studiues
konfirmojnë se ‘jemi ajo që hamë’ose te paktën, ajo që hamë na percakton.
Të zbulosh sesi personat tentojnë tërefuzojnë (neofobia e ushqimit) ose të pranojnë (neofilia
e ushqimit) një ushqim tëriështë bërë një çështje shumë e rëndësishme në ditët tona.
Njerëzit, duke qenë të ekspozuar në ambjente ku shumë ushqime mund të jenë toksike, u
afrohen ushqimeve të reja me shumë kujdes, duke i evituar nëse kanë alternativën e
ushqimit familjar (tënjohur prej tyre). Pasojat e një sjelljeje të tillë ndaj ushqimit meritojnë
vëmendjen e duhur për kerkime të metejshmenë mënyrë që të kuptohen metodat më të
duhura në reduktimin e këtij efekti negativ.
Në këtë punim shtrohet pikërisht synimi i analizës së neofobisë ndaj ushqimit, duke
parë se si eshte trajtuar ky argument nga studiuesit nëpër vite. Si fillim do të shqyrtohen
faktorët që ndikojnë zgjedhjen e ushqimit. Janë tre teori që studiojnë faktorët percaktues
në zgjedhjen e ushqimit.Pas analizës së tre teorive faktorët që më shumë influencojnë në
zgjedhjen e ushqimit janë faktorët sensorial, fiziologjik dhe psiko-social.Përveç analizës
së teorive mbi zgjedhjet kulinare, qëllimi i këtij punimi është gjithashtu analiza e kërkimeve
që janë marr me neofobinë ushqimore (refuzimi i ushqimeve të reja). Kështu, do te
shqyrtohen bazat per refuzimin e ushqimit (antipatia, rreziku dhe neveria); shkalla e
neofobisë ndaj ushqimit, e cila mat pozicionin e një personi në ‘drejtëzën’ neofobistneofilist; faktorët që ndikojnë neofobinë ndaj ushqimit (mosha, gjinia, variblat demografik,
lloji i ushqimit, shkalla e së resë në ambjent, ndikimi social, ndjesitë psiko-fiziologjike); si
neofobia alimentare përcakton dietën ushqimore të fëmijëve dhe si sjellja kulinare e
fëmijëve varet nga sjellja e agjenteve të tjerë në shoqëri; pasojat që neofobia ka mbi
zgjedhjen ushqimore të personave.
Keywords: neofobia, ushqimi, neofilia, refuzim, pranim.

Modelet e Sjelljes Alimentare
Në ditët tona zgjedhja e ushqimitka një ndikim të konsiderueshëm mbi shëndetin e
personave.Kjo lidhje e fortë shkak-pasojë jep një rëndësi të veçantë njohjes së
elementëve që percaktojnë zgjedhjen e ushqimit. Në këtë paragraf do të shqyrtohen
tre modele që analizojnë faktorët që kanë mëshumë ndikim mbi zgjedhjen ushqimore.
Modeli i parë merr në konsideratë faktorët fizik, social dhe fiziologjik.Modeli i dytë
analizon faktorë qëkanëlidhje me ushqimin, ambjentin dhe individin.Në fund,
modeli i tretë, qëështë dhe më bashkëkohori, përcakton si faktor më të rëndesishëm
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në zgjedhjen e ushqimit faktorët kultural, psikologjik dhe stilin e jetës.
Modeli i parë (Yudkin, 1956) citon tre faktor si më të rëndësishmit në zgjedhjen e
ushqimit: faktorët fizik që perfshijnë kontekstin gjeografik, stinët, ekonominë dhe
teknologjinë e ushqimit; faktorët social që përfshijnë fenë, klasat sociale, edukimin
ndaj ushqimit dhe reklamat; dhe faktorët fiziologjik që përfshijnë trashëgiminë,
alergjitë, dietat terapeutike, pranimin në shoqeri dhe nevojën për t’u ushqyer.
Modeli i dytë (Randall & Sanjur, 1981; Booth & Shepherd, 1988; Shepherd 1989)
përfshin ndikimin e faktorëve të cilët kane lidhje me ushqimin, individin apo
ambjentin.Faktorët e jashtëm të lidhur me ushqimin dhe me ambjentin ndikojnë
faktorët sensorial, psikologjik dhe fiziologjik që janë pjesë e faktorit të brendshëm
individual.Të gjithë këta faktor se bashku prodhojnë pranimin ose refuzimin e
ushqimit.
Faktorii pare qëna ndikon në zgjedhjen e ushqimit është kompozimi fizik i tij.
Karakteristikat e ushqimeve që hamë, si kompozicioni fizik dhe kimik, perceptohen
nga individët si cilësi sensoriale që kanë të bëjnë me aparencen, guston dhe
aromën.Duhet të nënvizohet se nuk janëaspektet sensoriale që çojnë në zgjedhjen e
ushqimit, por preferencat per kombinime të caktuara të këtyre karakteristikave në
ushqime të ndryshme. Përsa i perket gustot, vetëm nëpërmjet të gëlltiturit mund të
kuptojmë nëse kjo cilësi sensoriale është e pranueshme apo jo.
Grupi i dyte i faktorëve të jashtëm që ndikon në zgjedhjen e ushqimit është i lidhur
me ambjentin social dhe kulturor (Rozin, 1990).Ne të gjitha kulturat ushqimi ka
një funksion ushqyes, megjithate ekzistojnë bestitny të ndryshme kulturore që
ndikojnënë zgjedhjen e ushqimit.Mbrojtja e lopëve të shenjta në Indi, fakti qënuk
ushqehemi me insekte ne Evropë, vlerësimi i buajve në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës janë shembuj të bestitnyve që kultura të ndryshme kanë mbi ushqimin.
Sipas besimit indian, më e rëndësishme mbi ushqimin është të dish se kush e ka
pregatitur, ndërsa për një amerikan, më e rëndësishme është të dish çfarë ka në
ushqim dhe sa e shijshme është ajo që do te hamë (Meiselman & MacFie, 1996).
Përveç ndikimeve të jashtme mbi zgjedhjen e ushqimit, kanë shumë rëndësi edhe
ndikimet që vijnë nga individi.Këta faktor janë sensorial, psikologjik dhe fiziologjik;
të cilët ndërveprojnë me ambientin dhe karakteristikat e ushqimit për të shkuar
drejt zgjedhjes së ushqimit.Faktorët fiziologjik përfshijnë nivelin hormonal, të ndjerin
keq ndaj një ushqimi të caktuar (Conner &Armitage, 2002).Edhe ndryshimet
psikologjike ndërmjet personave, si p.sh personaliteti,ndikojnë mbi zgjedhjet
alimentare.Këto diferenca vijnë dhe nga fakti që persona me personalitet të ndryshëm
kanë stile jetese të ndryshme (Tuner, 1979).Si pasojë, vihet re se zgjedhjet alimentare
nuk janë fenomene konstante por variojnë, pasi eksperiencat, niveli i arsimimit dhe
njohuritë alimentare janë të ndryshme në secilin prej nesh.
Modeli i tretë dhe më bashkëkohor (Asp, 1999) përfshin faktorët kultural, psikologjik
dhe të stilit të jetesës, të cilëtjanë më të rëndësishmit kur analizohet marrja e vendimeve
të konsumatorit.Kultura është një faktor që ndikon në traditat alimentare.Ajo
përfshin rregulla mbi faktin sesi personat përdorin ushqimin dhe me çfarë frekuence
e përdorin.Ushqimi është përdorur gjithmon për të shuar urinë dhe nevojën për të
qenë i ushqyer.Por mund të thuhet se ushqimi është edhe një instrument për të
vënë në dukje ndryshimet ndërmjet kulturave dhe për të forcuar identitetin
etnik.Ushqimi përdoret për të krijuar miqësi, për të qenë mikpritës, si një dhuratë
apo si një element i rëndësishëm i pushimeve.
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Faktoret psikologjik janë të rëndësishëm në zgjedhjen e ushqimit të një personi.Asp
(1999) mbështet idenë se ‘Preferencat për një ushqim luajnë një rol të rëndësishëm
pasi shprehin sasinë e kënaqësisë që nje individ pret nga një ushqim i caktuar’.
Preferencat, që janë të lidhura me shkallën e kënaqësisë nga nje ushqim, janë rezultat
i zhvillimit psikologjik, fiziologjik dhe i experiencës sociale. Preferencat alimentare
janë të lidhura edhe me perceptimin fiziologjik dhe psikologjik tecilësive sensoriale
të ushqimit dhe si pasojë ndikojnë ne zgjedhjen e tij.
Neofobia ndaj Ushqimit
Çfarëështë Neofobia ndaj ushqimit?Fjala neofobi vjen nga greqishtja e vjetër dhe
është e përbërë nga dy pjesë: ‘nees’ që do te thotë e re + ‘phobos’ që do të thotë frikë
= frikë nga gjithçka qëështë e re. Kështu neofobia e përgjithshme është frika nga
gjithçka qëështë e re, frikë nga situatat dhe nga vendet e reja (Pliner & Hobden,
1992).Në sjelljen e kafshëve, neofobia i referohet tendencës që kanë kafshët për të
evituar një objekt ose një situatë që nuk eshte e njohur për ta (Cheney & Miller,
1997).
Gjithësesi në këtë punim analiza do të thellohet për një lloj të caktuar neofobie:
neofobinë ndaj ushqimit. Neofobia ndaj ushqimit, ngurrimi per të provuar ushqime
te reja, është një karakteristike e gjitarëve, përfshi qëniet njerëzore. Neofobia ndaj
ushqimit është një forcë konservatore, e cila vepron duke mbajtur sjelljen kulinare
‘të mbyllur në një shteg të sigurt’, ku preferencat shkojnë drejt një ushqimi të
njohurtë përcaktuar si të padëmshëm (Schulze &Watson, 1995).
Përsa i përket një individi të caktuar, zgjedhja personale e ushqimit është mjaft e
ngushtë.Një nga faktorët që ndikojnë në këtë kufizim është ngurrimi për të provuar
ushqimet e reja.Por nga ana tjetër, duke u ekspozuar ndaj një varieteti të madh
ushqimesh që shoqëria i ofron, individët janë gjithashtu të predispozuar për të
provuar ushqime të reja. Kështu dilema e gjithësecilit është se duhet të vendos nëse
do ta refuzoj apo pranoj një ushqim tëri. Rozin dhe Fallon (1980; 1983) kanë treguar
se në qeniet njerëzore janë tre motivet për të refuzuar një ushqim: të paturit antipati
për karakteristikat e ushqimit; rreziku, frika për pasojat negative që mund të sjell
marrja e një lloji të caktuar ushqimi; neveri, që vjen nga prejardhja dhe natyra e
ushqimit.
Shkalla e Neofobisë ndaj Ushqimit.Ne 1992, Pliner dhe Hobden kanë zhvilluar
dhe testuar Shkallën e Neofobisë ndaj Ushqimit (Food Neophobia Scale, FNS), e
cila është bërë shumë e rëndësishme në kërkimet e mëvonshme, për të bërë të mundur
matjen e neofobisë ndaj ushqimit.Pas një kërkimi të gjatë pyetësori për shkallën e
neofobisë ndaj ushqimit u përbënga 10 pyetje, 5 pozitive dhe 5 negative, per të cilat
pjesëmarrësit duhet të tregojnë pozicionin e tyre në një shkallë të tipit Likert me 7
pika – ‘1’ i përket ‘nuk jam fare dakort’dhe ‘7’ i përket ‘jam shumë dakort’.
Disa shembuj të pyetjeve që bëhen për matjen e shkallës së neofobisë ndaj ushqimit
janë: ‘Provoj gjithmon ushqime të reja dhe te ndryshme’ (‘I am constantly sampling
new and different foods’), ‘Më pëlqejnë ushqimet e vendeve të ndryshme’ (‘I like
foods from different countries’), etj.
Në të njëjtin kërkim Pliner dhe Hobden (1992) kanë ndërtuar gjithashtu Shkallën e
Neofobisë së Përgjithshme (General Neofobia Scale), e cila mat shkallën e frikës në
situate dhe me persona te panjohur. Pyetjet e kësaj shkalle janë 8 dhe gjithashtu
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është përdorur shkalla e tipit Likert me 7 pika. Disa pyetje të shkallës së neofobisë së
përgjithshme janë: ‘Nuk ndihem rehat në situatë jo te zakoshme’ (“I feel
uncomfortable when I find myself in novel situation”), ‘Përherë që gjendem larg
shtepisë duate kthehem tek te afërmit e mi’ (“Whenever I’m away, I want to get
home to my familiar Surroundings”), ‘Kam frikë nga e panjohura’ (“I am afraid of
the unknown”).
Faktorët qëndikojnë neofobinë ndaj ushqimit.Ndërkohë që qeniet njerëzore në
përgjithësi refuzojnë ushqimet e reja, sjelljet neofobike janë subjek i diferenceva
individuale dhe të kontekstit.Për këtë arsye sipas Pliner e Salvy (2005), ndonjëherë
neofobia alimentare përcaktohet si pjesë e personalitetit të individit, një drejtëz në të
cilën personat mund ta vendosin veten në bazë të prirjeve të tyre për ta pranuar ose
jo një ushqim te ri, prirje kjo që nuk ndryshon në kohë apo situata të ndryshme.
Ndërsa herë të tjera neofobia alimentare ështëe lidhur me një kontekst të caktuar.
Në këtë paragraf do të ilustrohen disa faktorë (si p.sh gjinia, mosha, varibla
demografik, informacioni, lloji i ushqimit, shkalla e së resë në kontekst, ndikimi
social) që kanë lidhje me neofobinë alimentare.
Gjinia.Kërkimet empirike kanë nxjerr dritë mbi ndryshime ndërmjet femrave dhe
meshkujve,përsa i përket preferencave në gusto (Desor, Greene & Maller, 1975),
preferencave për ushqime (Logue e Smith, 1986) dhe neverisëndaj ushqimit (Babayan,
Budayr & Linfgren, 1966).Frank dhe Van der Klaauë (1994) kanë zbuluar se femrat
japin më shume pergjigje ‘nuk e provoj’ sesa meshkujt.Përveç kesaj meshkujt janë
më të prirur për të kërkuar ushqime të reja dhe të pazakonshme sesa femrat (Alley
& Burroughs, 1991).
Disa kërkime të tjera (Tuorila, 2001; Hursti & Sjoden, 1997) në kundërshtim me të
parat tregojnë se niveli i neofobisë alimentare tek meshkujt është më i lartë se tek
femrat.Shumëkërkime të tjera nuk kanë gjetur diferenca të rëndësishme ndërmjet
femrave dhe meshkujve përsa i përket neofobisë ndaj ushqimit (Koivisto & Sjoden,
1996; Pliner & Hobden, 1992; Loewen & Pliner, 2000; Tuorila, 1998; Meiselman,
1999).
Mosha.Të dhënat empirike mbi ndryshimet në nivelin e neofobisë alimentare në
bazë të moshës janë të vështira per t’u interpretuar.Kërkimet mbi ketë argument
kanë përdorur klasa të ndryshme moshash dhe metoda të ndryshme për të testuar
nëse ka diferenca në neofobinë alimentare ndërmjet klasave të moshave.Kur
analizohet sjellja neofobike, duket se neofobia bie me rritjen e moshës. Femijet me të
vegjël pranojnë më pak ushqime të reja sesa femijët më të mëdhenj (Pliner & Loewen,
1997; Loewen & Pliner, 2000); nxënësit e vitit të parë të shkollës së mesme pranojnë
me pak ushqime të reja sesa nxënësit e vitit të fundit (Pelchat & Pliner, 1995); të
rriturit më të rinj në moshë pranojnë me pak ushqimet e reja sesa te rriturit ne
moshë më të madhe (McFarlane & Pliner, 1997; Pelchat, 2000; Otis, 1984). Megjithatë
ekziston një perjashtim. Herper e Sanders (1975) kanë zbuluar se fëmijët në moshën
një vjec e gjysmëishin më të predispozuar për të provuar një ushqim të ri sesa fëmijët
tre vjec e gjysmë. Sipas Cashdan (1994) ekziston një periudhe kritike për të mësuar
se cilët ushqime janë të ngrënshme dhe kjo periudhë përputhet me fëmijërinë e
hershme gjatë së cilës fëmija është akoma i mbrojtur nga prindrit. Kështu, neofobia
alimentare është më e ulët tek fëmijët nën dy vjec.
Variblat socio-demografik.Lidhja ndërmjet neofobisë alimentare dhe disa variablave
demografik është analizuar në shumë kërkime.Disa studime tregojnë se personat që
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jetojnënë zonat rurale janë më neofobik sesa personat që jetojnënë zonat urbane
(Flight, 2003; Tuorila, 2001).Përveç kesaj, Tuorila (2001) ka zbuluar një lidhje negative
ndërmjet nivelit të arsimimit dhe neofobisë alimentare, ndërsa Flight (2003) nuk
gjeti lidhje ndërmjet statusit socio-ekonomik dhe pikëve të neofobisë alimentare.
Nga analiza e literaturës është vënë re se është studiuar lidhja ndërmjet variablit të
emigracionit dhe neofobisë alimentare. Kështu, megjithëse është zbuluar se personat
që emigrojnë në një vend dhe kulturë tjetër janë neofobik ndaj ushqimit të vendit
ku shkojnë, kjo lidhje nuk është statistikisht e rëndësishme.
Tipi i ushqimit.Disa kerkime kanë treguar se personat janë më të prirur për të
refuzuarnjë ushqim me origjinë shtazore sesa një ushqim me origjinëjoshtazore
(Martins, Pelchat & Pliner, 1997; Pliner 1994; Pliner & Pelchat, 1991).Përveç kësaj,
reagimi i pjesëmarrësve ndaj ushqimeve me origjinë shtazore ngjan me një reagim
neverie, që sipas Fallon e Rozin (1993) eshte me i fortë sesa reagimi ndaj ushqimeve
me origjinë joshtazore.
Në një kërkim të Backstrom, Pirttila-Backman e Tuorila (2003), edhe pse pjesëmarrësit
refuzonin të konsumonin cdo tip të ushqimeve të reja, ushqimet organike dhe etnike
ishin përshkruar në terma pozitiv ndërsa ushqimet e modifikuara gjenetikisht
shoqëroheshin me terma negativ. Akoma më tepër, gatishmëria për të provuar
ushqime etnike të reja dhe gatishmëria për të provuar ushqimet e tjera të reja varion
në lidhje me moshën e të intervistuarit.Duke u rritur mosha personat janë më të
prirur për të provuar ushqime etnike te reja (McFarlane & Pliner, 1997), ndërsa janë
më pak të prirur për të provuar ushqimet e tjera te reja (de Jong, Ocke, Branderhorst
& Fiele, 2002; Hursti & Magnusson, 2002).
Shkalla e së resë në kontekst.Shkalla e së resë në kontekst influencon gjithashtu
gatishmërine për të provuar ushqimet e reja. Fëmijët e vegjël janë më të prirur për të
provuar një ushqim tëri dhënë nga mamaja e tyre sesa nga një person i panjohur
(Harper & Sanders, 1975). Rozin (1991) sygjeron se për të lehtesuar futjen e nje ushqimi
tëri në njëkulturë të caktuar, duhet të shoqerohet ky proces me njëkontekst familjar te
mjaftueshëm për të ulur neofobinë që zakonisht shoqëron një ushqim të ri. Ne mënyrë
analoge, Stallberg-White e Plinet (1999) sygjerojnë se të shtosh një shije të njohur në
një ushqim tëri rrit prirjet, e të rriturve dhe të fëmijëve, për të provuar këtë ushqim.
Ndikimi social.Kërkimet tregojnë se ndikimi social luan një rol të rëndësishëm në
zgjedhjen e ushqimit. Për shembull, është zbuluar se femijët tentojnë të ndjekin
shembullin e një ‘modeli’, duke zgjedhur dhe duke preferuar të njëjtat ushqime(Birch,
1980; Duncker, 1938; Marino, 1940). Shtrohet pyetja nëse ndikimi social ka efekte
mbi zgjedhjen e ushqimeve të reja: nëse personat që ekspozohen ndaj një modeli që
pranon ushqimet e reja, kanë propabilitet më të lartë që dhe ata ti pranojnë? Në një
kërkim të Hobden e Pliner (1995) ju kërkua pjesëmarrësve të zgjidhnin ushqimin që
preferonin ndër 10 cifte ushqimesh. Çdo çift ushqimesh ishte krijuar nga një ushqim
i ri dhe një i njohur. Pjesëmarrësit bën zgjedhjen e tyre në prezencë tënjë modeli
neofobik (që shoqëronte zgjedhjen e ushqimit me terma aprovimi për ushqimet e
njohur), të një modeli neofilik (që shoqëronte zgjedhjen e ushqimit me terma
aprovimi për ushqimin e ri) dhe në mungesë tënjë modeli. Në fund të gjithë
pjesëmarrësit plotësonin pyetësorin e neofobisë alimentare.
Rezultatet treguan se personat me nivel të ulët të neofobisë alimentare në prezencë
tënjë modeli neofilik zgjidhnin më shumë ushqime te reja (krahasimisht me kushtet
e një modeli neofobik ose kur ishin pa model), ndërsa personat me nivel të lartë të
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neofobisë alimentare nuk ndikoheshin nga asnjë model.Në vitet e fundit, stili i jetesës
është bërë i rëndësishëm për të përshkruar sesi konsumatorët marrin vendimin mbi
ushqimin që do të konsumojnë. Stili i jetës na tregon sesi personat shprehin
identitetin e tyre në situata të ndryshme. Ai gjithashtu sygjeron se konsumatorët
ndjekin tendenca alimentare. Tentencat e fundit alimentare perfshijnë konsumin e:
ushqimeve të freskëta, në veçanti fruta dhe perime; ushqime etnike me përbërës,
shije dhe aroma te veçanta; ushqime që zëvendesojnë ushqimet e bëra në shtëpi;
ushqime vegjetariane; ushqime natyrale dhe biologjike; ushqime që promovojnë
performancën fizike dhe shendetin (White & Kokotsaki, 2004).
Përfundimet
Pasojat e Neofobisë Alimentare.Është vënë re se 25% e fëmijëve kanë probleme
alimentare (Babbit, 1994).Refuzimi i ushqimeve të reja ul varietetin e dietës së fëmijëve,
për këtë arsye mund të thuhet se neofobia ne lidhje me ushqimin ka pasoja ushqyese.
Duke qenë se neofobia ndaj ushqimit mund të ndikoj në ekuilibrin e dietës së
personave, është e nevojshme të planifikohen strategji për të zvogëluar efektet e saj.
Kështu, disa manipulime të situatave si p.sh manipulime të informacionit, të
ekspozimit të përsëritur tënjë ushqimi tëriapo prezantimi i një ushqimi të ri në
njëkontekst të njohur mund të ul efektet e neofobisë.
Ashtu sikundër përmendëm më lart, është shumë e rëndësishme që prindrit të
vazhdojnë tu ofrojnë fëmijëve ushqime të reja edhe pse në fillim këto ushqime refuzohen
nga fëmijët (Birch, 1996).Fëmija nuk duhet të sforcohet, por duhet ta provoj ushqimin
pa u vendosur nën presionin e prindërve. Birch sygjeron të përdoret kjo strategji
gjatë periudhës së fundit të fëmijërisë së hershme (18-24 muajsh), para se fëmijët të
bëhen të pavarur: në këtë fazë në fakt ka më shumë propabilitet për të patur sukses.
Disa studiues e kanë konceptuar neofobinë alimentare si një fobi dhe kanë gjetur
kura të suksesshme për fëmijet (Singer, 1992) dhe për të rriturit (Marcontell, Laster
& Johnson, 2003). Kurat janë një kombinim teknikash që përdoren gjerësisht për
shqetësimet që vijnë nga ankthi. Ato perfshijnë: trajnim për çlodhjen; zhvillimi i
seancave me një hierarki ushqimeshndaj të cilave personat kanë frikë ti provojnë;
konsulencëme dietolog; ekspozim ndaj ushqimeve që nuk provohen. Ideja është të
ekspozohet gradualisht individi ndaj ushqimeve të reja për të krijuar sjelljet e duhura
alimentare, duke ndryshuar njohuritë negative që kanë mbi këtë lloj ushqimi në
mënyrë që të parandalohet refuzimi i ushqimit.
Në fund mund të thuhet se zgjedhja e ushqimit ka një ndikim të rëndësishëm mbi
shëndetin e individit. Secili konsumator zhvillon njësistem te tij kriteresh për të
seleksionuar atë që ka vendosur të ha, kështu qëështë e vështirë të përcaktosh me
saktësi peshën që zënë faktorët në këtë vendimmarrje.Gjithësesi vlerësimi i ndikimit të
faktorëve mund të jetë ndihmë në zhvillimin e programeve të ushqyerjes apo ne
dhënien e mesazheve edukative për të promovuar praktika alimentare të shëndetshme.
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Abstract
In the management literature in general and in that of decision-making, the group occupies
an important part. In addition, there are also numerous empirical studies that relate to
the use of groups with decision-making purpose.The increased attention and commitment
in understanding the various aspects and problems of group processes may be a
consequence of some factors. Under the conditions of a high competitiveness, the
organizations have realized the importance of group decision-making processes to
contribute to the creation of sustainable competitive advantages. On the other hand,
they are aware of the importance of social responsibility.When making a choice the
organization must take into account the effects this could have on human capital,
environment, customers, community, etc. All these request knowledge and abilities to
identify the alternative that leads to greater benefits for all stakeholders, and for this
reason is necessary a group decision-making process. We must not forget the limited
resources that organizations have to face with increasingly. Bad decisions lead to
wastages of resources. Generally, the group makes better decisions compared with
individual decisions.
The main goal of this paper is to understand how the group decision-making is perceived
within the banking institutions and how much it is preferable. Through the personal
face-to-face interview, as an important tool of the qualitative methodology this study
tries to highlight which are considered the most important advantages and problems of
the group.The banking sector is the most developed sector of the entire tertiary sector
and the financial system in Albania that even with the economic crisis of the recent
years has shown stability. However, this sector has faced many problems and future
challenges are waiting. The motivation for this research starts from the consideration
that the degree of preference for group decision-making process determines the
contribution and personal commitment as member of a group, with important
consequences on the effectiveness of the decisions taken. It may be that the employees are
happy to decide as a group, as it may be that they are obliged.
Keywords: decision-making, group decision-making, benefits of group, limits of group,
group decision-making perception.

Introduction
Group decision-making is a participatory process in which some individuals act
collectively, analyze problems and situations, consider and evaluate possible courses
of action and choose an alternative (Kume, 2010). This process can be informal or
formal and aims to achieve a specific goal. Organizations have realized the importance
of group decision-making processes to contribute to the creation of sustainable
competitive advantages. The orientation toward group decision-making more than
a choice can be considered a necessity, as some important contextual factors have
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undergone significant changes. The increased attention and commitment in
understanding the various aspects and problems of such processes is evidenced by
numerous studies in this domain, researches that confirm the orientation of the
organizations toward participatory decision-making. Already, most of the modern
companies use groups to make decisions. The governing councils and boards of
shareholders, groups composed by top managers and project groups are just a few
examples.
The necessity to use groups with decision-making purpose could be, among others,
a result of some situations (Kume, 2002). The first is the intensification of
competitiveness among organizations. A group decision-making process, along with
good decision-making skills are important tools in creating competitive advantages,
helping managers to identify and choose better courses of action than competitors.
As a second factor we can list the increased awareness of the importance of social
responsibility. An organization operates in a social and environmental reality with
which has a relationship of mutual interdependence. Taking decisions that ignore
this relationship could be fatal for the company. That’s why, when making a choice
we must take into account the effects this could have on human capital,
environment, customers, community, etc. All these request knowledge and abilities
to identify the alternative that leads to greater benefits for all stakeholders. More
probably one individual may not be able to make a choice of this kind. Regarding
this is sufficient bring into memory the “bounded rationality” introducedby Simon
(1957). Third, we must mention the limited resources. Generally, the group makes
better decisions compared with individual decisions. Bad decisions lead to wastages
of resources.
The present paper takes into analysis the decision-making process within the
banking institutions in order to understand how much these organizations use
the groups and what is the attitude of their managers toward participatory processes.
After the ‘90s, Albania has faced a number of important changes and developments
that have put the country in front of many challenges. The transition from the
totalitarian and centralized system to that of the free market has been accompanied
by events that have influenced the Albanian economy. One of the systems
thatunderwent radical changes was undoubtedly the financial system. This system
plays an irreplaceable role for the economic activity as it has two main functions: it
makes possible the formation of means of payment in the economy and at the same
time carries out the financial intermediation process.The financial system consists
of two subsystems: the financial markets and financial intermediaries (Cani, 2010).
The financial intermediaries can be diverse as the banking financial institutions,
non-banking financial institutions and financial institutions of investment. The
present research focuses on banking institutions as the most developed segment of
the financial system in Albania.
The aim of the study and research questions
The current study tries to understand how the group decision-making is perceived
within the banking institutions and how much it is preferable. The intention is to
highlight which are considered the most important advantages and problems of
the group. Thus, we try to identify topics and concepts and to discover possible
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relationships between them, so as to be able to define some general reflections about
the group decision-making within the banking institutions.
In Albania dominate small and medium enterprises. The entrepreneur is at the same
time also the manager of the firm and the tendency is to centralize the decisionmaking process. Taking into analysis the group decision-making within these
companies would not make sense. The banking sector has been chosen because it
has undergone radical changes in terms of organization and these changes produce
significant modifications in the way decisions are made. A further motivation for
undertaking a research of this nature comes from the fact that there is no empirical
approach to our knowledge that have ever analyzed the decision-making process
in the banking sector in Albania and moreover the group processes.
The main goal of this research is to understand how is perceived and considered
the group decision-making within the Albanian banking institutions and also the
better understanding of the dynamics of these processes. It may be that the employees
are happy to decide as a group, as it may be that they are obliged, because these are
the decision-making policies and procedures. In the future, such research could
turn into a support platform for executives and managers of banking companies
during the formulation of the decision-making policiesand procedures.
To support the main goal, the research questions are as follows:
1.
How much the banking institutions use the groups to make decisions?
2.
How are perceived and considered group decision-making processes within
the banking institutions?
3.
Which are considered the main benefits and limits of deciding as a group? Is
there any difference compared with those highlighted in the theory?
Research methodology and participants
For this research was adopted the qualitative methodology. It was considered
appropriate this methodology because it helps to explain a complex phenomenon
as the group decision-making process and the manner in which it occurs. Every
banking institution taking into analysis is evaluated in depth and in its uniqueness
before seeing its similarities or differences with other banking institutions. The tool
used was the direct personal semi-structured interview. The interviews were
conducted based on a schedule with a list of topics and issues to discuss, without a
predetermined order or a precise formulation.The questions included in the schedule
have been identified based on the literature review and personal knowledge on the
research subject. The semi-structured interview was chosen for the current study
because the schedulehelps to discuss issues and important topics without forgetting
someone and offers the opportunity to explore topics which arise during the course
of the interview, butthat are relevant to the research objectives. It was considered
more appropriate the personal face-to-face interview and not the group interview,
just to avoid that respondents influence each other in the provided responses (Bell,
2005), but also to allow the interviewer to analyze different aspects of body language
and the way of expression. As Corbetta (1999) pointed out, this can offer many
clues if the interviewer is careful.
As suggested in the research methodology literature (Rugg and Petre, 2007; Sala,
2010) the analysis of the collected data was made in three phases. The first phase
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refers to the preliminary analysis. The provided testimonies were reread trying to
identify the issues and concepts that have been more often discussed and more
detailed.So, this phase focuses on identifying and reconstructing the different views
expressed by respondents on various topics. The second phase includes the
descriptive analysis. The goal of this analysis is to report the citations or reproduce
narratives that refer to concepts and topics identified during the preliminary analysis.
In this regard, it was tried to compare the contents of the different interviews that
relate to the same concept. After the accurate reporting of the interviews content,
begins the third phase. This is the discussion phase that aims at the formulation of
more general reflections.
For the current research is chosen the non-probability sampling technique, mainly
in the form of purposive sampling. So, the units of analysis are chosen for
participating to group decision-making or for having the necessary knowledge and
information about it. In some cases was also used the information provided from
important or privileged subjects in order to identify other participants to be
interviewed, anyway trying to meet certain criteria established previously. So, in
addition to purposive sampling it was also used the snowball technique.
The sample was also determined based on the geographical criteria. Thus, the current
research was focused on the banking institutions and their branches in Tirana and
Durres as the two main cities of Albania. It was considered more convenient to
interview managers because they can provide more precise and detailed information
about groups and decision-making processes, as participants and compilers of
decision-making policies and procedures. The managers selected for the survey belong
to strategic and departmental level.
Table 1: The distributions of participants by hierarchical level and city
Ciy Position
Tirana
Durres
Total
%
Strategic level
4
8
12
43%
Department level
13
3
16
57%
Total
17
11
28
%
61%
39%
100%
Advantages and disadvantages of group decision-making: Theoretical approach
When we compare individual decision-making to group decision-making the
differences are not a few. Obviously, the group decision-making is characterized by
significant advantages, but also by many limits that should not be underestimated.
Regarding to the typical advantages and disadvantages of group decision-making,
in the managerial literature we can find different positions. Thus, several studies
have concluded that groups make better decisions than individuals (Sniezek and
Henry, 1989; Tindale and Sheffey, 2002; Surowiecki, 2004). This is because as Llaci
(2010) arguesthe group can collect a greater amount of information. However, all
depends on group composition and the willingness of members to share the
information.Noorderhaven (1995) pointed out that a decision made by a group is
perceived as more legitimate. If the decision is made by a single individual can be
perceived as an autocratic decision, based on the preferences and interests of the
decision-maker.
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Very interesting is the point of view of Kume (2010). She considered that group
decision-making can facilitate the implementation phase, because often within the
group we findmembers who will also be involved and have responsibilities during
this phase.
Surowiecki (2004) introduces the phenomenon of the “wisdom of crowds”,
considering that the judgment of the group is better than the individual judgments
of the members that compose it. For this it is necessary that the group represents a
diversity of skills, opinions, information and perspectives. Other empirical studies
have shown that the group leads to higher levels of satisfaction (Black and Gregersen,
1997; Wright and Kim, 2004) and contributes positively to self-confidence (Crandall
and Parnell, 1994). On the other hand, the group can be a useful tool for the personal
growth and development of the members (Cooke and Slack, 1984).
In addition to the benefits, in the literature there are also highlighted various
problems of group decision-making. So, Janis (1982) highlights the groupthink, as
the tendency of the group to converge rapidly towards a decision. The phenomenon
arises when members have the same ideas and opinions and act in a hostile manner
towards those who think differently. Even the style of leadership is important.
Previously, Stoner (1961) stopped on polarization. We can talk of polarization when
the decision of a group is more extreme than the average of the individual opinions.
Another important problem that accompanies the group decisions regards the time
required to reach the final decision (Nooderhaven, 1995; Vroom and Yetton, 1973).
One of the causes could be the conflict between the members of the group or the
high diversity of ideas and opinions that make difficult the consensus.The time
limitations may lead the group to the choice of the first alternative identified. In
fact, it often happens that is accepted the first solution (Kume, 2010).Numerous
studies have shown that a further limit of the group is the common information
(Stasser and Titus, 1985; Gigone and Hastie, 1993). The effect of common knowledge
occurs when the situation for which the group has to decide is not new. Moreover,
if the number of group members who possess the unique information is reduced
and if this information is not reliable, the effect of common knowledge increases.
Group decision-making and the attitudes toward it within banking
institutions:
Results and discussion
The current research focuses on the diffusion of group decision-making processes
within the banking institutions taken into analysis, trying to highlight which are
the main benefits of these processes and how are perceived the limitations or problems
that accompany the use of groups. Following, through the analysis of excerpts
from interviews conducted, are reported the results and the discussion on some
aspects considered important.
The information gathered through the interviews indicate a clear position in favor
of group decision-making, leading to the reflection that such processes are widely
used within banking institutions. Almost all interviewees affirm that group decisionmaking is necessary and better than individual decisions and that the nature of the
problems that banking institution face demands participatory processes. We must
point out that for some interviewed the ability of working in group is perceived as
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an important criterion to taken into consideration when deciding who to hire.
However, an interviewee stops on the fact that it is not easy to support the use of
the groups for making decisions and not everyone is favorable to the use of groups.
According to him, in general people are too individualistic and are oriented toward
groups only when the risk increases or when they think they may fail in something.
Everything derives from the fact that it is hard trusting to others.Helping to
understand how much group decision-making is used and preferred another
interviewee refers to the limits of the decision maker at the individual level. Apart
from that, within the organization the decision maker as a human being cannot
live in isolation. He needs to interact, consult and collaborate with others.
But how the group decision-making processes are perceived within the banking
institutions? Are they really considered better than individual processes, are they
necessary of preferable?
Some interviewees explicitly refer to one of the most preferred aspects of group
decision-making that is the creativity, but emphasizing however, that this is not a
guarantee for the decision effectiveness. Another interviewee highlights how difficult
it is to determine which is better between group and individual decision-making.
The conclusion that emerges is that everything depends on the nature of the decision
or situation and nothing can be said with absolute certainty.
In the attempt to identify how group decision-making processes are perceived by
managers of banking institutions, on the basis of the answers provided, their
attitudes can be divided into three main categories. In the first category are included
the managers which perceive such processes as necessary and that during the
discussions highlight the benefits. The greatest merit of the group is considered the
fact that the responsibilities are divided among several individuals and this is really
important because the situations to be faced are very complex. From this we can
deduce that the preference for group decision-making is not always linked to the
effectiveness of the decisions, but also to other aspects. Who decides within a group
at a certain way feels defended from possible failures. Certainly we may not think
that the responsibility will be eliminated, but none of the members will have the
finger pointed at him. The question is whether to consider this aspect of group
decision-making an advantage or a disadvantage, since it can also damage the
effectiveness of the decision.
Another interviewee emphasizes that within a group there are several points of
view that are compared and precisely these comparisons represent the most preferred
characteristic of the group. One of the benefits of group decision-making is also
considered the fact that favors the personal and professional development. Knowing
the way of reasoning of the other memberswe may learn a lot and this makes us
able to analyze the situations from different aspects even when we have to decide
alone. In this regard, we can recall the System Theory. The organization is first and
foremost a system composed of different elements or units in mutual dependence on
each other. If just one of these elements doesn’t work as it should, the balance of the
entire system is broken. When making a decision it may be that the situation is
improved or a problem is solved in one of the elements of the system, but new
problems may arise in the other elements. Having a complete picture of the
organization can help to avoid this, but for this to happen it is important the
understanding of the relationships between the different units and their activities.
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Another important aspect of deciding as a group that has been identified during
the interviews relates to socialization. This is a benefit of the group of high value.
The relationships that arise between members within a group can improve the
decision-making. As often for making a decision is required information from
different units, the socialization process can help in this. Of course, the information
can also be obtained through official channels, but through the informal
relationships we spend less time and may become aware of something more.
Also theinnovation is emphasized. There are no doubts the group is more innovative
than the individual and the decisions made are often very different from previous
ones. So, the group tries to experience something new, while the individual is always
more cautious and repeats the decisions. At this regard the interviewees are very
clear. Innovation is considered the basis to create competitive advantages.
Also the degree of legitimacy of the decisions is a preferred aspect of group decisionmaking that has been emerged during interviews. A group decision-making process
is closer to the ideals of democracy and as such is considered more legitimized
compared to decisions taken by an individual. When a decision maker chooses
without even consulting the others, the decision may be perceived as arbitrary and
autocratic. Another interviewee connects the legitimacy with the phase of the
implementation of the decision. It can be assumed that it is better a not very good
decision, but well accepted that an effective decision, that is not accepted.However,
some interviewees highlight that take into consideration the views and opinions of
others is just a fair behavior and doesn’t derive only from the necessity to be sure
that others agree with what has been decided. Again these interviewees emphasize
the interdependence, considering it crucial for preferring group decision-making
processes. Almost all decisions are interdependent and involve several organizational
units. So, as there are a lot of interests to take into consideration, a single person
cannot decide for all and this is not also the right thing to do.
It must be said that most of the managers interviewed emphasize the benefits of
group decision-making process and clearly express their favoritism towards these
processes. What can be noted is that the most recognized and identified advantages
by respondents do not diverge much from the theory. However, as also mentioned
above, we can distinguish a second category of respondents thatstop on identifying
negative aspects of group decision-making and therefore they bring into question
the effectiveness of this process. Following, we discuss on this.
Some interviewees believe that a group decision-making process does not leave much
space to the possibility of showing the personal characteristics and abilities.
Unfortunately, often the group can be dominated by the leader, who exercises his
power on the other members of the group. On the other hand, in some occasions
within a group we can find as member the supervisor and then the discussions
become difficult. Often the desire of being a good member and a good employee
avoid discussions and comparisons and are accepted in silence the opinions of the
most important members.
Very interesting is the point of view of one interviewee. According to him the group
decision-making process leads to confusion. It happens that you get into the group
with a precise idea and you find yourself with not knowing what to do. Many
scholars of the field show that one of the main benefits of group decision-making
processes is that the group has much more information and because of the
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comparisons is possible to identify more alternatives. It appears that for someone
this aspect of the group is not a benefit. Another respondent reasoning about the
necessity of the group decision-making process refers to the level of experience. If
the manager has a good intuition and many years of experience why preferring to
decide within a group?
Other respondents highlight time limits. In this regard, the positions are contrary.
We cannot say that the time factor is always considered a problem of the group
decision-making process. As opposed to the theory, some managers believe that the
group can even decide faster than the single.
At the end can be distinguished a third category of respondents that do not offer
definitive statements about the effectiveness of the group and are not positioned
neither pro nor against. According to them, there are many factors to take into
analysis before deciding whether or not to use a group, such as the type of the
problem. Another interviewee finds difficult to assess whether it is better the
individual or the group, because of the fact that the effectiveness concept is not a
concept easily definable. Among others, the choice between individual and group
also depends on mutual trust and the capacity of being flexible and accepting the
points of view of the others.
Conclusions and recommendations
The main goal of the current research was to understand how much group decisionmaking processes are used and how they are perceived within the banking
institutions in Albania. Following, is discussed in synthesis of the results obtained,
and are given some managerial guidelines.
The analysis highlights that the group decision-making processes are widely used
within banking institutions. Almost all interviewees claim that these processes are
necessary and many of them consider group decisions better than those made by
the individual. The ability to work and decide as a group is considered an important
criterion to select new staff. In fact, in the recruitment advertising of banking
institutions such capacity is always required.
The advantages and problems of group decision-making highlighted in the literature
are different. The benefits of group decision-making process most recognized and
identified by respondents converge with those reported in the theory. Thus, the
most common benefits of the group refer to the number of ideas identified, the
creativity and legitimacy of the decision taken. Also innovation is highlighted. It is
claimed that the group avoids deciding always in the same way. This aspect is very
important, because the innovation is considered as the base for creating competitive
advantages. Other respondents refer to the distribution of responsibilities. This
characteristic is considered important because the situations they face are increasingly
complex and accompanied by greater risk. On the other hand, some interviewees
emphasize the impact of the group on the personal and professional development,
underlining that deciding as a group improves the way of thinking and
communicating. Even the socialization is recognized as an advantage. In this regard,
it is emphasized that there may be benefits on the quality of the decision, because
the group can break the boundaries between organizational units and the relations
established can be maintained even after the group is disbanded. Some respondents
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stop on the fact that there are more comparisons and discussions within a group.
An interviewed considers this aspect of the group an incentive to increase the
commitments, whereas in the theory is highlighted the fact that discussions can
damage the cohesion. Reflecting on group decision-making benefits, other
respondents recognize the interdependence of decisions. The interdependence is a
factor that leads to complexity. It is considered fair a group decision-making process
since the interdependence means that many people are involved, so only one person
should not decide for all.
Also the recognized and identified disadvantages converge with the theory. Among
the most common we find confusion, conflicts and time limits. So, there are also
interviewees who do not agree with the fact that more ideas and alternatives are a
benefit of the group decision-making. It is believed that more solutions are
identified,the greater is the confusion and the doubt about the most effective
alternative. On the other hand, this may lead to conflicts and make difficult the
consensus. A negative impact it can have also on time limits. The confusion and
conflicts lead to delayed decisions. Although some interviewees claim that the group
decides faster than the single. This is based in the fact that as within a group the
responsibilities are distributed among more people, the members do not engage
much in deep analysis, while the single because of the fear of making mistakes and
being the solely responsible engages in gathering more information and in more
analysis. Also the group thinking is listed as a problem. This may derive from the
desire of being a good member or from the leader’s behavior.
We must consider that this is a very complex subject and we cannot definitively
determine whether the group decision-making is better than the individual or vice
versa. However, it seems possible to support the validity of the use by the banking
institutions of group decision-making processes. The choice of group processes
instead of individual processes has to be a consequence of the intention to improve
the effectiveness of the decisions. Thus, the preference for these processes should
not lead for example from the fact that the risk can be distributed among more
people, because such behavior can damage the effectiveness. The organization is a
system composed of different elements or units of mutual dependence. When making
a choice it needs to have a complete view of the company and the possible
consequences on the different elements, because it can happen that the decision
taken improves the situation of an element, but can lead to new problems in the
other elements of the system. In these circumstances it assumes importance the
development of conceptual ability.
However, we must consider that for the individual doing all these analysis is more
difficult than for the group. On the other hand, in the conditions of a high level of
competitiveness, it is crucial to develop competitive advantages. Being more creative
and innovative compared to the individual, the group can help with that.
So at the end, we can say that within the banking institutions in Albania the
group decision-making processes are very used. Although it is difficult to determine
whether these processes are better than individual ones, most of the respondents,
while acknowledging the negative aspects of the group decision-making, stop at
highlighting the benefits that can derive from the use of such processes.
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Krimet e Serbisë kundër popullsisë civile në regjionin e Mitrovicës gjatë
luftës në Kosovë- 1998-1999
Msc.Valon Brahimi
Ministria e Bujqësisë, Kosovë
Msc. Bajram Seferaj
Ministria e Bujqësisë, Kosovë
Abstrakt
Ngjarjet që kanë ndodhur në dekadën e fundit të shekullit të XX-të, në hapsirat e ishJugosllavisë, përbëjnë një nga periudhat më dramatike në historinë e popujve jo serb, e
sidomos në historinë e popullit shqiptar të Kosovës. Kjo periudhë me të drejt është cilësuar
si “muzg moral”, sepse në Evropë, afro gjysmë shekulli pas përfundimit të Luftës së Dytë
Botërore, janë bërë krime dhe barbarizma të ndryshme që kanë shokuar ndergjegjën e
botës së qytetruar. Për këtë arsye, kjo periudhë dhe ngjarjet e dekadës së fundit të shekullit
të XX-të, kanë mbetur në fokus të interesimit të juristëve, publicistëve, filozofëve etj.Nevoja
e ballafaqimit me të kaluarën, dhe përpjekjet e shtetit serb, për mashtrimin e botës, si
dhe praktikat gjenocidiale në Kosovë, dhe nevoja e domosdoshme për ndjekjen dhe
dënimin e kriminelve të luftës shtron nevojën e trajtimit të kësaj problematike. Në këtë
punim kërkimor-shkencor, objekt i trajtimit janë krimet e Serbisë, kundër popullsisë
civile në regjionin e Mitrovicës gjatë luftës në Kosovë 1998-1999. Në kuadër të këtij punimi,
kemi bërë përpjekje që të trajtojmë këto, krime të kryera nga Serbia kundër popullisë
civile në regjionin e Mitrovicës, në aspektin, juridiko penal, dhe në kuptim të krimeve
kundër të së drejtës ndërkombëtare. Po ashtu në kuadër të këtij punimi ofrohen edhe
disa të dhëna statistikore, lidhur me numrin e viktimave të krimeve të luftës në regjionin
e Mitrovicës si: mosha, gjinia, përkatsia nacionale e tyre etj.
Fjalë kyçe: Krimet kundër popullsisë civile, Konventat ndërkombetare, Kosova, Regjioni
i Mitrovicës, viktimat e luftës- 1998-1999.

Hyrje
Gjatë kohës së luftës në Kosovë, nga ana e forcave paramilitare dhe ushtarake
serbe, me përkrahjen e shtetit të Serbisë, janë kryer krime të rënda kundër njerëzimit
dhe të së drejtës ndërkombëtare, kundër popullsisë civile shqiptare. Si krime të tilla
janë; vrasjet, lëndimet e rënda fizike dhe psiqike, tortura, deportimi ose tranferini i
dhunshëm i popullsisë, dhunimet, marrja në pengje, ekzekutimi në masë etj. Në
këtë fazë janë kryer disa masakra në Kosovë e me këtë edhe në regjionin e Mitrovicës
(Mitrovicë, Vushtrri dhe Skenderaj), ndaj popullsisë civile shqiptare të pambrojtur,
ku janë ekzekutuar një numër i konsiderueshëm i civilëve shqiptarë të moshave të
ndryshme. Në mesin e këtyre krimeve, dhe masakrave në nivel të vendit, vlenë të
përmenden masakra e Reçakut, masakra e Poklekut, masakra e Mejës etj. Por meqë
në këtë punim jemi përcaktuar në trajtimin, vetëm të krimeve kundër popullisë
civile në regjionin e Mitrovicës për periudhën 1998-1999, pa dashtë të minimizojmë
rëndësinë e trajtimit të krimeve të rënda të kryera, ndaj popullisë civile në pjesë të
tjera të Kosovës, duhet të theksohet se jemi të kufizuar në këtë aspekt, ngase trajtimi
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i krimeve kundër popullisë civile në nivel të Kosovës, kërkon punë intensive,
përkushtim të madh, punë ekipore dhe kohë më të gjatë të hulumtimit. Zatën për
këtë qëllim, është themeluar edhe Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës, në
kuadrin e së cilit janë inkuadruar ekspertët më eminent të së drejtës penale dhe të së
drejtës ndërkombëtare që ka Republika e Kosovës. Ndërsa që neve, në këtë punim,
marrë parasysh arsyet e sipërpermendura, jemi përcaktuar që të trajtojmë krimet e
luftës kundër popullsisë civile vetëm në regjionin e Mitrovicës, për përiudhën 19981999. Në këtë punim paraqiten, dhe analizohen disa elemente dhe aspekte të krimeve
të luftës, duke u mbështetur në normat e të së drejtës ndërkombëtare, normave të
legjislacionit nacional etj. Po ashtu në kuadër të këtij punimi kemi paraqitur edhe
disa të dhëna statistikore, lidhur me veçoritë personale të viktimave të krimeve
kundër popullisë civile në regjionin e Mitrovicës.
1.1.Krimet e luftës kundër popullsisë civile sipas akteve juridikondërkombetare
Dispozitat bazë për mbrojtjen e popullsisë civile nga pasojat e luftës, gjenden në
Konventat e Hagës të vitit 1899 dhe 1907, Konventën Gjenevës mbi Mbrojtjen e
popullsisë civile gjatë kohës së luftës të vitit 1949, dhe protokollet plotësuese I dhe II
të Konventave të Gjenevës mbi mbrojtjen e viktimave në konfliktet ushtarake të
vitit 1977. (Hajdari, 2002, 103). Mirëpo kjo nuk është e tëra, ngase dispozita të
ngjajshme me karakter identik gjenden edhe në akte të tjera ndërkombetare si;
dispozita mbi krimet e luftës kundër popullisë civile përmbanë edhe Statuti i Gjykatës
Penale Ndërkombetare Ushtarake, Statuti i Tribunalit të Hagës dhe Statuti i Romës
mbi Gjykatën Penale Ndërkombëtare të Përhershme etj (Hajdari, 2002, 103-104).
Duhet theksuar që Statuti i Gjykatës Ndërkombetare Ushtarake u aprovua me 5
gusht të vitit 1945, në Londër dhe konsiderohet si pjesë përbëresë e marrëveshjes
për themelimin e kësaj gjykate, të arritur në mes të fuqive të mëdha botërore aletat
(SHBA, Francës, Anglisë, Bashkimit Sovjetik), e cila do t.i gjykonte kriminelët e
mëdhenjë të Luftës së Dytë Botërore, për veprat per te cilat nuk mund të
konsideroheshin në kompetencën territoriale të shteteve. Ky statut, përmbante
dispozita të procedurës penale si: përbërjen e gjykatës, parimet themelore të
procedurës, kompetencën etj, dhe dispozita materiale që ndërlidhen me veprën penale,
pergjegjësinë penale dhe sanksionet penale (Salihu, 2011, 308). Në nenin 6, të Statutit
të Gjykatës ndërkombetare Ushtarake, përveç krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve
kundër paqes, parashiheshin edhe krimet e luftës. Si krime të tilla konsideroheshin
shkelja e ligjeve të luftës dhe zakoneve të luftës, vrasja keqtrajtimi, dënimi me punë
të dhunëshme i popullsisë civile, vrasja apo keqtrajtimi i robërve të luftës, plaçkitja
e pasurisë publike apo private, shkatrrimi më qëllimi i qyteteve dhe fshatrave etj
(Salihu, 2011, 310.) Krimet e luftës, parashiheshin edhe në Statutin e Tribunalit te
Hagës. Statuti i Tribunalit të Hagës, është aprovuar nga Këshilli i Sigurimit të OKBsë, me 25 maj 1993, dhe konsiderohet pjesë përbërse e Rezolutës nr.827, mbi themelimin
e Gjykatës Penale Ndërkombetare në Hagë, për gjykimin e personave për krime të
luftës dhe krimeve te tjera te karakterit ndërkombetar të kryera në territorin e ishJugosllavisë (Hajdari, 2002, 107). Ngjashëm me Statutin e Gjykatës Ndërkombetare
Ushtarake, edhe Statuti i Tribunalit të Hagës, përmbante dispozita procedurale si
dhe dispozita të së drejtës penale materiale. Tribunali Ndërkombëtar kishte
kompetencë që të procedojë penalisht individë që kryejnë ose urdhërojnë kryerjen e
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shkeljeve të rënda të Konventave të Gjenevës të datës 12 gusht 1949, kundër
individëve ose pronës të mbrojtura prej dispozitave të Konventës përkatëse të
Gjenevës, të parapara në nenin 2 pika (a), të këtij statuti. (Statuti i Tribunalit të
Hagës 1993, neni, 2 (http://www.icty.org/x/file/Legal%20Librar y/Statute/
statute_sept09_sq.pdf).
Për dallim nga Statuti i Gjykatës Ndërkombetare Ushtarake, dispozitat e Statutit
të Tribunalit të Hagës, mbi krimet e luftës kundër popullsisë civile ishin më të
precizuara dhe më përmbajtësore. Dhe kjo ka një rëndësi të madhe, sepse Tribunalit,
por edhe gjykatave vendore në hapsirat e ish-Jugosllavisë nuk iu është lënë shumë
hapsirë për dilema nëse një veprim i caktuar hynë apo jo në zonën kriminale të
krimeve të luftës kundër popullsisë civile. Vend meritorë në Statutin e Tribunait të
Hagës, zënë edhe çështja e përgjegjësisë penale të personave të cilët me veprimet e
tyre kanë cenuar rëndë normat e së drejtës ndërkombëtare humanitare (Hajdari,
2002, 108). Sipas Statutit konsiderohet përgjegjës dhe do të dënohet çdo person i cili
ka planifikuar nxitur, urdhëuar ose kryer ose që ka ndihmuar në kryerjen e krimeve
nga nenet 2-5 të Statutit, përfshirë këtu edhe krimet kundër popullsisë civile. ( Gruda,
2003, 134-135.-) Duhet theksuar se me Statutin e Tribunalit të Hagës rregullohej
edhe çështja e dënimeve. Neni 24, pika. 1 e këtij statuti, përcaktonte se kolegji mund
të shqiptoj vetëm dënimin me burgim, duke precizuar se me rastin e caktimit të
kohëzgjatjes së këtij dënimi të merret parasysh përvoja e përgjithshme lidhur, me
shqiptimin e dënimit me burg në Gjykatat e ish Jugosllavisë. (Statuti i Tribunalit të
Hagës neni 24). Statuti i Trbunalit të Hagës nuk jepte mundësinë që personave
përgjegjës për krimet e luftës kundër popullsisë civile të kryera në ish Jugosllavi të
i’u shqiptohej dënimi kapital, dënimi me vdekje.Krimet e luftës kundër popullsisë
civile, janë paraprarë në mënyrë shprehimore edhe me Statutin e Gykatës Penale
Ndërkombetare të Përhershme. Ky Statut është aprovuar në konferencën e
ambasadorëve të Kombeve të Bashkuara me 17 korrik të vitit 1998, dhe konsiderohet
njëri ndër aktet juridike-ndërkombetare më të rëndësishme të miratuara në vitet e
fundit, i cili pas hyrjes në fuqi paraqet bazën themeltare për gjykimin e personave
përgjegjës për krimet kundër njerzimit dhe të së drejtës ndërkombëtare që mund të
kryhen në të ardhmen. (Salihu, 2011, 325) Në nenin 5 të Statutit të Gjykatës Penale
Ndërkombetare të Përhershme, janë paraparë krimet të cilat bien nën juridiksionin
e saj, ndërsa në nenin 8 të këtij statuti janë paraparë krimet e luftës kundër popullsisë
civile (Statuti i Romës neni 5). Një vend të posaçëm në Statut i është kushtuar edhe
çështjes së përgjegjesisë penale. Sipas këtij statuti konsiderohet përgjegjës, dhe do të
dënohet përveç personit i cili drejtpërdrejt ndërmerr veprime kriminale, të cilat
konsiderohen krime lufte kundër popullsisë civile, ashtu edhe personi i cili urdhëron
të tjerët që t’a bëjnë këtë. Sa i përket përcaktimit të dënimit, ashtu si Statuti i Tribubalit
të Hagës, edhe Statuti i Gjykatës Penale Ndërkombetare të Përhershme, përcakton
se për krime të karakterit ndërkombetar gjykata ka autorizime që të shqiptoj vetëm
dënimin me burgim, në përcaktimin e kohëzgjatjes së të cilit rol vendimtar do të
luajnë pesha e veprës penale si dhe rrethanat e kryerjes së saj (Hajdari, 2002, 112).
Mirëpo pavarësisht kësaj regjimi kriminal i Millosheviçit, duke shkelur në mënyrë
flagrante dispozitat e akteve juridiko-ndërkombetare, shkaktoj mbi 13.000 viktima
civile të pambrojtura. Ajo që këtyre krimeve u jep dimension edhe më të rëndë, më të
llahtarshëm dhe trishtues është jo vetëm masiviteti por edhe bestialiteti dhe vullneti
kriminal (mens rea) që u manifestua gjatë kryerjes së këtyre krimeve, ngase u vranë
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edhe fëmiijet e moshës 3 deri 7 vjeç, si dhe gra shtatëzëna (Salihu, 2013, 92).
1.2. Krimet kundër popullsisë civile sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës
dhe ligjeve në fuqi në kohën e kryerjes
Në kohën e kryerjes së krimeve të luftës kundër popullësisë civile nga ana e regjimit
serb të Millosheviçit, në Kosovë e me këtë edhe në regjionin e Mitrovicës ishte në
fuqi Ligji Penal i ish -Jugosllavisë. Ky ligj i cili hyri ne fuqi ne vitin 1977, në kreun
e XVI, parashihet krimet e luftës në kuader të krimeve kundër njerëzimit dhe të së
drejtës ndërkombëtare. Sipas këtij ligji si krime të luftës kundër popullsisë civile
konsideroheshin; vrasjet, tortura, eksperimentet biologjike etj. LPJ rregullonte edhe
çështjen e përgjegjësisë së këtyre krimeve. Për rrjedhojë sipas këtij ligji do të
dënoheshin të gjithë ata persona të cilët urdhërojnë ose kryejnë drejtpërdrejt këto
krime. Ndërsa si masë të dënimit ndaj fajtorëve, parashihte dënim me burgim prej
5-20 vite dhe dënim me vdejke. ( IKJSH, 1979, 12). Por që ky ligj në aspektin praktik
nuk u zbatua asnjëhere ndaj kryersve të krimeve të luftës në Kosovë (Bajgora, 2001,
99).
Krimet e Luftës i parasheh edhe Kodi Penal i Republikës së Kosovës në fuqi. Në
këtë kod, krimet e luftës janë paraparë në kuadër të kapitullit të veprave penale
kunder njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura të së drejtës ndërkombetare humanitare.
Për keto krime, KPRK-së paradheh dënime me burgim, prej 10 vite deri me burgim
të përjeteshem.
2. Disa veçori fenomenologjike të krimeve kundër popullsie civile në regjionin
e Mitrovices 1998-1999
Lufta dhe konfliktet e ndryshme, gati gjatë tërë historisë, janë bërë shkaktarë të
viktimave të shumta. Karakteristikë e viktimave të luftës, është se një person mund
të pësojë disa herë nga veprimet viktimizuese si; plagoset, torturohet, rrahet,
dhunohet seksualisht, vritet etj. (Halili, 2007, 84).
Të gjitha viktimat e shkaktuara gjatë viteve 28 shkurt-1998- qershor -1999, nga
pushteti kriminal serb, kishin për synim frikësimin dhe nënshtrimin e popullatës
shqiptare me qëllim të ruajtjes së pushtetit mbi të. Në këtë periudhë kohore, gjatë
luftës në Kosovë e sidomos në regjionin e Mitrovicës, si pasojë e veprimeve kriminale
të pushtuesit serb, nga grupet ushtarake, paraushtarake dhe bandat e ndryshme të
formuara, të drejtuara dhe urdhëruara nga Mllosheviqi, janë shkaktuar lloje të
ndryshme të viktimave si; viktima të vrasjeve, viktima të masakrave, viktima të
torturave me pasojë vdekjen etj. Shpesh herë këtyre viktimave i’u janë prerë
gjymtyrët, organet vitale të trupit, u janë prerë organet gjenitale, nxjerrë sytë, shtyp
koka me mjete të forta, djegur në zjarrë për së gjalli etj.(Kuliqi, 2003, 65). Ndërsa në
raste jo të rralla viktimat dhunoheshin seksualisht dhe pastaj vriteshin. ( Nushi,
2013, 136)
Kur bëhet fjalë për vëllimin, dinamikën, dhe format e tjera të kriminalitetit në një
vend, si tregues të këtyre karakteristikave shërbejnë statistikat kriminale, qofshin
ato kombëtare apo ndërkombëtare. (Halili, 2005, 116) Në studimet mbi viktimat
është me rëndësi të njihen edhe parametrat e shtrirjes dhe të përhapjes rajonale të
viktimave apo viktimizimit. (Halili, 2007, 5). Në vijim ofrojmë disa të dhëna
statistikore në formëtabelare lidhur numrin e viktimave të krimeve të luftës kundër
popullsisë civile sipas qyteteve.
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Tabela nr.1. shtrirja gjeografike e viktimave të krimeve të luftës kundër popullsisë
civile në regjoionin e Mitrovicës 1998-1999
Vendi-Qytetit me rrethinë Nr. i viktimave (personave të vrarë) Shprehur në%
Mitrovicë
441
23.11 %
Vushtrri
456
23.89 %
Skënderaj
981
51.41 %
Leposaviq/Zveqan
21
1.10 %
Zubin potok
9
0.47 %
Gjithësej
1908
100 %
3.Disa karakteristika personale të viktimave të krimeve të luftëes kundër
popullsise civile në regjionin e Mitrovicës
Çdo njeri të cilin kushtet objektive e kanë formuar, motivuar dhe e kanë nxitur
në veprimtarinë kriminale, ka një strukturë të personalitetit të vet, e cila dallohet
me shumë cilësi të shprehura individuale, psikike kulturore, personale, të cilat i
japin kuptim konkret veprimit të delikuentit dhe po ashtu edhe te procesit te
viktimizimit. (Milutinovic, 1985, 446). Në literaturen kriminologjike dhe
viktimologjike, me qëllim të studimit të fenomenit kriminal dhe të viktimës,
përmenden edhe disa karakterisitka personale të viktimave, për të cilët do të flasim
në vijim për sëcilen veç e veç.
Tabela. Nr.2. Përkatësia nacionale e viktimave të krimeve të luftës kundër
popullsisë civile në regjionin e Mitrovicës sipas KMDLNj-së në Mitrovicë
Përkatesia nacionale e viktimave (personave te vrarë)
Nr. i viktimave
%
Shqipëtar
1904
99.79 %
Serb
/
Turk
/
/
Boshnjak
/
Ashkali
/
/
Romë
4
0.21 %
Mungojne te dhenat
Gjithësej
1908
100 %
3.1.Nacionaliteti i viktimave
Trajtimi i nacionaliteti te viktimave ka një rëdesi të madhe, sidomos kur kemi të
bëjmë me viktimat e luftës kundër popullsisë civile. Në vijim ofrojmë disa të dhëna
statistikore lidhur me nacionalitetin viktimave të krimeve të luftës në regjionin e
Mitrovicës për periudhën kohore, 1998-1999.
Përkatesia nacionale e viktimave (personave te vrarë)
Nr. i viktimave
%
Shqipëtar
1904
99.79 %
Serb
/
Turk
/
/
Boshnjak
/
Ashkali
/
/
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Romë
Mungojne te dhenat
Gjithësej

4

0.21 %

1908

100 %

3.2. Mosha e viktimave
Mosha e kryersve dhe te viktimave, ka rëndësi në aspektin fenomenologjik, dhe
në përgjithësi në aspektin kriminologjik. (Salihu, 1985, 133). Në vijim ofrojmë disa
te dhena statistikore ne formë tabelare lidhur me moshen e viktimave te krimeve te
luftes kunder popullsise civile per regjionin ne fjalë.
Tabela nr.3. Mosha e viktimave te krimeve te luftës kundër popullësisë civile në
regjionin e Mitrovicës 1998-1999
Mosha e viktimave (personave te vrarë)
Nr.viktimave
%
0 – 18 Vjet
377
19.75 %
20 – 30 Vjeç
238
12.47 %
30 - 40 Vjeç
199
10.42 %
40 - 50 Vjeç
263
132.78 %
50 -60 Vjeç
317
16.61 %
Mbi 65 vjeç
514
29.93 %
Gjithësej
1908
100 %
Nga të dhënat e tabelës nr.3 shihet qartë se regjimi kriminal serb i udhëhequr nga
nga ideja shoviniste, gjatë luftës në Kosovë - 1998-1999, veçanarisht në regjionin e
Mitrovicës, nuk kurseu së viktimizuari asnjë kategori të popullsisë civile shqiptare
të pambrojtur. Të dhënat e lartekura flasin se numrin më të madh të viktimave të
krimeve kundër popullsisë civile në regjionin e Mitrovicës e përbejnë kategoria e
personave prej moshës 0-18vjeç, me 377 raste te vrasjeve apo 19.75%, si dhe kategoria
e personave mbi moshën 60 vjeçare, me 514 raste të vrasjeve apo 29.93%. Në këtë
kontekst është me interes shkencor por edhe kombëtar të përmenden, vrasja e fëmijes
1 muajshe, si dhe plakut 104 vjeçar.
3.3. Gjinia e viktimave
Gjinia vështrohet në shumë trajtime të fenomenit te viktimave. Gjendja anatomikebiologjike në shumë raste, ndikon në viktimizimin e femrave më tepër se të meshkujve
(Halili, 2007, 50-51). Kjo është vërejtur sidomos gjatë luftës së fundit në Kosovë,
sidomos në regjionin e Mitrovicës, ku femrat shqiptare të këtij regjioni, fillimisht
janë rrahur, torturuar, dhunuar sekusalisht dhe në fund janë vrarë. Për të
argumentuar këtë që potencuam në vijim ofrojmë disa të dhëna ne fomrë tabelare
lidhur me gjinine e viktimave të krimeve të luftës kundër popullsisë civile.
Tabela nr.4. Gjinia e viktimave të krimeve të luftës kundër popullsisë civile në
regjionin e Mitrovicës 1998-1999
Gjinia e viktimave .
Meshkuj
femëra
Totali
(personave të vrarë)
Numri i viktimave
1536
372
1908
Shprehur ne perqindje %
80.51 %
19.49 %
100 %
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4.Disa nga masat në funksion të kompenzimit te viktimave të luftës dhe sjelljen
e kryersve të krimeve të luftës para drejtësisë
Është një perceptim i përgjithshëm brenda shoqërisë në Kosovë, se shumica e
personave të dyshuar për kryerje të krimeve të luftës gjatë konfliktit, nuk janë mbajtur
përgjegjës. ( Raporti i OSBE, 2010, fq.9-10). Është shqetesues fakti se personat
përgjegjes per krimet e kryera ne regjionin e Mitrovices, gjatë viteve luftes ne Kosovë,
vazhdojne te jenë të lire akoma, përkundër faktit se ka argumente të
pakontestueshme se ata kanë kryer krime. Kriminelët serb në liri, janë të njohur
edhe nga qytetarët e regjionit të Mitrovicës, për faktin se ata, para fillimit të luftës në
Kosovë (gjatë kohës së okupimit) kanë shërbyer në institucionet serbe të instaluara
dhunshëm. Në këte kontekst Prokuroria speciale e Kosovës, në bazë të mandait që
ka me ligj, duhet të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat vendor dhe ndërkombetar për
t’i sjellë para drejtësisë kryersit e këtyre krimeve. Në këtë kontekst, lëshimi i
fletarresteve ndërkombetare përmes INTERPOL, do të duhej, shfrytëzuar në
maksimum nga organet kompetente të Republikës së Kosovës, në mënyrë që personat
përgjegjës të arrestohen kudo që ata gjenden. Arrestimi, gjykimi dhe dënimi i
përgjegjësve, të krimeve të luftës kundër popullsisë civile shqiptare në Kosovë, e në
veçanti në regjionin e Mitrovicës, duhet kuptuar në pikën e fundit edhe si një
imperativ ligjor, moral, human dhe kombëtar, ngase vetëm në këtë mënyrë do
kompemzoheshin sado pak viktimat e krimeve të luftës. Kjo njëherësh do të rriste
besimin e qytetarëve në institucionet e drejtesisë vendore dhe asaj ndërkombetare të
instaluar në Kosovë.
Përfundime dhe rekomandime
Shikuar historikisht krimet kundër të drejtave individuale dhe kombëtare, si dhe
krimet gjenocidale kundër popullsisë shqiptare në Kosovë, që u kryen nga regjimi
jugosllav e në veçnati nga ai serb, kanë një kontinuitet të gjatë histroik. Përmasat
ketyre krimeve në Kosovë, e veçmas ne regjionin e Mitrovicës erdhën dhe u
intensfikuan sidomos në vitin 1998-1999, ku nga veprimet gjenocidiale të
Millosheviçit në Kosovë u vranë dhe maskaruan në mënyrat më mizore mbi 13.000
pjestarë të popullsisë civile shqiptare (kryesisht gra, fëmije dhe pleq), prej tyre 2000
civil shqiptar vetëm në regjionin e Mitrovicës. Shikuar nga aspektin e të së drejtës
penale ndërkombetare, por edhe sipas legjislacionit penal ne fuqi në kohën e kryerjes
së krimeve kundër popullsisë civile shqiptare në regjionin e Mitrovicës dhe në gjithë
territorin e Kosovës, nga forcat policore, paramilitare dhe ushtarake serbe, duke
pasur parasysh qëllimin e kryerjes, mënyrat e kryerjes, etj, përbëjnë krime kundër
njerëzimit, krime të luftës dhe krime me elemente gjenocidiale. Prandaj në këtë
kontekst institucionet e Republikës së Kosovës, në bashkpunim me Eulex dhe
mekanizmat të tjerë ndërkombtar të drejtësisë, duhet të bëjnë presion mbi Serbinë,
që të hetoi gjykoj dhe dënoj të gjithë ata persona te cilet kane kryer krime te luftës
në Kosovë, ose te bëjë ekstradimin e tyre. Njëherësh vënja para drejtësisë e personave
pergjegjes per krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, denimi i tyre, kompenzimi i
viktimave të luftës, dhe dëmeve të tjera të shkaktuara nga Serbia gjatë luftës në
Kosovë, si dhe bashkpunimi për kthimin e personave të pagjetur, duhet të jenë
kushte të cilat duhet t’i parashtroj Qeveria e Kosoves ndaj Qeverisë së Serbisë si
kusht për hapjen e temave të tjera drejt normalizimit të raporteve ndërshtetrore.
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Kjo njëherësh do ti kontribuonte dhe pajtimit nderetnik ne mes të shqiptarëve dhe
serbëve.
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Trofta (salmo trutto) dhe mikroflora bakteriale në kokën e saj
PhD (C.) Naser M. Bresa
Abstrakt
Republika e Kosovës dhe shumë vende të tjera janë të varfëra me ujëra tokësore që
reflektohen me mungesë të madhe të mishit të peshkut, sidomos atë të freskët. Bazuar në
kërkesat e përgjithshme nutriciente, kanë lulëzuar basenet kultivuese si kompensim i
këtijë vakumi. Peshqit shquhen si “Revolucion i kaltër” si në aspektin ekonomik por edhe
atë ushqimor, kryesisht të natyrës komerciale. Bazuar në disa rezultate që korespondojmë
për kultivimin komercial të peshkut, mund të kalkulohet në vlerë prej 5 miliard dollarësh,
psh. në SHBA, më tepër se 50% e troftës dhe salmonit kultivohet në robëri (hurdha),
ndonëse ky informacion shumëfishohet me numrin e shteteve dhe përdorimit të tijë në
nivel botëror.
Qëllimi i studimit ishte të përcaktohet shkalla e ndotjes në kokën e peshkut trofta (salmo
trutto), bazuar në metodat shkencore, si: Anamnezen e marrur apo mostrimin, mbjelljen
e kultuareve, terent përkatëse ushqyese, fazat e inkubimit dhe verifikimin e rezultateve.
Material për studim është marrr peshku trofta-koka e izoluar nga trupi, paraprakisht
kultivuar në hurdhë apo estaure, si dhe krahasimi me cilësinë e ujit të hurdhës.

Disa nocione mbi peshkatarinë
Mishi i kuq i peshkut ka pH normale, afro 7.0-7.02, mirëpo pas therrjes (dekapitimit)
në muskuj bëhet shndërrimi i glikogjenit në acid laktik, me cka pH bie në
afro 5.6. Ky ndryshim i pH ndodhë për shkak të stresit dhe eksitueshmërisë,
kthyrja e pH-së suaza të normales, pH-7.0 bëhet duke shfrytëzuar glikogjenin e
deponuar.
Ekzemplar për analizë peshku trofta i fresket me ujin e hurdhës

Trofta:
Jetegjatësia:
Madhësia :

5 - 10 vite,
30 – 60 cm,

Masa trupore: 300 gr - 7 kg.
Ngjyra e lëkures: Gështenjë në të verdhë.

Foto.1,2.b.n. trofta (salmo trutto), kultivuar në hurdhë-basene kultivuese,dekapitimi.
Në kohën e zënies së peshkut (gjahut) indi i pastër dhe intestinet mund të kenë 103107 të mikroorganizmave në 1 cm2. Për kundër mishit të freskët që konsiderohet si
steril, megjithatë sipërfaqja e tij përmban baktere. (K.Sini, 2003).
Po ashtu bazuar në analizat e rezultateve në nivele botërore, peshku i zënë në rrjetë
ka 10-100 herë më shumë baktere se ai i zënë në grrep.
Një rezultat që ja vlen të apostrofohet për përditshmërinë tonë është mbajtja e peshkut
në dërrasë për një kohë më të gjatë, atëherë do të shtohet numri i mikroflorës bakteriale
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në sipërfaqen e tij. Sipas (Higashit,1961,) mishi i peshkut përmban shumë vitamina si
tiamina, riboflavina, piridoksina, holina.
Bazuar në metoda të hulumtimit shkencor, mikrobial, vitamina B12, është e nevojshme
për disa baktere si shkaktare të prishjes së ushqimit, që do thotë se furnizimi me këto
vitamina është përgjegjës për zhvillim mikrobial.
Mineralet karakteristike të mishit të peshkut, si: Sulfuri (S), Klori (CL), Natriumi (Na),
Kalciumi (Ca), Jodi (J), Mangani (Mn), Magnezi (Mg), Flori (F), Hekurin (Fe).
Sugjerim për nutricintet
*Nëse peshku nuk hapet për eviscerim ose nuk konsumohet menjëherë atëherë enzimet
autolitike do të zbërthejnë murin e sistemit zorror, si pasojë do të jetë invadimi i baktereve
nga sistemi visceral në muskuj.
*Larja, respektivisht pastrimi i kujdesshëm i peshkut do të redukojë 80-90% numrin e
baktereve.
*Akulli i mbajtur në rrjetë mund të kontaminohet me baktere të sipërfaqes së detit dhe
kështu do të ketë 105-106 duke shkaktuar kontaminim.
*Në 200C dominojnë Korinebakteret, Flavobakteret, ndërkaq Pseudomonas që zhvillohet
shpejt, në 00C për 9-10 ditë arrinë dendësinë 107-108 për gram të masës, M, Fugs.
Karakteristikat e baktereve të hulumtuara
Bakteret bëjnë pjesë në bacteriophyta, respektivisht (mbretërinë) Monera.
Në kontekst të mikrobiologjisë së ushqimit zakonisht përdoret termi flora bakteriale.
Për mikrobiologjinë e ushqimit janë të rëndësishme bakteret si shkaktarë të prishjes së
ushqimit. Ekziston një numër i caktuar i baktereve që prishin ushqimin në kushte
standarde të deponimit. (U.D. Mossel, M.Ingram, 1955, 18,232-268).
Bakteriet Heterotrofe
Janë shumë të perhapura në natyrë, ndodhen në tokë, ujë, trupin bimor, shtazor dhe të
njeriut.
Roli i tyre qëndron në transformimin e substancës organike gjatë të ushqyerit, pra
marrin pjesë aktive në qarkullmin e materies dhe energjisë në natyrë. Ushqehen në
mënyrë heterotrofe, nuk janë parazitë e as patogjen. Dendësia e tyre në mjedisë (ujor,
tokësor), indikon në rritjen e shkallës së ndotjes, reflekton materie organike.
Bakteret Koliforme Totale
Janë në të vërtet gjinitë që i takojnë familjes Enterobacteriaceae, këtu bëjnë pjesë gjinitë:
Esheria, Pseudomonas, Aerobacter, Steptococcus, Staphyll-ococcus, Aero-monas,
Salmonella, Shigella, Alcaligenes. Bakteret Koliforme munden me qenë tipike dhe atipike.
Koliforme tipike, karakterizohen me atë se pas inkubimit në teren ushqyes (fuksin),
japin ngjyrë metalike. Bakteret tjera koliforme janë tipike.
Bakteret streptokoke fekalike-Enterococce
Përfaqësuesit e familjes Streptokoke kanë forma sferike, ovale dhe të radhitura në vargje.
Nuk krijojnë spore dhe janë të palëvizshme. Këtu predominon Escherichia dhe
Streptokoket fekalike, me llojet e gjinisë Streptococcus, si. (E.Gelldrich, 1976,336-352).
a)Streptococcus faccalica,
b)Streptococcus pyogenes ,
c)Streptococcus thermophylus .
d)Streprococcus bovis,
e)Streptococcus lactis,
f).Streptococcus agalactiae.
Salmonella dhe Shigella/infektuese
Janë të përfaqësuar me disa tipe serologjike. Llojet të këtilla kanë marrë emrin në
bazë të trevave, qyteteve, shtazëve, prej nga janë izoluar, si Salmonella Montevideo,
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Salmonella Gallinarum etj. Këto baktere janë shkaktare të shumë smundjeve dhe
infektues të ushqimeve. Infektimi vjen nga mjedise të ndryshme, siq mund të jenë
uji i kontaminuar, artikujt ushqimor, fekaliet dhe urina.
Janë shkaktar të dizenterisë, përhapja e tyre bëhet përmes ushqimeve ose ujit të
kontaminuar.
Materiali për analizë dhe inkubimi i baktereve
Materialet e punës: Koka e peshkut dhe hollimi 1/10, 1/100, 1/1000 dhe 1/10.000 i
përmbajtjes së ekstraktit nga koka. Objekt identifikimi bakteret: Heterotrofet,
Kolofirmet totale, Streptokoket fekalike, Salmonella dhe Shigella. T.Vukovic &
B.Ivanovic, 1971.

Foto, 2-3 Puna praktike (B.N.), mostrat e përgaditura për analizë, laboratori
mikrobiologjisë, Katedra e Biologjisë, Universiteti i Prishtinës, 2009.
Inkubimi i kulturave bakteriale është i caktuar në kohë dhe temperaturë për zhvillim
optimal. Kulturat bakteriologjike do të vendosen në termostat në temperaturë
përkatëse, siq janë:
1.Heterotrofet (H) 37 0C, në 48 orë,
2.Koliformet totale
(CT) 37 0C, në 24 orë,
3.Streptokoket fekalike
(SF) 37 0C, në 24 orë
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4.Salmonellat dhe Shigellat
(SS) 37 0C, në 24 orë
Pas fazës së inkubimit është bërë kontrollimi, pastaj njehësimi i numrit të qelizave sipas formulës,
(W.C.Fifield & Schuafus, C.P, 1958, 50-193).

Procedura e pregaditjes së heterotrofeve
Material ushqyes 3.9 gr. të substancës pluhur dhe shkrihen në 100 ml të ujit të
demineralizuar. Bëhet ngrohja në banjë ujore, përderisa agari të shkrihet plotësisht,
më pastaj bëhet sterilizimi në autoklav për 15 minuta, në temperaturë 121 °C. Pason
ftohja (45-50°C ), mostrat derdhen në pllakë të Pjetrit, ( S.R.Breed and Dotter, W.D.
1961).
Ushqimorja ka pH=7.0 + 0.2, në temperaturë 25 °C. Pas mbjelljes në pllaka të Pjetrit
fillon inkubimi i cili bëhet në temperaturë prej 37 °C në 48 orë, kolonit e zhvilluara
janë të numëruara si koloni heterotrofe.

Foto, 4.Terene të kultivuara në pllaka të agarit, faza e inkubimit.
REZULTATET E FITUARA/KOKË PESHKU
Grupi i
baktereve
Heterotrofet

Ushqimorja

Njesia

100 ml

42.000

100 ml

61.000

Streptokoket
KF
fekalike
streptococcus agar

100 ml

256

Salmonellat

100 ml

Koliformet
totale

e Shigellat

AMP

Numri i
qelizave

Endoagar les

SS agar

270

Tabelë 2, Rezultate të baktereve të hulumtuara, Heterotrofeve, Koliforme Totale, Streptokoke
Fekalike dhe Salmonella & Shigella
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Konkluzione
Në bazë të rezultateve të fituara nga eksperimentet e kryera në laboratorin e
Mikrobiologjisë në Universitetin e Prishtinës, mund të konkludojmë se:
*Koka e peshkut trofta (Salmo trutto) është e pasur me mikroflorë bakteriale.
*Prezencë e konsiderueshme e baktereve Hetrotrofe në kokën e peshkut trofta rezulton
(42.000/100ml), ndërkaq në ujin e hurdhës (44.000/100 ml).
*Prezenca e baktereve Koliforme në kokën e peshkut trofta rezulton (61.000/100ml),
ndonëse në ujin e hurdhës koncentrimi është më i vogël (57.000/ml).
*Prezenca e Streptokokeve fekalike në kokën e peshkut trofta rezulton (256/100ml),
ndonëse në ujin e hurdhës rezulton me (186/100ml), numër që paraqet rrezikshmëri
për shëndetin tonë.
*Salmonella dhe Shigella në kokën e peshkut trofta janë të pranishme me (270/100ml),
ndonëse në ujin e hurdhës ky përqendrim është (2.200/100ml).
Rezultatet tregojnë se organizmi i peshkut në raste të caktuara ka shërbyer si
reduktues i grupeve të caktuara mikrobiale, respektivisht si akumulus i llojeve
tjera.
Marrë në përgjithësi dendësia e mikroflorës së izoluar nga koka e peshkut dhe ajo
e izoluar nga uji i hurdhës, nuk ka dallime të mëdha në këto relacione.
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Popullsia shqiptare e Struzhës dhe e Grykës së Sharrit të Prizrenit sipas
dokumenteve dhe burimeve gojore
Msc. Fidan Axhillari
Msc. Skender Ferati
Abstrakt
Studimi dhe trajtimi shkencor i Malësisë së Grykës së Sharrit, është në interes shoqëror
dhe etnik për rrethinen dhe Prizrenin në përgjithësi. Në regjionin e Prizrenit në
trekëndëshin Prevallë-Tetovë është një Grykë e cila shtrihet në Malet e Sharrit, e cila në
periudhën Osmane ishte i njohur si Bajraku i Lubinjës që përfshinte shumicën e fshatrave
të Prizrenit. Kjo pjesë e Malësisë së Prizrenit nuk dallon shumë nga Opoja dhe Gora, por
fatkeqësisht shumë pak është shkruar për të. Nje fillim i studimit te ketij rajoni vetem sa
do te begatoje arkiven historike te qytetit te Prizrenit por pse jo edhe Kosoves ne
pergjithesi. Permes qasjes studimore te ketij hulumtimi, jemi munduar qe gjithe kete
trashegimi etno-kulturore dhe gjeo-natyrore ta transferojm tek lexuesi per tu njohur
me per se afermi me kete rajon dhe me shume per ti krijuar hapesire dhe studiusve tjere
te meren me kete teme.
Fjalet kyçe: opoja, gora, grryka, sharri, malesia.

Historiku i Prizrenit dhe Malësia e Grykës së Sharrit
Prizreni është njëri ndër qytetet më të vjetra shqiptare që e hasim në shumë burime
historike, si në dokumente, qoftë me karakter ekonomik ose politik, si në kronika të
udhëpërshkruesve, veprave fetare dhe shkencore. Mendohet se jeta e Prizrenit fillon
me Therandën e lashtësisë, qendër e Dardanëve Ilirë, e cila ka qenë 6 km në verilindje
të Prizrenit të sotëm. Prizreni, gjatë periudhave të ndryshme historike shfaqet si
qendër e madhe ekonomiko-kulturore. E ndeshim me emra të ndryshëm. Sipas
dokumenteve latine: Prisrien, Prisrenum, Presarin, Prisarano, Presreno, Prisori,
Pristren, Prisarini, Jorsaim, etj. Në dokumente osmane, ndërkaq e ndeshim me emrat:
Tarzerin, Perserin, Zerin, Prizerin etj, (Skender Rizaj, Kosova gjatë shekujve XV, XVI
dhe XVII, Rilindja, Prishtinë, 1982, fq 249).
Prizreni për herë të parë përmendet në vitin 85 në veprën e gjeografit nga Aleksandria,
Klaudius Ptolemeu me emrin Thermidava, (Selajdin Krasniqi, Prizreni udhëtim nëpër
kohë, Prizren 2002, fq 16).
Në lokalitetin e Prizrenit janë gjetur shumë mbishkrime në stella gurore, të shkruar
në gjuhën latine gjatë kohës se sundimit romak në tokat dardane, pastaj shumë
materiale arkeologjike, si për shembull statuja-Vrapuesja e Prizrenit që gjendet në
Muzeun Britanik në Londër dhe cjapi i bronzit që gjendet në Muzeun e Vranjës.
Për Vrapuesen nga Prizreni shënimet nga Muzeu Britanik tregojnë se është punuar
në bronz dhe i takon shek VI p.e.s, që rrjedh nga trevat shqiptare. Figura e cjapit
paraqet një nivel të lartë të krijimtarisë figurative të epokës Helene-Ilire në Gadishullin
Ballkanik në mesin e shekullit VI p.e.s. dhe është e lidhur me hyjninë Helen Hermesin,
përkatësisht me hyjin Ilir „Bindin”(Shukriu Muhamet, Prizreni i lashtë, morfologjia e
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ecurive për ruajtjen e kulturës matriale, Prizren 2001, fq 5.)
Prizreni gjatë tërë historisë ishte njëri ndër qytetet më të rëndësishme dhe më të
zhvilluara në territoret shqiptare, i cili gjatë shekujve ka kaluar nëpër periudha të
shumta pushtimi (të cilat gjatë këtyre pushtimeve sillnin shkatërrim, dhunë, terror,
kolonizime ,etj.) si romak, bullgar, sllav, osman e serb.
Në shekullin IV, Prizreni hyri në kuadrin e Perandorisë Bizantine, kurse Justiniani
i Parë (527-565) jep urdhër që të meremetohet Kalaja e Petrizenit (emri i parë pas
Therandës), kurse prej vitit 581 përmendet si Ipeshkvia e Prizrenit. Për shekuj me
radhë, Prizreni përmendet në shumë dokumente për ipeshkvinë e saj apo për arsye
të pushtimit bullgar apo serb, (Selajdin Krasniqi, Vep. e cit., fq 17.).
Perandori bizantin Manjoll Komneni (1143-1180), i solli në pushtet si krahinarë
Tihomirin dhe vëllezërit e tij, ku pas disa luftërave të brendshme vëllavrasëse, Stefan
Nemanja u shpall “zhupani i madh”, ku territori i tij shtrihej që nga Rashka në
Dokliciani, Shqipërinë e Veriut, Nishin, në një pjesë të Kosovës e deri në veri të
Maqedonisë, kurse Prizreni u pushtua gjatë viteve 1216.
Në vitin 1217 Stefani u kurorëzua mbret i Rasisë nga legati i Papatit, ku në histori
njihet si Stefani i parë i “kurorëzuar”.
Djali i Stefan Nemanjës, Sava, arriti që në vitin 1219 të fitonte „autoqefalinë” e
kishës serbe, e cila do të ketë ndikim të madh, jo vetëm në aspektin fetar, por edhe në
aspektin politik e ekonomik për shekuj me radhë.
Luftërat për pushtet te familjet serbe ishin të shpeshta. Kjo luftë u zhvillua edhe në
mes të Stefan Deçanit (babai) dhe Stefan Dushanit në vitin 1330 në betejën e Nerodimes
në Kosovë, ku Stefan Deçani pësoi humbje dhe u zu rob nga Dushani i cili e ekzekutoi
me mbytje, kurse vetë u kurorëzua mbret (car) në vitin 1331, (Noel Malcom, Kosova
një histori e shkurtër, Prishtinë 2001, fq 49).
Gjatë një udhëtimi në Prizren në vitin 1343 Stefan Dushani urdhëroi të ndërtohet
një manastir në kilometrin e 3-të në jug-linje të Prizrenit, i cili u ndërtua gjatë
viteve 1348-1350/53 me emrin Manastiri i kryeengjujve Mihalit e Gabrielit, mbi rrënojat
e një bazilike Iliro-Bizantine.
Me urdhrin e Dushanit, Manastirit të kryeengjujve të Mihalit dhe Gabrielit i jepen si
aktdhuratë 111 vendbanime të cilat gjendeshin në afërsi të Prizrenit por edhe më
gjerë, ku feudi i këtij manastiri, sipas kristobulës, kishte pasuritë e tij tokësore në
Dardanë, Dukagjin, në rrethinën e Shkupit, të Tetovës, të Ovcepoles, në Veles, në
Strumicë, në Vranjë, në Toplicë, në Ovçe Pole, Plavë, në Pult, (Selim Daci, Bulentini I
Fakulltetit Filozofik XXI/1991, Prishtine, 1993, fq.107/8). Nga kjo dhuratë manastiri arriti
të ngrihet në një qendër ekonomike që e konkuronte edhe Hilandarin, ku në afërsi të
Prizrenit evidentohen nëntë katunde blegtorale shqiptare. Në këtë Manastir janë të
varrosur Stefan Dushani dhe Strazimir Balsha,( Selajdin Krasniqi, Vep. e cit., fq 22).
Prizreni është dalluar si qendër e madhe tregtare, sa që tregtarët e huaj kishin krijuar
kolonitë që t’i mbronin interesat e tyre dhe kolonia më e madhe e kohës ishte ajo
Dubrovnikase e cila kishte kërkuar nga këshilli i lartë i Dubrovnikut që të hapej një
konsullatë, e cila ishte pranuar më 8.3.1332 si konsullata e parë, e cila u hap në
Prizren dhe që ndikoi fuqishëm në zhvillimin e institucioneve diplomatike dhe hapjen
e shumë institucioneve tjera dubrovnikase si doganën, punëtorinë për prerjen e
monedhave, etj. Në vitin 1370 në Prizren farkohen monedhat me emrin Prizren, të
cilat janë ruajtur edhe në ditët e sotme,( Hajriz Meleqi, Disa veçori të maleve të Sharrit,
Universiteti i Prishtinës, “Kërkime gjeografike, nr.15 , Prishtinë 2013, fq. 17,29).
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Malësia e Grykës së Sharrit në Prizren
Treva e kësaj ane është treva që më së paku është hulumtuar në regjionin e Prizrenit
ku e gjejmë nëpër të gjitha dokumentet me emërtimin Zhupa e Sreckës. Kjo vjen
nga fakti se kjo trevë është quajtur Zhupë që nga periudha e mesjetës, kurse në
periudhën osmane është quajtur si Bajraku i Lubinjës. Kete treve e kemi quajtur
si Malësi sepse i plotëson të gjitha kushtet gjeografike mirëpo duke e ditur që malësia
e Prizrenit është më e gjerë dhe është e ndarë në në malësinë e Gorës, Opojës dhe
Lumës, atëherë është dashur ta emërtojë si Malësia e Grykës së Sharrit të Prizrenit.
Kjo malësi në vetvete mban një problem të identitetit ose etnogjenezës së popullatës
shumicë myslimanë, tërbesh, boshnjakë apo bugomile si quhet kjo popullatë. Masivi
i Sharrit shtrihet përafërsisht mbi 1600 km katrorë, mes Kosovës në luginën e
Veriut (43 % nga sipërfaqja e tij) dhe Maqedonisë në Jug (57 %). Gjeografikisht, ai
është i ndarë nga lugina e Pollogut në Veri, nga fusha e Prizrenit në Jug dhe nga
lumi Radika në Veri-Perëndim. Dy qytete të mëdha janë të ngulitur në këmbët e
maleve të Sharrit, Tetova në anën maqedonase dhe Prizreni nga ana kosovare.Sharri
si tërësi unike gjeografike, paraqet një kompleks të ndërlikuar të elementeve
gjeotektonike, gjeomorfologjike, gjeologjike, pedologjike, hidrografike,
klimatologjike, biogjeografike etj. Të gjitha këto elemente janë mjaft provokuese në
aspektin e kërkimit shkencor1. Metamorfoza e oronimit prej Scardur deri te emri i
sotëm Sharr ka kaluar nëpër trajta të ndryshme. Nëpër harta dhe autorë të ndryshëm
hasim variante të ndryshme. Te Polibi e hasim si Skardus - Oros, te Tit Livi Scardi
Montis dhe Scardus, në hartat e Ptolomeut të cilat pasqyrojnë pjesën e Gadishullit
Ballkanik, po ashtu haset varianti klasik Scardus i cili ruhet deri në shekullin e XVI.
Më vonë, Scardus ndërrohet me emrin e dikurshëm për Kopaonikun (Monte
Argentaro) e i cili është ruajtur deri në gjysmën e shekullit XIX me variantet Montagna
dell’argento, Mont d’argent, e më vonë përsëri Schardagh, Sardagi, Shardagh e deri
te Sharr,( Hajriz Meleqi, Disa veçori të maleve të Sharrit, Universiteti i Prishtinës, “Kërkime
gjeografike, nr.15 , Prishtinë 2013, fq. 17,29).
Matje më precize për majat malore të Sharrit janë bërë në vitin 1953 nga Instituti
Gjeografik i APJ, kur me matje nivelore është konstatuar se kuota më e lartë e Sharrit
nuk është maja e Lubotenit. Gjatë këtyre matjeve u konstatua se kuota më e lartë e
Sharrit është 2.747 metër dhe kjo është Maja e Titos (Titov-Vërh). Ky emërtim është
i ri sepse është bërë pas Luftës së Dytë Botërore për nder të kryetarit të Jugosllavisë
Komuniste. Gjatë kohës së sundimit osman kjo majë malore është quajtur Turqinë.
Popullsia e malësisë së Tetovës ka ruajtur dhe konservuar emrin e vërtetë dhe më të
hershëm i cili ka etimologji shqiptare dhe kjo majë realisht nga popullata e kësaj
malësie quhet Maja e Diellit por edhe Maja e Zezë,( Hajriz Meleqi, Universiteti i Prishtinës,
“Kërkime gjeografike, nr.15 , Prishtinë 2013, fq. 17,29).
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Fig. nr. 1. Harta e grykës së Sharrit në Prizren
Kultura në Grykën e Sharrit në Prizren
Malësia e GSHP e ka një kulturë mjaft të zhvilluar, ritet dhe zakonet e ndryshme,
folklori, veshmbathja etj., me pak ndryshime janë të njëjta sikurse në Gorë, Opojë,
Lumë, Dibër etj . (Parim Kosova, Prishtinë, 2007, fq. 17).
Në Malësi kultura është identike si tek ata që e quajnë veten mysliman ashtu edhe
tek shqiptarët, me ndryshime të vogla, ku dasma zhvillohet në të njëjtën traditë,
përveç nuses e cila ka një ngjyrim që këtë nuk e gjejmë tek fshatrat tjerë të rajonit të
Prizrenit, mendohet që është trashëguar që nga koha Ilire. Ngjyrosja e nuses
zhvillohet me kujdesin më të madh ku në fillim qitet një krem akllëk që e mban
fytyrën e butë dhe të bardhë e pastaj aty bëhen lloj lloj tatuje me ngjya e matriale
vezulluese, ku i ngjisnin nëper fytyrë japushturma” gjinaqe,,. ( Drita Halimi- ,
Prishtinë, 2009, fq. 421). Ku sipas fshatarëve të zhupës ky vizatim i kushtohet zotit të
diellit dhe të pjellshmërisë “lutje në ditën e martesës,,.( Fehmija Murati, Prizren .2011,
fq.60).
Rrëfim tjetër nga letërsia popullore: “Nusja është ngjyrosur për të mos u njohur
nga shpirt këqijtë-dreqërit, e që gjithashtu, jo rastësisht janë përkrahur edhe nuse
të tjera ( e që vazhdon edhe sot e kësaj dite), por qëllimi ka qenë që në grup dreqërit
nuk e njohin nusen për t’i bërë ndonjë të keqe. Gjithashtu tregohet se, nga shtëpia
e prindërve për në shtëpinë e burrit, nusja është shoqëruar me rënien e teneqeve,
kusive, etj., për të shkaktuar zhurmë me qëllim largimi të shpirtkëqijve. (Intervistë:
Ysmen Pireci, Prizren, 2014).
Vallet janë të njëjta, veshjet e burrave janë identike ose thënë shqiptare, kurse veshjet
e grave dallohen. Po ashtu festat e kësaj treve janë të njëjta me ato të rrethinave
përreth saj.
Sipas Rasim Rama, besimi mysliman në këto anë nuk dihet saktësisht se kur ka
depërtuar, por nga shënimet aty e gjejmë që nga shekulli i XVI. Po ashtu nuk kemi
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njohuri lidhur me objektet fetare se nga kur datojnë, dihet se kishat e krishtera janë
më të hershme se objektet e tjera fetare, por nga ajo që dimë është se objekti (xhamia)
e parë myslimanë në këtë anë është ajo e Lubinjës.

Fig. nr. 2. Veshjet e femnave te Malësisë së GSHP-it
(burimi: http, ëikipedia.org/viki- datoteka Vrtog, jpg)

Foto nr.3.Teleisja (rregullimi) e nuses në disa fshatra të Malësisë së GSHP-së
Arsimi në Grykën e Sharrit në Prizren
Shkollat në Malësinë e grykës së Sharrit të Prizrenit kanë qenë të pranishme qysh
në periudhën osmane me hapjen e mejtepeve dhe kishave apo manastireve, ndërkaq
shkolla e parë laike është ajo e Sreckës e pastaj ato në fshatrat tjerë por që mësimi
është zhvilluar në gjuhën serbe ku pa marrë parasysh se çfarë etniteti i takonin
mësimi zhvillohej në gjuhën serbe, deri në periudhën 1941-44 ku në shkollat e disa
fshatrave të Malësisë të cilat kanë pasur objekte, mësimi është zhvilluar në gjuhën
shqipe me mësues nga vende të ndryshme të Kosovës, por më së shumti ka pasur
mësues të ardhur nga Shqipëria. Pas luftës së dytë botërore arsimi në këtë anë rifilloi
përsëri në gjuhën serbe dhe atë vetëm në disa fshatra, për arsye të mungesës së
objekteve, kurse në dy fshatra çuditërisht sistemi i lejoi që të zhvillohej arsimi në
gjuhën shqipe, në Mushnikovë(1971) dhe në Struzhe. Struzhjantë në mungesë të
objektit shkollorë mësimet i zhvilluan në mejtep deri në vitet 1954-55 kur u ndërtua
objekti shkollor nga vetë struzhjantë pa ndihmën e komunës, kurse në gjuhën shqipe
popullata e Mushnikovës ka filluar të mësojë tek vonë në vitin 1971. Me suprimimin
e kushtetutës filloi uzurpimi i shkollave e fakulteteve, ku shqiptarët krijuan institucionet
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paralele, në këtë rast edhe institucionin e arsimit shqip të udhëhequr nga qeveria e
përkohshme e Republikës së Kosovës në ekzil, ku vetëm dy shkolla të kësaj treve,
Mushnikova dhe Struzha hyjnë (bashkëngjiten) në sistemin paralel të arsimit të
Kosovës. Gjatë kësaj periudhe pushteti ndillte frikë dhe terror ndaj atyre që e
kundërshtonin, ku mësuesit dhe nxënësit e fshatit Mushnikovë ndiheshin të kërcënuar
dhe rrezikuar nga pushteti serb. Nxënësit dhe mësimdhënësit shqiptarë të kësaj shkolle
janë dëbuar nga objekti shkollor, meqë ishte bërë presion ndaj nxënësve, mësidhënësve
dhe prindërve të tyre të mësonin vetëm në gjuhën serbe. Këtë imponim nuk e kishin
pranuar as mësimdhënësit dhe as prindërit, andaj ata u dëbuan nga objektet shkollore,
ku policia serbe kujdestaronte në objektin shkollor në mënyrë që të pengoheshin
mësimdhënësit dhe nxënësit për të mbajtur mësim. Në shkollën e Mushnikovës
“Mushnikova” rreth 170-180 nxënës mësuan jashtë objektit gjatë kohës së okupimit
të objektit kurse rreth 5-6 nxënës mësonin në gjuhën serbe. Gjatë viteve të okupimit
procesi mësimor u organizua dhe u zhvillua në lokalitetin e Vakëfit dhe shtëpisë së
kulturës në Mushniovë (Bajram Shatri, Prishtinë 2010, fq. 237.).
Përfundime
Historia e Malësisë së grykës së Sharrit të Prizrenit është një histori e larmishme ku
fillet e saj në të shkruar i gjejmë që në kristobulën e Car Dushanit 1340.
Nga trajtimi i bërë i temës mbi bazën e të dhënave dokumentare e bibliografike,
duke analizuar faktorët shoqërorë e politik kanë dalë disa përfundime për rrjedhat
dhe zhvillimet historike për gjatë shekullit XIX- XX. Përfundimet teorike të këtij
studimi janë arritur duke krahasuar, analizuar dhe ballafaquar të gjitha të dhënat
komplekse, përkatësisht dokumentet e arkivave, vjetarë të ndryshëm statistikorë,
studime të ndryshme e monografi, memoare e intervistë:a, etj., të cilat kanë të bëjnë
direkt ose indirekt me trevën e Malësisë së grykës së Sharit të Prizrenit. Ky hulumtimi
i Malësisë është bërë në aspektin demografik, etnografik, ekonomik dhe social.
Historia e kësaj treve është e lidhur ngushtë me qendrën administrative, kulturore,
arsimore dhe politike me Prizrenin. Se Prizreni ka qenë njëri prej vendbanimeve më
të rëndësishme në Kosovë vërtetohet përmes shkrimeve të shumta që i kushtohen
këtij qyteti, ku dëshmohet se Prizrenin ka qenë djepi i shqiptarizimit, mirëpo shumë
pak shënime ka për vendbanimet e tij.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ahmeti Abib, Theranda-Prizreni ndër shekuj, Prizren, 1996.
Aliu Remzi, Folklori dhe tradita në Malësinë e Sharrit, Tetovë 2006.
Haskuka Esat, Analiza e funksioneve të Prizrenit gjatë shekujve, Prizren, 2003.
Halimi-Statovci Drita, Nga djepi në përjetësi, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2014.
Halimi-Statovci Drita, Veshjet shqiptare të Kosovës, Instituti Albanologjik, Prishtinë,
2009.
Pulaha Selami, Popullsia Shqiptare e Kosovës gjatë shekullit XV-XVI, Akademia e
Shkencave të RPS të Shqipërisë, Tiranë, 1984.
Historia e popullit shqiptar II, Akademia e shkencave të Shqipërisë Tiranë 2002.
Berisha Z. Tahir, Emra që nuk harrohen, Arsimtarët veteranë (1941-1951) dhe arsimi
shqip në Kosovë, vëllimi 1 , Prishtinë 1994.
Berisha Ilam, Krimet serbe në lokalitetin e Vërrinit, Prizren 2015.
175

Menaxhimi Strategjik i Resurseve Humane
Marta Muqaj
Menaxhimi i Resurseve Humane
Abstrakt
Menaxhimi Strategjik i Resurseve Humane (MSRH) përfaqëson një aspekt të rëndësishëm
dhe sensitiv të funksionimit dhe ecurisë së një ndërmarrjeje, biznesi, institucioni, agjencie
shtetërore, publike apo private, të funksionimit dhe zhvillimit të një vendi.
MSRH bazohet në këndvështrimin e praktikave psikologjike, sidomos duke investuar në
fuqizimin, trajnimin e gjër, punën ekipore, kështu mbetet të jetë resurs primarë për të
ruajtur qendrueshmërinë, konkurencen, si dhe për të qenë një hap përpara në mesin
dinamik të zhvillimit.
MSRH ka evoluar me hapa të shpejtë dhe të sigurtë kohët e fundit, transformimi nga
Menagjimi i Resurseve Humane (MRH) në MSRH po zë vend gjithnjë e më shum në
studimet e kohëve të fundit, porë ende është e pamundurë të vlerësohet se sa ka zën vend
MSRH në përditsiminë e praktikave të MRH në organiozatat dhe institucionet në
përgjithësi. Ky punim ka për qëllim që të bëj një pasqyrim të menaxhimit strategjik,
faktorët influencues në praktikat e tijë në disa organizata.
Studjuesit kanë për qëllim të identifikojnë faktorët influencues që luajn rol kryesorë në
MSRH, të përcaktojnë përparsit dhe sfidat të cilat i ka përpara vetes, për të zgjedhur
modelin më të përshtatshëm për arritjen e një performance të dëshirueshme.
MSRH është gjithçka dhe në çdo kohë faktorë kyç në realizimin e objektivave të organizates,
duke u bazuar në RH përmes rritjes së vazhdueshme të përformances, është një proces
kompleks, i paparashikueshëm, i ndikuar nga shum faktorë të brendshem dhe të jashtem,
i cili ka për qëllim të gjej rrugen më të shkurtërt për arritjen e avantazhit konkurues
strategjik, duke krijuar strukturë të planifikimit, organizimit, vlerë të të menduarit,
kulturës, komunimikimit, perspektives dhe pamjes së organizates. As sot në shek. XXI
nuk ka një përkufizim se në të vertet çka ësht MSRH.
Derisa menaxhimi tradicionalë i RH fokusohej në performancën individuale të të
punësuarve, ajo shkencore bazohet në performancen organizative, rolin e sistemit të
MRH si faktorë kyç në zgjidhjen e problemeve të biznesit, të arrij avantazh konkurues të
qëndrueshem brenda llojit.
Fjalë Kyçe: Menaxhim, strategji, performance, faktorë, resurse.

Hyrje
Menaxhimi Strategjik i Resurseve Humane është një proces në vete, synim kryesorë
i tij është strategjia e menaxhimit të RH, me qëllim realizimin e objektivave afatgjata
duke vlersuare RH si asetin kryesorë të organizates, duke i dhënë vendin e merituar
në organizatë, për të dhënë secili nga vetja më të miren që në grup të ndjehet i
realizuar, kështuqë si grup pastaj të jetë në formën më të mirë për realizimin dhe
arritjen e objektivave afatgjata, duke qenë i vlersuar, do të jap maksimumin për
arritjen e performancës më të mirë, në afatë më të gjatë, të gjej strategjinë e duhur
dhe më të përshtatshme në mbështetje të strategjisë së organizates.
Në krahasim me Menaxhimin e Resurseve Humane, MSRH e vlerson RH si aset
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kryesorë në të gjith asetet e organizatës, Menaxheri i RH është i preokupuar me
menaxhimin e RH duke vlerësuar nevojat për RH në të ardhmen dhe duke punuar
fortë për mbajtjen dhe rekrutimin, talentin më të mirë, në vazhdimësi të bëj trajnimin
e punonjësve, të identifikoj kompetencat që janë të nevojshme për një punë, duke
përfshirë aftësitë e lindura, njohuritë dhe aftësitë e arritura, fleksibilitetin, si dhe
përshkrimin e vendit të punës që nënkupton përgjegjësitë dhe obligimet.
Në organizatë faktorë kyqë është edhe fakti se kush prej të punësuarve do merret
me trajnimin e punëtorëve të sapopranuar, aftësit e tijë për të dhënë të kuptojnë
politikat, projektet, objektivat, misionin, vizionin e kompanisë. Organizatat duhet
të bëjnë trajnime të vazhdueshme në programet e ndryshme, në mënyrë që
kandidatët e rinj të jenë të duhurit për të qenë sa më të vlefshëm që organizata të jetë
në gjendje të arrij objektivat afatgjata, dhe vet punonjësit të jenë të motivuar, të
ndjehen të kompletuar dhe të vlersuar.
Organizatat e mëdha si ato të vogla e kanë të domosdoshëm menaxhimin strategjik
të RH, me dallim qe organizatat e mëdha kan departament të specializuar që merret
vetem me menaxhimin dhe politikat e RH, organizatat e vogla nuk mund të kenë
një departament të tillë, dhe ky fakt mund ti ndëshkoj ato, pasi që me çështjen e
menaxhimit të RH ngarkohet të merret menaxheri, pronari apo ndonjë tjetër nga
stafi menaxhues që mund të mos ketë kohën, mundesitë dhe aftësit e nevojshme për
të njohur nevojat në kohë të organizates, në të njejten kohë nevojat e punonjësve
për tu trajnuar, stervitur dhe aftësuar për vendin përkatës të punës.
Rekrutimi është një nga tematë më të debatuara në ditët e sotme në MRH. Çështja e
rekrutimit është ngritur në krye të agjendës së departamentit të menaxhmentit,
kështu, me punonjësit më të mirë dhe të aftësuar do ta bëjnë organizaten
konkurruese, në të njejten kohë tu mundësojnë atyre për të krijuar një avantazh
konkurrues, për të sjellë risi në fushen që i përkasin. Menaxheri i RH përballen me
shumë sfida në këtë fushë për shkak të ndryshimeve të mëdha të cilat linden në
shoqëri.
Në botën tonë në ndryshim të shpejtë, duke gjetur njerëzit e duhurë për punën e
duhurë në kohen e duhurë, është bërë një sfidë edhe pse me pasoja afatgjata.
Rekrutuesit nuk janë të preokupuar vetëm për gjetjen e punëtorëve të përkryer për
organizimin e tyre, por edhe të punësojë punonjës të cilët nuk do të largohet
menjëherë nga organizata pasi ti ipet një mundesi tjeter, pra qëllimi do të jetë për të
reduktuar qarkullimin e punonjësve, pasi të ketë investuar dhe adaptuar në vendet
përkatëse.
Menaxhmenti duhet të krijojë stimuj strategjikë për të tërhequr punonjës të
kualifikuar në mënyrë që të tejkaloj konkurrentët e tyre. Duke marrë parasyshë
këtë, rekrutimi nuk shihet më si një disiplinë e pastër e RH, por edhe një pjesë e
marketingut, ku punëdhënësit të përpiqet për të bërë më të mirën për veten.
1 . Qëllimi i punimit
Menaxhimi i Resurseve Humane (MRH) mbetet intrigues për tu studiuar për një
numër arsyesh si akademike ashtu edhe praktike. Nga pikëpamja akademike, një
arsye ka të bëjë me vetë natyrën e këtij aspekti.
Një arsye e dytë akademike që intrigon studimin e MSRH ka të bëjë me diversitetin
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e perspektivave të analizimit. Funksionimi i një biznesi apo organizate dhe MSRH
ngërthejnë anën racionale me atë humane, interesat me kalkulimet humbje-fitim,
normat dhe zakonet social-kulturore, me rregullat dhe praktikat ligjore, apo
strategjitë me modelet menaxhuese. Për këtë arsye, fusha e MSRH popullohet nga
një numër perspektivash analizuese, të cilat vënë theksin në rëndësinë e faktorëve
dhe situatave të ndryshme.
Dy perspektiva të tjera të rëndësishme por më minore, janë ajo e burimeve dhe ajo
strategjike.
Grupi i faktorëve me origjinë të brëndëshme, përfshin faktorë të natyrës organizative,
strategjike, menaxheriale, psikologjike, dhe socio-kulturore. Secili nëngrup,
përmbledh faktorë të ndryshëm dhe numri i tyre varion nga njëri nëngrup tek
tjetri. Nisur nga kjo shumëllojshmëri faktorësh, ajo që bën interesante dhe intriguese
studimin e MSRH është fakti që mes faktorëve të mësipërm influencues ka një dallim
përsa i përket ndikimit të ushtrimit të tyre mbi organizatat apo ndërmarrjet. Dallimi
mes faktorëve në shkallën e ndikimit të tyre egziston edhe brënda secilit grup, me
origjinë të jashtme apo të brëndëshme, midis faktorëvë të natyrave të ndryshme.
2. Objektivat e punimit
Objektivat e organizatës -I japin organizatës dhe hartuesve të strategjisë një
operacion me të panjohura, me të cilin menaxherët e resurseve humane do të ken
preokupim kryesorë për të përzgjedhur, rekrutuar dhe emëruar njerëzit e duhurë,
prandaj ky punim ka për qëllim që përmes tri objektivave të jetë më e arritshme për
organizatat dhe shoqërinë në përgjithësi.
1. Të bëj përmbledhjen e disa koncepteve teorike të menaxhimit, të studjuesve të
kësaj lëmije, në mënyrë që organizatat, menaxherët të kenë mundesi më të lehtë
shfrytzimi në praktiken e tyre menaxherile,
2. Të jap një shembull se si bëhet menaxhimi në organizata të sukseshme, duke
filluar paraqitja e nevojes për pnëtorë, seleksionimi, rekrutimi, mbajtja e kapitalit
njerëzorë,
3. Të nxjerrë disa konkluzione, lidhje me ate se cilat jan pikat më të rëndësishme
të kuadrit teorik dhe të shembujve nga praktika në ekonomin e zhvilluar.
3 . Rëndësia e punimit
Studimi ka rëndësi të veqnat sidomos për ekonomit e pa zhvilluara dhe ato në
zhvillim, të cilat do të mund të kenë në duar një punim mbi menaxhimin në përgjithsi
dhe menaxhimin strategjik në veqanti, i cili jo që ka munguar, por ni punim i
shkurtër që përmbledh nga disa sektorë nga pak do të jetë më i dobishem dhe më
leht i shfrytzueshem.
3.1.Koncepti i menaxhimit strategjik
Profesionistët e RH të cilët janë partnerët e organizatës, duhet të sidomos kur ësht
në pyetje perzgjedhja e drejtuesve të digastereve të ndryshme, pavarsisht natyres së
veprimtarisë së organizatës, duke marrë e dhanë në të njejten kohë ide për zhvillimin
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afatgjatë të organizatës.
Strategjia e MRH jep udhëzime se si për të ndërtuar themelet për avantazhin
strategjik, duke krijuar një strukture efektive organizative dhe të projektimit, kultura,
vlera e propozit të punonjësve, sistemet e të menduarit, një strategji të duhur
komunikimi dhe përgatitjen e organizatës me një peizazh ndryshe. Qëndrueshmëria
dhe përgjegjësia sociale e korporatave të vijë në kuadër të kësaj disipline, sidomos
në lidhje me vlerat organizative dhe shprehjes së tyre në vendimmarrje të biznesit.
MSRH thekson kodet organizative të etikës, menaxhimin e ndikimit social,
vendimeve të biznesit, filantropisë dhe rolin e burimeve njerëzore profesionale për
përmirësimin e cilësisë së jetës së punonjësve, familjet e tyre dhe komunitetin në
përgjithësi. (https://www.shrm.org/india/hr-topics-and-strategy/strategic-hrm/
pages/default.aspx)
MSRH është i preokupuar si pjesë e organizates, njejt me departamentin e burimeve
njerëzore të organizates, ai fokusohet në qështjen afatgjatë të burimeve njerzore,
bashkpunon me stafine RH për krijimin e një strukture organizative, që është në
gjendje në çdo kohë të përshtatet me ndryshimet që mund të dalin gjat ecjes në
organizatë, si në aspektin individual gjithashtu edhe në grup. MSRH do të jetë e
angazhuar në vazhdimësi për ruajtjen dhe rritjen e etikës në punë, kodin e sjelljes
në grup dhe në përgjithsi në organizatë, e mbi të gjitha në rritjen e performancës
dhe arritjen e objektivave të përgjithshme.
Talenti “Kapitali njerëzor” është një nga pasuritë më të rëndësishme në një
kompani. MBNJ është përgjegjës për parashikimin e nevojave të ardhëshme të
personelit dhe krijimin e planeve për rekrutimin, punësimin dhe mbajtjen në
nivel të lartë të talentit. Strategjia MRH përfshin identifikimin e kompetencave të
punës siç janë njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për të kryer çdo funksion, dhe
që të zhvilloi përshkrimet e plota të punës që përshkruajnë këto kompetenca dhe
përgjegjësi. Një strategji tjetër MRH është trajnimi i vazhdueshëm dhe zhvillimin
i punonjësve. ( http://smallbusiness.chron.com/hrm-strategies-59260.html)
Menaxhmenti RH është ngusht e lidhur me strategjinë e zhvillimit të organizates,
duke përshtatur resurset humane me resurset e tjera në kuader të organizates, me
qëllim realizimin e planeve afatshkurta me efiçienc dhe efikasitet, drejt realizimit të
planeve afatgjata, realizimin e objektivave kryesore, me qellim të harmonizimit me
strategjinë e organizates.
3.2 . Konteksti dhe kuadri teorik
Kjo disiplinë përfshin format e ndryshme të drejtpërdrejta të kompensimit, me të
cilat paguhen punonjësit, duke përfshirë pagën e ndryshueshme, stimujt afatshkurtër
dhe afatgjatë, çmimet e aksioneve të kompanisë, si dhe promovimin dhe rritjen e
pagës. Ajo gjithashtu merret me kompensimet indirekte të tilla si pushim me pagesë,
sigurimet, të ardhurat e daljes në pension dhe shërbime të ndryshme të punonjësve,
zakonisht të referuara si “përfitimet” që punëdhënësit përdorin për të njohur,
tërhequr, ruajtur dhe motivuar punonjësit për të kontribuar në objektivat strategjike
të organizatës. Kompensimi dhe shpërblim si disiplinë përfshin hartimin e filozofisë
dhe administrimin e kompensimit, strategjin dhe sistemet, krahasimi i kompensimi,
kompensimi ekzekutiv i kompetencave apo funksione e praktika të tjera të
kompensimit. (https://www.shrm.org/india/hr-topics-and-strategy/compensationreward-andrecognition/Pages/default.aspx#sthash.WOnuTAAl.dpuf)
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Menaxhimi Strategjik i Resurseve Humane (MSRH) është dhe do mbetet, një nga
preioritetet dhe faktorë më i rëndësishëm, i cili ka ndikim të drejtpërdrejtë dhe të
pakontestueshëm në fushen e menaxhimit të organizatave, të biznesit menaxhimit
në përgjithsi etj. Fakti se njerëzit, kapitali njerëzorë, në mënyren se si janë të
menaxhuar, mund dhe duhet të jetë një ndër faktorët më me ndikim të zhvillimit
dhe arritjen e objektivave të organizatës.
Ideja qëndrore - thuhet në përgjithësi - është se, ndërsa për pjesën më të madhe
industriale mosha e ‘punës’ është trajtuar si një “kosto” për të ardhur keq, u bë e
mundur për të parë atë në një dritë krejtësisht të ndryshme; si një “pasuri”. Një
kulturë korporative mund të zbulojë direkt ose indirekt; Direkt nga mbledhja e
vlerave dhe normave të mbajtura nga pyetje, ose tërthorazi, nga simptomat dhe
efektet që janë të regjistruar. Të dy qasjet provojë avantazhet dhe disavantazhet, një
kombinim i dy metodave është gjetur të jetë mënyra më e mirë. (Pal Krasniqi, papers
“Mitarbeiterzufriedenheit in der Zeit des Personalmangels” 08. 2013 p. 6)
Pasi që trendet e reja në literaturën e strategjisë, argumentojnë se teoria MSRH
duhet të zgjatet për tu përqëndruar në zbatimin e strategjisë efektive si variabël kyç
ndërmjetësues në mes të arkitekturës së burimeve njerëzore dhe performancën e
firmës. Ne themi strategjike, sepse jo të gjitha proceset e biznesit do të ketë vlerë të
barabartë. Vlera strategjike kërkon që këto procese të biznesit të janë një burim,
ndoshta burimi i klientëve me vlerë rrjedhë nga produktet ose shërbimet e firmës.
Nëse vlera e këti propozimi mund të rritet në nivelin e avantazhit të qëndrueshëm
konkurrues do të varet me lehtësi dhe kostoja e imitimit nga konkurrentët. Në
kuadrin tonë, ndikimi strategjik i arkitekturës së RH është drejtpërdrejt e lidhur me
vlerën strategjike të krijuar nga proceset e këtyre bizneseve.
(http://www.markhuselid.com/pdfs/articles/2006_Becker_Huselid_SHRM_JOM.pdf)
Kultura me të cilen identifikohet organizata luan një rol shumë të rëndësishem,
prandaj duhet të shërbej si kriter përzgjedhës në shërbim të MS, nëse ka mos
përputhje atëher nuk do të jetë për kohë të gjatë pjesë e të njejtes.
Nocioni që organizatat mund të ndërtojnë përparësi konkurruese, dhe si rezultat
mbi mesataren performancës financiare, bazuar në burimet e brendshme të vlefshme
dhe të paimitueshëm, ofron një strategji të rëndësishme për tërheqjen e RH. Ky
integrim ka tendencë të përqëndrohet në kapitalin njerëzor, ose të atributeve të
nivelit të punonjësve, dhe theksi i RH mbi njohjen strategjike ekzistuese të burimeve
në vend të zhvillimit të këtyre aseteve strategjike. Megjithatë, ka pak dëshmi të
ndikimit të kësaj pune teorike në literaturën empirike të MSRH. Literatura mbi
strategjinë, thjesht ofron një kontekst teorik për shqyrtimin dhe implikimet e RH
për performancën e firmës.
( http://www.markhuselid.com/pdfs/articles/2006_Becker_Huselid_SHRM_JOM.pdf )
Për të udhëhequr një ekip me suksesë, duhet angazhuarë një ekzekutiv të talentuar,
i cili është i gatshëm të punoj ngushtë me ekipin e tij, duke e konsideruar grupin si
një trup të vetem.
Përgjithësisht, literatura MSRH përbëhet nga puna, e cila ka të bëjë me identifikimin
dhe kërkimin për të kuptuar tiparet e organizimit të cilat konsiderohen si përcaktuese
të performancës organizative. Detyra është që të identifikojë lidhjet shkakësore kyçe
dhe për të vlerësuar ndikimin e tyre në aftësinë e organizatës dhe anasjelltas,
qëndrimet dhe aftësitë e stafit. Në aspektin akademikë; Analizat kërkimore-bazuar
dhe në vlerësimet e faktorëve që mund të ndikojnë nivelet e performancës (proceset
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e përzgjedhjes, kompetencat, llojet e trajnimeve, ndryshimin forma strukturore,
strategjitë e ndryshme të punësimit, burimi me bazë të parë dhe kështu me radhë).
Dhe nga ana tjetër, nuk është literatura konsulencë. (Graeme Salaman, John Storey
and Jon Billsberry, “Strategic Human Resource Management”, f.6)
Aspektet relacionale, dhe përmbajtja e integrimit në mes të biznesit dhe strategjisë
së menaxhimit të burimeve njerëzore, kanë marrë vëmendje më të madhe deri më
tani.
Lidhja midis strategjinë së biznesit dhe menaxhimin të burimeve njerëzore, Aspektet
relacionale të integrimit ndërmjet strategjisë së biznesit dhe menaxhimit të burimeve
njerëzore i referohet marrëdhënieve ndërmjet faktorëve dhe aktorëve të përfshirë.
Me fjalë të tjera, çfarë është në rrezik këtu, është rëndësia relative e menaxhimit të
burimeve njerëzore në krahasim me biznesin strategjik.
Kjo është konsideruar pak a shumë, pavarësisht nga përmbajtja e dy fushave të
politikave dhe gjithashtu pavarësisht mënyrës në të cilën të dy zonave u është dhënë
formë në situata konkrete. (Scene Ed van Sluijs & Frits Kluytmans, artikles “Business
Strategy and Human Resource Management” p. 5)
Situata sot në Spitalet e Zvicerjane
Zhvillimi demografik, dmth. sterplakja e popullsisë në njëren anë dhe mungesa e
personelit shëndestorë në anen tjeter, është bërë problem i madhë jo vetem për Spitalet
e Zvicres por edhe për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian.
Në mungesë të personelit shendetsorë, pothuajse në të gjitha nivelet është veshtirë
të rekrutohen punonjës të rinj. (Sipas Zonjes Theiler Udhheqese e Resurseve Humane
në Kliniken St. Anna Luzern) jan përafersisht 10 % e vendeve të lira të punës që
nuk mund të plotësohen. Kjo ka bërë që stafi i mbetur të sterngarkohetë dhe në disa
raste te vije deri te Syndromi Bernout. Kjo gjendje rëndohet edhe më shum kur
punonjësit shëndetsorë për këto dhe arsye tjera, siq jan krijimi i familjes (Lindjet),
orari i gjat dhe i pa pershtatshem i punes largohen nga profesioni, duke patur
parasyshë këto probleme është në interes për qdo institucion që politika e RH të jetë
tërheqëse për punonjësit e rinj.
Menagjimi i Burimeve Njerezore në “Hirslanden Klinik St. Anna” ne Lucern
“Hirslanden” është grupi kryesorë privatë spitalorë, dhe rrjeti më i madh mjekësorë
në Zvicër. Grupi “Hirslanden” përbëhet nga gjithsej 16 klinika në 11 kantone. Në
këtë grup spitalorë janë të punësuar 2000 mjek specialist të të gjitha lamive dhe
8.450 punonjës të niveleve të ndryshme. Ka një qarkullim prej 1 Miliard e 563 milion
Franga zvicerane (Viti fiskal 2015). Ne këtë vitin (2015) ka trajtuar mbi 94.000 pacient.
Vizioni .- “Hirslanden” është ofruesi kryesorë i shërbimeve mjekësore në Zvicër, dhe
një partner i besueshëm për pacientët, mjekët, punonjësit dhe të gjithë akterët e
tjerë. Hirslanden ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e shëndetit
dhe cilësinë e jetës së pacientëve. Këto klinika veprojnë në bazë të parimeve të
ndërmarrjes private, dhe dallohen me cilësi të lartë kualitative dhe efikasitet.
Vlerat kryesore.- Të gjithë të punësuarit janë të bazuar në vlerat thelbësore siq janë:
* Fokusi te pacientët,
* Orientimi në sukses dhe arritje,
* Ekselenca,
* Besim dhe respekt,
* Komunikimi mes njëri tjetrit me ndershmëri dhe
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* Trajtimi i punonjësve me dashamirësi.
Politika e Resurseve Humane.- Mjedisi dinamik dhe kompetent i punes,
inkurajon punonjësit çdo ditë për të bër më të mirën e mundëshme për shëndetin
e popullatës, qoftë në trajtimin e pacientëve, në administrim apo në menagjim.
Punonjësit e vlerësojnë grupin “Hirslanden” si një punëdhënës tërheqës, ku
puna dhe suksesi i punonjësve nderohet, respektohet dhe vlersohet nga
punëdhënësi në çdo moment.
Punonjësit në këto institucione dallohen jo vetëm për kompetencën e tyre
profesionale, por edhe nga vetitë e mëposhtme:
* mentaliteti në shërbim të klientëve (Klienti është Mbret)
* motivimi Personal (Individual)
* të menduarit dhe vepruarit ndërdisiplinor, (jo vetem për repartin e vet)
* sektori privat si kuptim bazë
* gatishmëria dhe fleksibiliteti për ndryshime dinamike
* Gatishmëria për të mësuar
Menaxhimi i Personelit.- gjithë të punësuarit dhe sidomos menaxherët
orientohen në këto vlera kryesore :
* Orientimi i plotë për Klientët, (Perspektiva Klientore)
* Orientimi në Performancë,
* Besimi dhe Respekti,
* Komunikimi i ndersjell dhe trajtimi i të gjith punonjësve me ndershmëri dhe
dashamirësi .
Menaxherët bartin përgjegjësi ekonomike (përgjegjësit e të arriturave) për vendimet
e tyre, dhe vëjnë alarme të larta por të arritshme për punonjësit e tyre, porë këto
performanca i shpërblejnë me vlersim dhe mirenjohje, në raste të mos arritjes se
performancës japin reagime të qarta, analizojnë arsyet së bashku me punonjesit.
Zhvillimi i strukturave organizative është në shërbim të strategjisë për arritjen e
qëllimeve të përbashkëta, në këtë mënyrë punonjësit nuk mendojnë, punojnë dhe
veprojnë vetëm për njësinë përkatëse organizative, por për të gjithë Institucionin.
Planifikimi i personelit.- Përveç një planifikimi afatshkurtër dhe afatmesem të
punonjeseve, bëhen edhe planifikime afatgjata në përputhje me strategjinë e zgjërimit
të Klinikave dhe rritjen e kualitetit, dhe kjo arrihet vetem me një staf të kualifikuarë
mire, duke patur parasysh në çdo kohë se si me një staf optimal mund të arrijë
rezultate maksimale .
Si pjesë e një planifikimi afatgjatë, identifikohen sistematikisht qysh në fazën e
hershme individ si pasues të mundshem për pozita kyçe në udhëheqësi (parimi: dy
në katër vjet) Ky planifikim është i lidhur ngusht me vlerësimin e personelit dhe
zhvillimin e stafit.
Marketingu Personal.- Si pjesë e rekrutimit jan gjithmon në shënjestër punonjësit,
të cilët posedojnë kompetencë të lartë profesionale dhe janë besnikë ndaj punëdhënësit,
“Hirslanden” ka pozicionuar veten si një nga punëdhënësit më atraktive në Evropë
në sektorinë e shëndetësisë. Procesi i rekrutimit bazohet në standardet e përcaktuara
të rekrutimit, punonjësit e rinj futen në mënyrë sistematike në detyrat e tyre të reja
dhe në procesin e punes. Periudha e provës është tre mujore dhe i shërben njohjes
së Institucionit dhe detyrave të reja, në vendin e ri të punes.
Vlerësimi i personelit.- Punonjësit e dinë në çdo moment çfarë pritet prej tyre, ata
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gjithashtu marrin vlerësimet vjetore dhe Feedback nga Punëdhënësi, në këtë mënyrë
vlerësohet puna dhe sjelljet e individit, shërbimet joadekuate dhe deficitet në sjellje
trajtohen në kohën e duhur. Intervistat e vlerësimit shërbejnë për arritjen e
objektivave personale, zhvillimin profesional, njohjen dhe përmirësimin e
performancës së punonjëseve.
Pagat.- Bën krahasime të rregullta në tregun rajonal, fokusi është në listën e pagave,
përcaktimi individual i pagave vendoset sipas funkcionit, përvojes ne profesion dhe
nivelit të shkollimit.
Ruajtja e stafit .- “Hierslanden” është fituese e qmimit Best-Recruiters (Rekruetusi
me i mire) ne Shtetin zviceran, duke krijuar një mjedis tërheqës dhe kushte të
këndshme pune, në mënyrë që punonjësit të jenë të përkushtuar duke i qëndruar
besnikë kompanisë. Element i rëndësishëm është kultura e shkelqyer e kompanisë
që me vendosmëri ka krijuar një atmosferë pozitive pune, ofronë kushte fleksibile të
orarit të punës, në mënyrë që nënave dhe baballarëve në mënyrë të barabartë u
mundëson të ushtrojn detyrën dhe të kujdesen për familjen. Arsyet për ndrrimin e
vendpunimit dhe daljes së punonjësve nga kompania analizohet sistematikisht, dhe
aty ku është e nevojshme ndermirren masat e duhura.
Kompania ofron vende pune me shumë përparsi, siq janë; fondi i pensioneve
(përfitimet e të cilit shkojnë përtej kërkesave ligjore), si dhe sigurimi shendetsorë
kolektiv ku një pjesë subvencionohet nga kompania, punonjësit përfitojnë nga një
numër i madh i aksioneve të ndryshme; si ne ushqim, në kulturë, promovimin e
shëndetit, ju ofrohen zbritje në artikuj të llojllojshem nga shum shitore të ndryshme.
Zhvillimi i Personelit.- Zhvillimi personelit është i strukturar dhe orientohet drejt
nevojave strategjike e operacionale të kompanisë, si dhe udhëzimeve përkatëse të
politikave shëndetësore, zhvillimi i lidershipit, arsimimi dhe trajnimi ofrohet,
koordinohet dhe kontrollohet nga qendra e kompanisë dhe zbatohet sipas nevojës
së klinikave. Punonjësit kanë mundësi për tu zhvilluar në karrierën profesionale
dhe menaxhuese, përveç potencialit punonjesit duhet të marrin vetiniciativë për
zhvillim të mëtutjeshëm personal, ndërsa detyrë e udhëheqësve është të siguroi që
potenciali i punonjësve të nxitet, të kujdeset që investimet në arsim, të zbatohen
pastaj në punën e përditshme, rëndësi e veqant i kushtohet zhvillimit profesional
dhe personal, me qëllim të zbatimit të tyre konkret në praktikë, dhe kudo që të jetë
e mundur të zënë pozicionet e menaxhimit me stafin kompetent të ri brenda
kompnanisë. (intervistë me Pal Krasniqi, Udheheqes reparti te “Hirslanden Klinik
St. Anna” ne Lucern)
Konkluzione
Sjelljet, kultura, fleksibiliteti në vendin e punës kanë një ndikim të madh në suksesin
apo mossuksesin e një organizate, si rrejdhojë e kësajë drejtuesit, menaxherët dhe
drejtuesë të lartë luajë një rol në marrjenë e punonjësve për të realizuar objektivat e
sajë. Strategjitë e MRH janë menduar për të dhënë liderëve një mundësi për të dalë
me një kulturë organizative më tërheqëse, komunikim të shëndoshë, kënaqësi në
vendin e punës, dhe si rezultat i gjith kësajë dhe shum faktorëve të tjerë, të punësuarit
në një organizatë me potencialin e tyre të jenë të njohur për krijimtarinë dhe nivelin
e performancës.
183

Është e rëndësishme të kuptojmë se cilët janë ata faktorë që duhen kushtuar më
shumë vëmëndje. Në momentin që pranohet se MRH influencohet nga faktorë të
brendshëm dhe të jashtëm, pyetja që ngrihet është nëse në konceptimin dhe
modelimin e praktikave të MRH, krijuesit e tyre duhet ti kushtojnë më shumë
vëmëndje faktorëve të brëndëshëm apo të jashtëm; nëse të dy grupet ushtrojnë ndikim
të njëjtë apo të ndryshëm mbi rolin dhe efektivitetin e MRH.
Fusha e trajnimit dhe edukimit ësht një fushë mjaft me rëndësi për organizaten,
personi që merret me vlersimin dhe përcaktimin e nevojave dhe kërkesave për trajnim,
duhet të mos bëj gabimet në sistemin e vlersimit, prandaj implementuesit e sistemit
të vlersimit të nevojave për pranim, trajnim, kalim nga një vend pune në tjetrin,
ngritje në detyrë, promovim, vlersim, falenderim etj.duhet të jenë të kualifikuar që
gabimet e kësaj natyre të jenë sa më minore, pasiqë një vlerësim i njëanshëm, i
pasaktë, sjell demotivim dhe i lejon menaxhmentit marrjen e vendimeve të gabuara.
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Cermoni te jetes familjare ne Laberi
Prof. asoc. dr. Jaho Cana
Unversiteti “E. Çabej” Gjirokastër
Abstrakt
Në jetën e përditshme familjare të krahinës së Labërisë, ka edhe mjaft ceremoni të tjera
që lidhen jo vetëm me gëzimet, por edhe me ditët e shënuara apo festat fetare dhe
kombëtare. Këto ditë të shënuara, janë pritur gjithnjë me gëzim të veçantë nga banorët e
kësaj treve. Nga festat fetare, për të cilat organizoheshin ceremoni të shumta mund të
përmendim krishtlindjet dhe pashkët për ortodoksët, si dhe bajramin e madh dhe të
vogël për myslimanët, dita e Novruzit për bektashinjt etj. Ndërkohë që në shumë raste,
madje edhe sot e kësaj dite vazhdojn të festohen edhe disa festa të tjera me orgjinë pagane.
Nga këto festa me orgjinë pagane mund të përmendim: ditën e verës, Shën Gjergjin, nata
e buzmit, Viti i Ri, si dhe disa ceremoni e rite të tjera me karakter mistik, të cilat janë
trashëguar brez pas brezi qysh nga kohët më të lashta.
Fjalë kyçe: labëri, krahinë, festa, pagane, lab, etj.

Hyrje
Në jetën e përditshme familjare të krahinës së Labërisë, ka edhe mjaftë ceremoni të
tjera që lidhen jo vetëm me gëzimet, por edhe me ditët e shënuara apo festat fetare
dhe kombëtare. Këto ditë të shënuara, janë pritur gjithnjë me gëzim të veçantë nga
banorët e kësaj treve. Nga festat fetare, për të cilat organizoheshin ceremoni të shumta
mund të përmendim krishtlindjet dhe pashkët për ortodoksët, si dhe bajramin e
madh dhe të vogël për myslimanët, po kështu festohet edhe dita e Nevruzit për
bektashinjtë. Ndërkohë që në shumë raste, madje edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të
festohen edhe disa festa të tjera me orgjinë pagane. Nga këto festa me orgjinë pagane
mund të përmendim: ditën e verës, Shën Gjergjin, nata e buzmit 1, Viti i Ri, si dhe
disa ceremoni e rite të tjera me karakter mistik, të cilat janë trashëguar brez pas
brezi qysh nga kohët më të lashta.
Për të gjitha këto lloj festash organizoheshin në mënyrë të organizuar ose edhe
individuale rite e ceremoni të ndryshme. Nga këto ceremoni mund të përmendim
vezët e ziera me ngjyra për pashkët, vendosja e verojkave për ditën e verës si dhe
ndezja e zjarreve jashtë shtëpisë për të simbolizuar largimin e dimrit dhe ardhjen e
pranverës2, blerja apo qepja e rrobave të reja me rastin e festave të Bajramit dhe të
Krishtlindjeve, therja e bagëtive si kurban për natën e buzmit, më qëllim që të merrnin
dimrin me të mirë për të mos qenë shumë i ashpër3. Por ceremoni të shumta banorët
e Labërisë, organizojnë edhe kur qethen bagëtia, kur pillnin ato4, kur mblidheshin
të lashtat, kur mbillej toka etj.
1

Shahu, Ajet, Bazat e Etnologjisë, Tiranë, 2011, fq. 90.
Po aty, fq. 82 .
3
Po aty, fq. 89.
4
H. M nga fshati Zhulat tregon se kur qetheshin bagëtitë në fshatin tonë ky proces bëhej në mënyrë të
organizuar, ku të gjithë barinjtë mblidheshin të gjithë bashkë dhe mbasi përfundonin një kope të nesërmen
shkonin tek stani komshi e kështu më radhë. Për ç’do ditë i zoti i stanit kishte për detyrë që tu therte nga një
kurban të ftuarve të vet.
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Por nga ceremonitë e shumta që organizoheshin në familjen labe, mund të përmendim
ritet e lindjes dhe ato të vdekjes.
Ceremonitë e lindjes, ishin të shumta dhe ato përcillnin mesazhe të ndryshme për
përtëritjen e jetës. Në qoftë se një grua nuk ngelej shtatzënë ishte një fatkeqësi shumë
e madhe për atë familje. Që ajo të ngelej shtatzënë kryheshin disa ceremoni e rite, siç
qenë vizitat tek varret e shenjta, yshtja tek magjistaret, hoxha, prifti myhypët, etj5.
Këta të fundit mbasi i yshtnin u jepnin këshillat e rastit dhe u varnin nga një nuskë.
Sipas traditës fajin për mos lindje të fëmijëve e kishte gjithmonë gruaja dhe jo burri,
pavarësisht se steril mund të ishte ky i fundit6. Kur gruaja e re ngelet shtatzënë, kjo
gjë mbahet tepër sekret jo vetëm si gjë turpi, por mbi të gjitha për ti shpëtuar syrit
të keq, i cili mund të ndikonte në prishjen e shtatzënisë, për këtë arsye ajo vishej me
rroba të gjera që të mos dukej shtatzënia7.
Për gratë, shtatzëna, tregohej një kujdes i veçantë. Ato zakonisht nuk dilnin nga
shtëpia, për tu ruajtur nga syri i keq dhe nuk u lejohej të bënin punë të rënda. Po
kështu këtyre grave u jepej ç’do lloj ushqimi që ato kërkonin se në rast të kundërt
kjo grua dështonte. Gjithashtu në qoftë se kjo grua kërkonte diçka për të ngrënë
dhe nuk i jepej, atij personi i lindte një kath në sy. Lindja, bëhej në kushtet e shtëpisë
dhe pa asnjë përkujdesje mjekësore. Zakonisht në këto raste për ta ndihmuar lindjen
thirrej një grua e kaluar në moshë dhe që kishte përvojë në këto lloj punësh. Dhe i
gjithë përkujdesja për gruan lehonë, vareshin nga këshillat që jepte kjo mamie në
qoftë se do quanim kështu. Kur fëmija i porsalindur ishte djalë, gëzimi në familje
ishte shumë i madh. Madje për t‘ia arritur këtij qëllimi që para se të lidhej martesa
kërkohej një nuse e cila të vinte nga një soj që bënin shumë djem. Prandaj në Labëri,
thoshin se gruaja që lind shumë djem është grua fisnike ose e sojme8.
Që gruaja të lindte pa vështirësi, praktikoheshin disa veprime. Për këtë gruaja futej
në një kazan me ujë të ngrohtë. Po kështu gruaja, që shkonte për të ndihmuar
lindjen, duhej që të kalonte nëpër rrugë të tilla që të mos e shikonte njeri sepse në
rast të kundërt kjo ishte një shenjë e keqe për lindjen9. Njoftimin, (haberin) për
lindjen e fëmijës e bënte zakonisht një grua e afërt e fisit, dhe kur fëmija ishte djalë
ajo shpërblehej për haberin e mirë edhe me lek. Në këtë rast ata që merrnin njoftimin
kapnin me dorë një copë hekur dhe në mungesë të tij një gur. Kjo bëhej më qëllim që
djali të behej i fortë si hekuri apo guri. Ndërsa kur gruaja lindte vajzë, entuziazmi
nuk ishte shumë i madh në këtë rast urohej me jetë të gjatë dhe shyqyr që shpëtoj e
madhja (gruaja).
Pas lindje së fëmijës, kryheshin një sërë ritesh e ceremoni të tjera, të cilat synonin që
të ruanin foshnjën nga syri i keq dhe nga shtrigat, si dhe për tu ruajtur qumështi
i gjirit tek nënat e reja, sepse ajo ishte i vetmi burim ushqimi për fëmijën e porsalindur.
Kur foshnja ishte djalë i çonin tek dora një armë, me qëllim që ai kur të rritej të
bëhej trim dhe luftëtar i zoti. Po kështu në dorën tjetër i vendosnin një kërrabë, me
qëllim që ai të bëhej edhe një bari shumë i mirë10.
5

V. B. Nga fshati Lekdush sjell ndërmend një ngjarje jo shumë të largët, në kohën kur ishin shkatërruar
kishat dhe xhamitë, një nuse e re në fshat nuk lindte fëmijë, për këtë arsye një dervish e këshillon burrin që
të shkonte natën dhe të shtrihej mbi varrin e një virgjëreshe, mbas kësaj ai arriti të kishte fëmijë. Por që
veprimi i tij u mor vesh, dhe ky person u demaskua para fshatit.
6
Kasmi, K, Besime të popullit në Labëri, Tiranë: Dituria, nr. 8, 1938, fq. 307.
7
Kasmi, K, vep. e cit. fq. 307.
8
Memushaj, Rami, vep. e cit. fq. 111.
9
Po aty.
10
Elezi Ismet, vep. e cit. fq. 128.
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Gruaja e porsalindur për dyzet ditë me radhë ishte nën një përkujdesje të veçantë,
sepse sipas bestynisë, ajo brenda këtyre ditëve ishte me varr të hapur. Prandaj ajo
edhe kur flinte natën dhoma e gjumit të saj ishte përherë e ndriçuar11.
Për vendosjen e emrit të fëmijës nuk kishte ngutje. Duhej që fëmija të dilte nga ditët
e tija, që do të thoshte pasi të kishte mbushur dyzetë ditë atëherë, fillohej të mendohej
për vendosjen e emrit të tij. Zakonisht për vendosjen e emrit kur ishte fëmija i parë,
këtë emër kishte të drejtë ta vendoste daja i madh i fëmijës. Për vendosjen e emrit
nuk merreshin fare në konsideratë dëshirat e prindërve. Me këtë rast në familje
organizohej një gosti e madhe12.
Një vend të rëndësishëm në traditën historiko-kulturore të Labërisë, kanë zënë edhe
ceremonitë, ritet dhe mitet për të vdekurin, varret dhe jetën e përtejme. Në vështrimin
sipërfaqësor, duket se ritet dhe përfytyrimet për vdekjen, kanë një lidhje organike
me botën e të gjallëve dhe këto rite zënë një vend tepër të rëndësishëm në jetën
shpirtërore të banorëve të Labërisë13. Ceremoni të tilla janë ruajtur më një fanatizëm
shumë të madh nga bashkësia fshatare e krahinës, deri në mesin e shekullit të XX.
Vdekja është ndërprerja e jetës, por ndërkohë ajo është edhe vazhdimi i jetës për
pasardhësit dhe trashëgimtarët. Sipas traditës vendase, thuhet se jeta e të gjallëve
drejtohet prej të vdekurve, kjo gjithmonë në kuptimin e trashëgimit të riteve dokeve
dhe zakoneve vendase, me qëllim që ato të mos ngelen pas dore dhe të mos harrohen,
nga këta trashëgimtarë.
Në të gjitha ceremonitë dhe ritet, kërkohet që të theksohet ideja se vdekja është një
humbje e madhe shoqërore, jo vetëm për familjen por edhe për të gjithë bashkësinë,
për fshatin dhe madje për të tërë krahinën. Në popull besohej se ç’do njeriu, që kur
lindte i ishte përcaktuar edhe dita e vdekjes, ditë kjo e cila caktohej nga një fuqi e
mbinatyrshme dhe hyjnore, madje është përcaktuar jo vetëm dita e vdekjes por edhe
mënyra se si do të jetë kjo vdekje14. Sipas bestynive, për njerëzit që ishin në agoni dhe
nuk e jepnin shpirtin, në qoftë se nuk kishin pranë të gjithë të afërmit dhe sidomos
njerëzit më të dashur për të. Mbasi vdekja ka kryer punën e vet, mendohej se i vdekuri
dëgjon dhe shikon gjithçka përreth tij, ai shikon se kush qan, e hidhërohet, di dhe
ndjen se kush vjen dhe kush nuk vjen për ngushëllim etj.
Që i vdekuri, ndjen, dëgjon, hidhërohet dhe gëzohet, kjo pasqyrohet në ligjërimet e
grave, të cilat në të vërtetë mes dhimbjes dhe lotëve ndërmjet të tjerave hyjnë në një
dialog me viktimën. Po kështu gjatë një viti të zisë, gruaja që mbetet e ve, bën vizita të
shpeshta tek varri i burrit të saj dhe gjatë vajtimeve, i kërkon atij herë pas here mendime
për hallet dhe problemet e shtëpisë. Dhe sipas traditës i vdekuri i kthen përgjigje kësaj
gruaje për këto halle natën, kur ajo është në gjumë duke i dalë në ëndërr15.
Vdekja përjetohej në mënyrë të dhimbshme. Burrat në shenjë respekti dhe hidhërimi
për të vdekurin nuk rruheshin për dyzet ditë, por atyre nuk u lejohej që të qanin.
Ndërsa tek gratë, dhimbja për vdekjen e të afërmit të tyre pritej me kuje, ulërima
qarje dhe çjerrje të fytyrës. Ky zakon i fundit u kërkua me ngulm nga kuvendi i
Kuçit që gratë në rast vdekje të mos qanin më me ulërima16. Nga momenti i vdekjes,
11

Shahu, Ajet, vep. e cit. fq. 116.
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Memushaj, Rami, vep. e cit. fq. 113.
16
Gazeta Labëria, nr. 30 (214) viti, 2009.
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kufoma, mbahet për 24 orë rresht në shtëpi, dhe i bëhen nderimet dhe respektet e
fundit. Menjëherë mbasi ai ka dhënë shpirt, nuk hapet lajmi po merren disa masa
paraprake siç është larja e të vdekurit, më qëllim që në botën tjetër ai të jetë i larë nga
mëkatet, në rast të kundërt atij i mbylleshin portat për në parajsë17, apo për në
xhenet për myslimanët, po kështu rregullohej edhe shtëpia për të pritur
ngushëllimet. Mbas kësaj përhapej lajmi tek miqtë farefisi dhe bashkëfshatarët. I
vdekuri vendosej në dhomën e grave, dhe në rast se i vdekuri ishte i ri, e qanin
gjithë natën, ndërsa kur ai ishte i kaluar në moshë nuk qahej natën por vetëm
ditën, në disa fshatra të Labërisë, në fakt për ç’do lloj vdekje nuk lejohej që të qahej
natën, përjashtim nga ky rregull bënin vetëm fshatrat e Kurveleshit të Sipërm. Për
ditën e varrimit, merreshin një sërë masash për të organizuar ceremoninë mortore.
Gratë në përgjithësi nuk lejoheshin që të shkonin në varrim. Në fund të ceremonisë
së varrimit për nder të vdekurit shtrohej një drekë, që quhej dreka e dheut. Mbas
ceremonisë së varrimit në krye të shtatë ditëve, organizohesh një ceremoni tjetër
përkujtimore që quheshin të shtatat e të vdekurit, përsëri nga ky rregull janë të
përjashtuar fshatrat e Kurveleshit, të cilët nuk organizojnë një ceremoni të tillë.
Gjatë vitit organizoheshin edhe të dyzetat, të gjashtë muajt si dhe viti. Zia për të
vdekurin zakonisht zgjaste një vit.
Ritet dhe simbolika për vdekjen janë të shumta, dhe për studiuesit dhe udhëtarët e
huaj këto rite janë quajtur si të çuditshme dhe me një orgjinë shumë të hershme e
pagane18. Madje nga ata është hedhur dhe ideja se shqiptarët janë homerikët e fundit
të gadishullit të Ballkanit19. Kjo ide e tyre është hedhur duke u nisur pikërisht nga
ritet dhe ceremonitë e vdekjes.
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Ekspertimi si provë në procedurën penale
PhD (C.) Fatmire Krasniqi
Universiteti “Kadri Zeka”, Gjilan
Abstrakt
Zhvillimi i procedurës penale rezulton të jetë një nga proceset më të rëndësishme në
fushën e drejtësisë. Përveç përcaktimit të mirfilltë ligjor të saj, parimisht është e
domosdoshme që të ekzistojë përcaktimi ligjor në lidhje me rrethanën konkrete të
paraqitur (në kuptim të sqarimit të saj) e më konkretisht, përcaktimit paraprak nëse
ekziston ose jo vepra penale dhe kryesi i veprës penale. Në këtë drejtim, ekzistimi i
përcaktimeve ligjore si dhe përmbushja e kushteve për zhvillim të procedurës së tillë,
arsyeton zhvillimin e procedurës penale në tërësi, në fund të së cilës përcaktohet edhe
përgjegjësia penale e personit të dyshuar si kryers i veprës penale.
Megjithatë, si pjesë e veçantë dhe shumë e rëndësishme e procedurës penale rezulton të
jetë edhe procesi i të provuarit. Gjatë realizimit të procesit të tillë, paraqiten dhe konstatohen
fakte të ndryshme relevante në lidhje me procesin penal për të cilin zhvillohet një
procedurë e tillë.
Paraqitja e të dhënave të ndryshme, në cilësi të provave për rastet konkrete, bëhet konform
normave juridiko-procedurale të përcaktuara në Kodin e Procedurës Penale të Republikës së
Kosovës. Më konkretisht, kontribut esencial në arritjen e së vërtetës dhe zbulimin e saj
gjatë zhvillimit të procedurës penale, ofrojnë veçmas pjesëmarrësit në procedurën penale,
ku gjithsecili prej tyre, ka funksion të caktuar.
Ndër subjektet e rëndësishme pjesëmarrëse në procedurën penale, rezulton të jetë edhe
eksperti. Prandaj, duke vërejtur funksionin dhe rëndësinë e tij në procedurën penale, do
të trajtojmë në rend të parë nocionet ekspert dhe proces i ekspertimit, pastaj do të ndalemi
në trajtimin e llojeve të ekspertimeve, për të vazhduar me kuptimin e provës në
procedurën penale si dhe formën e verifikimit të saj në këtë procedurë.
Vend të veçantë do të zë edhe trajtimi i mënyrës së angazhimit dhe përjashtimit të
ekspertit nga procesi i ekspertimit, për të vazhduar më tej me vlerën provuese të
deklarimit të ekspertit.
Fjalët kyçe: Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës, prova, procesi i të provuarit, eksperti
dhe ekspertimi.

Hyrje
Çdo cënim, dëmtim apo asgjësim i të mirave të mbrojtura me ligj, obligon organet e
drejtësisë në reagim ligjor ndaj personit të dyshuar si kryes i veprës penale. Në këtë
drejtim, ndërrmarrja e masave të caktuara në raport me personin e dyshuar, mbartë
në vete përgjegjësi etike dhe ligjore. Mirëpo, në mënyrë që reagimi i organeve të
drejtësisë të jetë reagim ligjor, aplikohen dispozitat ligjore të përcaktuara paraprakisht
në bazë të të cilave zhvillohet edhe procedura penale, ku gjithnjë synim kryesor
mbetet gjetja e së vërtetës, konstatimi i saj dhe vendosja në lidhje me të.
Përmes zhvillimit të procedurës penale, arrihet të vërtetohet ekzistimi i veprës penale
ose jo, megjithatë si pjesë e veçantë dhe shumë e rëndësishme e kësaj procedure
rezulton të jetë edhe procesi i të provuarit, në të cilin paraqiten dhe konstatohen fakte
të ndryshme.
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Ndër subjektet pjesëmarrëse në procedurën penale, rezulton të jetë edhe eksperti,
prandaj në vijim do të shqyrtojmë funksionin dhe rëndësinë e tij në procedurën
penale, duke filluar nga shtjellimi i nocioneve ekspert dhe ekspertim, llojet e
ekspertimeve, kuptimin e provës materiale si dhe formën e verifikimit të provave në
këtë procedurë. Vend të veçantë do të zë edhe trajtimi i mënyrës së angazhimit dhe
përjashtimit të ekspertit nga procesi i ekspertimit si dhe vlera provuese e deklarimit
të tij.
Nocionet ekspert dhe ekspertim
Procesi i të provuarit kërkon gërshetim të njohurive nga fusha të ndryshme shkencore.
Madje, në procedurën e tillë të ndriçimit dhe të vërtetimit të fakteve relevante në
lidhje me ndonjë çështje penale konkrete shpeshherë gjykatës i nevojiten njohuri të
domosdoshme që drejtpërdrejtë kanë ndërlidhje dhe burojnë nga shkencat natyrore
ose teknike, njohuri të cilat gjyqtari në aspektin profesional nuk i disponon (Sahiti
& Murati, 2013, 276), e që rrejdhimisht posedimi i njohurive të tilla është i
domosdoshëm.
Duke parë të rëndësishëm rolin dhe kontributin e personave profesionist, në dhënien
e mendimeve të tyre profesionale për çështje të caktuara, gjithsesi inkuadrimi i
personave të tillë në rrjedhën e procedurës penale ka vlerë të veçantë. Prandaj,
personat e tillë të cilët ofrojnë ndihmesë profesionale në raport me organet e procedurës
penale në drejtim të zbardhjes së rasteve kontestuese penale quhen ekspertë. Më
konkretisht, me vendim të organit procedural mund të angazhohen personat të
cilët, në bazë të kualifikimit profesional dhe të shkathtësisë së fituar në profesion, i
vështrojnë faktet, rrethanat ose dukuritë dhe për to japin mendimin e vet. Personat
e tillë e ndihmojnë organin procedural në vërtetimin e fakteve kontestuese dhe quhen
ekspertë (Sahiti & Murati, 2013, 276-277).
Ndërkohë që, eksperti në bazë të dijës dhe kualifikimit të tij profesional, i vështron
faktet kontestuese dhe për to jep mendimin e tij. Me ndërrmarrjen e veprimit të tillë
ai realisht kryen veprimin procedural të ekspertimit. Ekspertimi përbëhet prej dy
pjesësh: prej konstatimit dhe mendimit. Pjesa e parë e ekspertimit, më konkretisht
konstatimi ka të bëjë me përceptimin e fakteve në bazë të vëzhgimit të drejtpërdrejtë
të tyre, ndërsa pjesa e dytë, përkatësisht dhënia e mendimit përfshinë konkludimet
e ekspertit deri te të cilat ai ka ardhur në bazë të dijës, kualifikimit dhe eksperiencës
së vet (Sahiti, 2005, 172). Gjithsesi, veprimet e tilla të ndërrmarra nga eksperti duhet
të jenë në pajtueshmëri me normat juridike të Kodit të procedurës penale të Republikës së
Kosovës (më tej KPP), ndërkohë që, veprimet e tilla rezultojnë në hartimin e Raportit
të ekspertit. Më konkretisht, sipas Nenit 3, parag. 1, nënparag. 1.11, të Ligjit për Agjencinë
e Kosovës për Forenzikë, të vitit 2011, me termin ekspertim apo ekspertizë nënkuptohet
i gjithë procesi i hulumtimit, hetimit, gjurmimit, vlerësimit apo studimit të provuar,
përfshirë edhe raportet nga aktivitetet në fjalë, për të vazhduar me konstatimet dhe
rezultatet që kërkojnë njohuri specifike profesionale dhe të cilat kryhen nga ekspertë
në mënyrë që të njejtit të ofrojnë mendimin e tyre profesional mbi faktet e caktuara.1
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Neni 3, parag. 1, nënparag. 1.11 i Ligjit për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë 2011.
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Angazhimi i ekspertit dhe përjashtimi i tij nga procesi i ekspertimit
Në rrethanat kur, prezenca e ekspertit është e domosdoshme, gjithsesi shtrohet
kërkesa për angazhimin e tij. Ndërkohë që, sipas dispozitave juridike të KPP-së, për
të caktuar ekspertimin është i autorizuar prokurori i shtetit. Më konkretisht, sipas
Nenit 137, parag. 1, nënparag. 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPP-së përcaktohet që, para
angazhimit të ekspertit, prokurori i shtetit nxjerr vendim në të cilin: i paraqet ekspertit
pyetje specifike në të shkruar apo një sërë pyetjesh që janë të rëndësishme për fajësinë
ose pafajësinë e të pandehurit ose shkallën e dëmit të shkaktuar me vepër penale,
pastaj e përcakton emrin e ekspertit dhe paraqet bazën për ekspertimin e specializuar
të ekspertit, përfshirë shkollimin e tij, përvojën dhe shërbimin e mëparshëm si ekspert
i gjykatës dhe njëherit i siguron ekspertit qasje në provat e duhura për ekspertimin
e specializuar apo teknik.2
Përkundër autorizimeve të prokurorit të shtetit, sipas Nenit 137, parag. 2 i KPP-së
i pandehuri, mbrojtësi, viktima ose edhe mbrojtësi i viktimave mund të kundërshtojë
përzgjedhjen e ekspertit bazuar në kualifikimet e tij apo konfliktin potencial të
interesit, duke pasur mundësi që të paraqesin kundërshtim tek gjyqtari i procedurës
paraprake. Më tej, gjyqtari i procedurës paraprake merr aktvendim mbi përzgjedhjen
e ekspertit brenda dhjetë (10) ditëve prej momentit të caktimit të ekspertit.3 Në procesin
e tillë të përcaktimeve ligjore, sipas Nenit 137, parag. 3 të KPP-së, me vlerë të veçantë
është edhe fakti që, nëse ndonjë lloj i caktuar i ekspertimit i përgjigjet fushës së
ndonjë institucioni profesional apo ekspertimi mund të bëhet brenda një organi
publik të caktuar, kjo detyrë, posaçërisht nëse është detyrë e ndërlikuar, si rregull i
besohet institucionit të tillë profesional apo organit publik. Institucioni profesional
apo organi publik cakton një apo disa ekspertë për të kryer ekspertimin.4
Një nga çështjet e tjera të rëndësishme në rrafshin e zgjedhjes së ekspertit për
ekspertim, është edhe mundësia e përjashtimit të tij nga ky proces. Rrjedhimisht, në
fazën e emërtimit të ekspertit dhe në rast të ekzistimit të kundërshtimit, nga i pandehuri,
mbrojtësi, viktima ose mbrojtësi i viktimave, mund të potencohet se paraqitet një
lloj i veçantë i përjashtimit të ekspertit nga ky proces. Megjithatë, edhe sipas Nenit
45, parag. 1 të KPP-së, kryetari i trupit gjykues, gjyqtari i vetëm gjykues, gjyqtari i
procedurës paraprake ose kryetari i kolegjit shqyrtues apo kolegjit ankimor vendos
për përjashtimin e procesmbajtësit, përkthyesit, specialistit e poashtu edhe për
përjashtimin e ekspertit dhe mbrojtësit të viktimave.5
Rrjedhimisht, aspekti i angazhimit dhe përjashtimit të ekspertit nga procesi i
ekspertimit, paraqet çështje të veçantë në kuptim të rregullimit me dispozita
juridiko-procedurale.
Provat materiale dhe procedura e ekspertimit
Të dhënat e paraqitura nga ekspertët marrin cilësinë e provave, vetëm në rrethanat
e pajtueshmërisë ndërmjet veprimeve profesionale të ekspertëve dhe normave jurdikoprocedurale. Në të kundërtën, të dhënat e tilla e humbin cilësinë dhe fuqinë e tyre
2
3
4
5

Neni
Neni
Neni
Neni

137, parag. 1, nënparag. 1.1, 1.2 dhe 1.3 i KPP-së të Kosovës 2012.
137, parag. 2 i KPP-së 2012.
137, parag. 3 i KPP-së 2012.
45, parag. 1 i KPP-së 2012.
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provuese. Në këtë drejtim, provat janë të dhënat mbi faktet dhe rrethanat që lidhen
me veprën penale, të cilat merren prej burimeve të parashikuara me ligjin procedural
penal, në përputhje me rregullat e caktuara prej tij dhe që shërbejnë për të vërtetuar
kryerjen ose jo të veprës penale, pasojat e ardhura prej saj, fajësinë ose pafajësinë e
të pandehurit dhe shkallën e përgjegjësisë së tij (Latifi, 2014, 35). Prandaj, konstatimi
dhe mendimi i ekspertit gjatë procesit të ekspertimit do të duhej të ofrohej mbi prova
të ligjshme.
Ndërkohë që, në Kodin e ri të procedurës penale, procedurat për caktimin e dëshmitarëve
ekspert dhe standardve që vlejnë për ekspertim kanë ndryshuar, për të qenë në hap
me praktikat ndërkombëtare. Në të kaluarën, eksperti nuk ka qenë dëshmitar
tradicional por është parë më tepër si dorë e zgjatur e gjykatës për arsye se gjykata
e emëronte atë. Eksperti i tillë në teori do të duhej të ishte neutral dhe do duhej që të
përgjigjej në pyetje pa e mbajtur asnjërën anë. Mirëpo, një sistem i tillë nga shumë
persona shihej si problematik pasi që në praktikë ekspertët kishin anime të ndryshme.
Po ashtu, duke qenë se eksperti caktohej nga gjykata ekzistonte një motiv që të mos
kundërshtohej eksperti dhe të pranohej çfarëdo që thoshte ai. Rrjedhimisht, për
shkak se praktikat e tilla të caktimit të ekspertëve nuk ishin në hap me praktikat e
respektimit të të drejtave të njeriut, një gjë e tillë rezultoi me ndryshime mjaftë
domethënëse në këtë fushë.
Natyrisht, sot gjyqtari nuk është më sponsorizuesi i ekspertit. Për më tepër, i pandehuri
dhe pala e dëmtuar kanë më shumë mundësi për ta sfiduar ekspertin. Gjithsesi,
eksperti duhet të paraqes reporte me shkrim me të cilat e specifikon arsimimin e tij,
përvojën dhe teknikat që i ka përdorur. Kjo është bërë me qëllim që të pandehurit t’i
mundësohet që ta merr në pyetje ekspertin (Smibert, 2013, 55-58).
Ndërkohë që, gjatë zhvillimit të procedurës së ekspertimit, eksperti bënë shikimin e
sendeve të ekspertimit në prezencën e organit i cili zhvillon procedurën dhe të
procesmbajtësit, përveç kur për ekspertim janë të nevojshme ekzaminime të gjata,
ose kur ekzaminimet bëhen në ente, apo në organin shtetëror, ose kur këtë e kërkojnë
arsyet e moralit. Megjithatë, kur për qëllimet e ekspertimit nevojitet analizë e ndonjë
materie të posaçme, nëse është e mundur ekspertit, i lihet në dispozicion vetëm një
pjesë e asaj materie, kurse pjesa tjetër në sasinë e nevojshme, ruhet në rast të analizave
të mëvonshme (Sahiti & Murati, 2013, 279). Ndërsa Neni 21, parag. 1 i Kushtetutës së
Republikës së Kosovës 2008, bënë të qartë se, edhe gjatë realizimit të procesit të
ekspertimit, duhet të respektohen rregullat fundamentale kushtetuese, sipas të cilave
çdokush e ka për detyrë t’i respektojë të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të të
tjerëve,6 e në këtë drejtim edhe eksperti përkatës gjatë zhvillimit të procedurës së
ekspertimit. Përmbyllja e tërë procesit të ekspertimit në bazë të veprimeve konkrete
të ekspertit, rezulton në dhënien e konstatimeve dhe mendimeve profesionale në të
ashtuquajturin Raportin e ekspertit.
Llojet e ekspertimit sipas Kodit të procedurës penale të Republikës së
Kosovës
Gjatë zhvillimit të procedurës penale, mund të paraqitet kërkesa për realizimin e

6

Neni 21, parag. 1 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës 2008.
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llojeve të ndryshme të proceseve të ekspertimit, prandaj kërkesa për ekspertim mund
të jetë kërkesë për realizimin e autopsisë, ekzaminimeve të lëndimeve trupore dhe fizike,
ekspertimin toksikologjik, ekspertimin psikologjik, ekspertimin molekular dhe gjenetik duke
përfshirë edhe analizat e ADN-së, analizat kompjuterike dhe analizat financiare.
Autopsia, paraqet një nga metodat e zbardhjes së të vërtetës në rrethanat e ekzistimit
të të ashtuquajturave vdekje të dyshimta. Më konkretisht, shikimi dhe autopsia e
kufomës si veprim ndërrmerret gjithmonë kur në ndonjë rast konkret ekziston
dyshimi rreth asaj vdekje ose është e dukshme dhe e qartë se, vdekja është shkaktuar
nga kryerja e veprës penale apo kur ajo vdekje rezulton të ketë lidhje me veprën e
kryer penale. Në të gjitha rrethanat kur kufoma është varrosur urdhërohet
zhvarrosja (eksumacioni) me qëllim të shikimit dhe të bërjes së autopsisë së saj
(Sahiti & Murati, 2013, 280).
Sipas Nenit 4, parag. 2, nënparag. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11
dhe 2.12 të Ligjit për Mjekësinë Ligjore 2010 përcaktohet se, autopsia mjekoligjore
zakonisht kryhet por nuk kufizohet vetëm në këto raste: te vrasjet apo vrasjet e
dyshuara; vdekjet e papritura të befasishme; në rrethanat e ekzistimit të dyshimit se
ka pasur ushtrim të dhunës apo edhe të torturës apo çfarëdo forme tjetër të
keqtrajtimit; te vetëvrasjet apo vetëvrasjet e dyshimta; dyshimet gjatë mjekimit;
aksidentet transportuese, profesionale apo shtëpiake; sëmundjet nga profesioni dhe
rreziqet; fatkeqësitë teknologjike apo mjedisore; te vdekjet gjatë kohës së arrestimit,
ndalimit, paraburgimit dhe burgimit; te vdekjet lidhur me veprimtarinë policore
apo ushtarake; trupat e paidentifikuara apo të skeletizuara si dhe te vdekjet gjatë
operacionit, apo njëzetekatër (24) orë pas operacionit, anestezionit, apo ndonjë
ndërhyrje tjetër mjekësore.7
Realizimi i procesit të autopsisë ka rëndësi të madhe në drejtim të zbardhjes së shumë
fakteve relevante. Realisht, përmes autopsisë ofrohen të dhëna në lidhje me: identitetin
e vërtetë të personit ndaj të cilit realizohet autopsia, përcaktimin e arsyeve të vërteta
të vdekjes si dhe kohës së vdekjes së personit, nëse është përdorur ndonjë mjet me të
cilin është shkaktuar vdekja mund të arrihet edhe deri te përcaktimi i mjetit të tillë
etj..
Gjithsesi, në vendin tonë ekspertimet e ndërlikuara dhe autopsitë, bëhen vetëm nga
ana e ekspertit të mjekësisë ligjore, sepse mjeku ekspert konsiderohet që nuk posedon
njohuri të mjaftueshme për zgjidhjen e shumë çështjeve që zakonisht paraqiten
para ekspertit (Batalli, 1985, 16). Më konkretisht, në bazë të Nenit 139, parag. 1 të
KPP-së përcaktohet se, me dhënien e urdhrit nga prokurori i shtetit, autopsia bëhet
nga ekzaminuesi i kualifikuar mjekësor. Ndërkohë që, sipas normave juridikopozitive, autopsia nuk mund t’i besohet mjekut i cili e ka mjekuar të vdekurin,
ndërsa në anën tjetër Ministria e Drejtësisë nxjerr udhëzime dhe standarde lidhur me
autopsinë e caktuar.8
Ekzaminimi i lëndimeve trupore dhe ekzaminimi fizik, realizohet kur synohet të bëhet,
përcaktimi i natyrës së dëmtimit, mjeti me të cilin është shkaktuar dëmtimi, shpjegimi
i lidhjes kauzale në mes të dëmtimit dhe komplikimeve të mundshme, përcaktimi i
kohës së shkaktimit të dëmtimit, se a është dhënë në mënyrë adekuate ndihma
mjekësore, dallimi në mes të dëmtimeve të shkaktuara për së gjalli dhe dëmtimeve të
7

Neni 4, parag. 2, nënparag. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 dhe 2.12 i Ligjit për Mjekësinë
Ligjore 2010.
8
Neni 139, parag. 1 i KPP-së 2012.
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shkaktuara pas vdekjes, kualifikimi i dëmtimeve trupore etj. (Batalli, 1985, 31).
Sipas Nenit 144, parag. 7 të KPP-së, natyra dhe procesi i realizimit të këtij lloji të
ekzaminimit është përcaktuar në përpikmëri, sidomos për faktin që, realizimi i këtij
procesi ekspertues të mos shoqërohet me cënim apo dëmtim të vlerave vitale
individuale. Prandaj, ekzaminimi fizik zbatohet nga mjeku, infermieri ose nga
tekniku i kualifikuar. Ekzaminimi i tillë fizik duhet të realizohet në pajtim me
rregullat e shkencës së mjekësisë, dhe duke pasur respekt të plotë për dinjitetin e
personit si dhe duke pasur konsideratën ndaj ndikimeve fizike dhe psikologjike në
lëndimin e tij.9 Më konkretisht, Neni 144, parag. 6 i KPP-së përcakton se ekzaminimi
fizik që ndërlidhet me ndërhyrjet trupore, siç është marrja e mostrave të gjakut
gjatë këtij ekzaminimi, mund të bëhet vetëm me urdhër të gjykatës ose me pëlqimin
e vullnetshëm të personit në fjalë.10
Ekspertimi toksikologjik, paraqet një nga llojet e ekspertimeve mjaftë të rëndësishme.
Më konkretisht, si rezultat i përdorimit të substancave toksike mund të vije deri te
cënimi, dëmtimi, rrezikimi apo edhe shkaktimi i vdekjes së personit. Si rrjedhojë,
paraqitet kërkesa për bërjen e ekspertimit, me qëllim të vërtetimit nëse lënda toksike
e caktuar është përdorur për të kryer veprën penale. Ndërkohë që, me fjalën helmim
kuptohet cënimi i shëndetit të personit, cënim apo dëmtim i cili mund të dërgoj
personin deri në vdekjen e tij. Pra, në rrethana edhe më të rënda nga procesi i
helmimit mund të shkaktohet edhe vdekja e personit si rezultat i futjes së materieve
kimike në organizëm në sasi të vogël, e cila duke vepruar në kushte të caktuara
kimike dhe fiziko-kimike shkakton çrregullime (Batalli, 1985, 93), të rrezikshme në
organizmin e personit. Ndërsa, sipas Nenit 143, parag 2 të KPP-së, kur dyshohet
për helmim të personave, prokurori i shtetit urdhëron që materiet e dyshimta të
gjetura në kufomë ose në ndonjë vend tjetër të dërgohen në institutin për hulumtime
toksikologjike për ekspertim,11 si dhe në pajtueshmëri me Nenin 143, parag. 3 të
KPP-së me rastin e analizave të materieve të dyshimta, eksperti i caktuar për ekspertim
të situatës konkrete përqëndrohet në veçanti në caktimin e llojit, sasisë dhe efektit të
helmit të gjetur në organizmin e personit. Kur materiet e dyshimta janë gjetur në
trup, atëherë sasia e helmit të përdorur duhet të përcaktohet kudo që të jetë e
mundur.12
Ekspertimi psikologjik, paraqet një nga llojet e ekspertimeve të përcaktuara në mënyrë
shprehimore edhe me dispozitat e KPP-së. Në këtë drejtim, Neni 146, parag. 5 i KPPsë përcakton që gjyqtari i procedurës paraprake mund të urdhërojë vlerësimin
psikologjik të të pandehurit vetëm nëse ka gjasa reale që i pandehuri ka kryer vepër
penale, pastaj ka shkak të bazuar për të besuar se gjendja psikologjike e të pandehurit
është paaftësuar ose ka qenë e paaftësuar në kohën e kryerjes së veprës penale, dhe
që paaftësimi i tillë psikik është i rëndësishëm për procedurën penale ose për të drejtën
e të pandehurit për një gjykim të drejtë. Psikologu apo mjeku do të hartojnë një
Raport ekspertimi.13
Ekspertimi molekular dhe gjenetik si dhe analiza e ADN-së, paraqesin gjithashtu lloje të
ekspertimeve përmes të cilave ofrohen të dhëna, në cilësi të provave në procedurën
penale. Ekspertimet e tilla konsistojnë në sqarimin e çështjes penale dhe në dhënien
9

Neni 144, parag. 7 i KPP-së 2012.
Neni 144, parag. 6 i KPP-së 2012.
11
Neni 143, parag 2 i KPP-së 2012.
12
Neni 143, parag. 3 i KPP-së 2012.
13
Neni 146, parag. 5 i KPP-së 2012.
10
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e provës me një përqindje shumë të lartë të saktësisë, duke ndihmuar në realizimin
e identifikimit kriminalistik. Në këtë drejtim, Neni 145, parag. 5 i KPP-së përcakton që,
provat të cilat gjenden, sigurohen apo merren nga vendi i kryerjes së veprës penale
apo që kanë lidhje me procedurën penale mund të ekzaminohen si dhe mostrat
mund t’i nënshtrohen ekzaminimit molekular dhe gjenetik sipas urdhrit të
prokurorit të shtetit,14 me qëllim të gjetjes së të dhënave për personin e pandehur
apo personin e dëmtuar.
Analiza kompjuterike, paraqet një lloj tjetër të ekspertimit. Sipas Nenit 147, parag. 2 të
KPP-së përcaktohet që për pajisjet kompjuterike, pajisjet elektronike të ruajtjes apo
pajisje të ngjashme që janë marrë në mënyrë të ligjshme nëpërmjet një urdhri të
gjykatës ose me pëlqim, prokurori i shtetit mund të autorizojë zyrtarin përkatës të
policisë apo ekspertin për të shqyrtuar, analizuar dhe kërkuar për informata ose të
dhëna që gjenden brenda pajisjeve kompjuterike, pajisjeve elektronike për ruajtje
ose pajisjeve të ngjashme.15 Ekspertimin në fjalë e bëjnë personat zyrtarë në cilësi të
ekspertëve ose zyrtarëve të autorizuar policorë të cilët janë të profesionalizuar në
fushën e tillë.
Analiza financiare, mund të bëhet nga eksperti i fushës përkatëse ose nga zyrtari i
autorizuar policorë. Rrjedhimisht, sipas Nenit 148, parag. 2, nënparag. 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6 dhe 2.7 të KPP-së, për të dhënat financiare që janë marrë në mënyrë të
ligjshme nëpërmjet urdhrit të gjykatës ose me pëlqim, prokurori i shtetit mund të
autorizojë zyrtarin e policisë ose ekspertin për të shqyrtuar, analizuar dhe
përmbledhur të dhënat financiare. Prokurori i shtetit specifikon nëse zyrtari i
autorizuar i policisë ose eksperti tjetër përkatës do të përcaktojë: nëse mjetet financiare
janë dobi pasurore nga veprat e supozuara penale ose janë përdorur në kryerjen e
veprave të supozuara penale; lëvizjen e mjeteve financiare që mund të jenë dobi
pasurore nga veprat e supozuara penale ose mund të kenë qenë përdorur në kryerjen
e veprave të supozuara penale; nëse mjetet financiare mungojnë për shkak të veprave
të supozuara penale dhe, nëse është e mundur, mjetet dhe metodat e përdorura;
dëmi material i shkaktuar nga veprat e supozuara penale; përfitimi material nga
veprat e supozuara penale; shuma e tatimeve apo tarifave doganore që mund t’i
ketë detyrim i pandehuri; ose çdo çështje tjetër relevante për procedurën penale.16
Mirëpo, në rastet kur kërkohet kontrollë auditimi i të dhënave financiare për shkak
të shkallës së madhe të veprave penale financiare, llojit të madh apo të ndërlikuar të
të dhënave financiare ose nëse të dhënat financiare duhet të rindërtohen ose të
rregullohen, sipas Nenit 148, parag. 5 nënparag. 5.1, 5.2 dhe 5.3 të KPP-së prokurori
i shtetit kërkon nga gjykata që të autorizojë auditivin me ç’rast: urdhri i gjykatës
udhëzon ekspertin për qëllimin dhe fushëveprimin e auditimit dhe faktet e rrethanat
të cilat duhet të konstatohen. Shpenzimet për këtë mbulohen nga ndërmarrja afariste
ose personi juridik ndërsa, aktvendimin për rregullimin e kontabilitetit e merr gjykata
në bazë të raportit me shkrim nga eksperti i caktuar për të kontrolluar librat afariste.
Gjithsesi në aktvendimin e tillë, saktësohet shuma që ndërmarrja afariste apo personi
tjetër juridik detyrohet t’ia deponojë gjykatës si paradhënie për shpenzimet rreth
rregullimit të kontabilitetit të tij. Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë, ndërsa
pas rregullimit të kontabilitetit, gjykata, në bazë të raportit të ekspertëve, merr
14
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Neni 145, parag. 5 i KPP-së 2012.
Neni 147, parag. 2 i KPP-së 2012.
Neni 148, parag. 2, nënparag. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dhe 2.7 i KPP-së 2012.
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aktvendimin me të cilin cakton lartësinë e shpenzimeve të krijuara për shkak të
rregullimit të kontabilitetit dhe urdhëron që këtë shumë ta paguajë ndërmarrja
afariste ose personi tjetër juridik. Ndërmarrja afariste apo personi tjetër juridik mund
të ankohen për bazueshmërinë e vendimit lidhur me kompenzimin dhe shumën e
shpenzimeve. Për ankesë vendos kolegji prej tre gjyqtarësh.17 Gjithsesi, ekspertimi
financiar është një nga ekspertimet më të vështira për faktin që, veprimet e personave
konsiderohen veprime që nuk janë të bazuara në punë dhe aktivitete të lejuara, të
drejta dhe të mirëfillta, por në keqpërdorime, mashtrime dhe transaksione të dyshimta
(Halili, 2002, 20), ndërsa një gjë e tillë e vështirëson edhe më shumë procesin e
realizimit të ekspertimit në fjalë.
Vlera provuese e deklarimit të ekspertit
Paraqitja e Raportit të ekspertimit nga ana e ekspertit konsiderohet si proces mjaft i
rëndësishëm. Ofrimi i njohurive të tilla bëhet në mënyrë të veçantë, fillimisht përmes
konstatimit të të dhënave dhe më tej përmes të ashtuquajturit mendim i ekspertit.
Ndonëse është fakt i njohur se, mendimi i ofruar nga eksperti nuk e obligon gjykatën
në marrjen e vendimit gjyqësor, megjithatë ofrimi i të dhënave të tilla dhe fuqia e
tyre provuese, në mënyrë konkrete mund të kenë ndikim në përmbajtjen e vendimit
gjyqësor. Prandaj, me të drejtë gjykata gjithmonë e çmon mendimin e ekspertit në
mënyrë analitike dhe në lidhje edhe me provat e tjera, e pastaj nxjerr konkludimin
e vet mbi vlerën dhe kontributin e mendimit të ekspertit në ndriçimin dhe zgjidhjen
e çështjes penale, me ç’rast përcaktohet vlera provuese përfundimtare e ekspertimit
për çështjen konkrete penale (Sahiti & Murati, 2013, 285-286), për të cilën është
realizuar një ekspertim i tillë.
Në këtë drejtim, konstatimi dhe mendimi i shfaqur përmes Raportit të ekspertit, i
trajtuar në lidhshmëri edhe me provat e tjera, ofron mundësi të drejtimit të vetëdijës
në kahjen e drejtë, të shtjellimit të çështjes penale. Eksperti përkatës të dhënat e tilla
i ofron pas shqyrtimit të provave të caktuara nga këndi shkencor dhe profesional,
për faktin që i njejti nuk ka qenë vëzhgues i drejtpërdrejtë i mënyrës së kryerjes së
veprës penale. Prandaj, gjithmonë duhet të merret parasysh që mendimi i ekspertit
është ashtu siç edhe quhet pra ai paraqet vetëm mendim, për faktin që eksperti nuk
e ka parë se si ka ndodhur vepra penale apo nuk e ka dëgjuar rrëfimin e askujt.
Ekspertit duke i dhënë qasje në dëshmi në mënyrë që të bëjë analiza, prej tij pritet që
ta jep mendimin pikërisht në bazë të analizave të tilla. Ky mendim ndikohet nga tri
gjëra: (1) pyetja e parashtruar, (2) dëshmitë e analizuara dhe (3) zgjidhjet e bëra nga
eksperti gjatë analizave. Këta faktorë gjithashtu varen nga arsimimi, përvoja dhe
animet profesionale të ekspertit (Smibert, 2013, 56).
Rrjedhimisht, të dhënat e paraqitura nga eksperti në pajtim me dispozitat e
përcaktuara në KPP, marrin fuqinë e tyre provuese dhe bëhen pasqyrim i të dhënave
reale duke kontribuar drejtpërdrejt në zgjidhjen e drejtë të çështjes.
Konkluzion
Duke trajtuar funksionin dhe rëndësinë e ekspertit në procedurën penale, nga të
17

Neni 148, parag. 5 nënparag. 5.1, 5.2 dhe 5.3 i KPP-së 2012.
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gjitha të dhënat e mësipërme mund të konkludojmë se, informacionet e sjelluara
nga eksperti, janë të dhëna të mbështetura në dije shkencore dhe profesionale, të
cilat ndonëse nuk e detyrojnë gjykatën në aspektin e marrjes së vendimit të caktuar,
megjithatë ndikojnë në orientimin e drejtë të saj në raport me çështjen penale e cila
duhet të trajtohet në këtë procedurë.
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Abstract
Development economics has started to propose solutions to the problem of development
in underdeveloped countries since the 17th century. Over time, various solutions have been
proposed by many diﬀerent development researchers and economists. Most of these solutions
have the common characteristic of looking for a so-called “silver bullet” to the problem of
development, that is to say a single solution to be applied to all underdeveloped countries,
which over time might be freedom, foreign aid, good governance or other single approach.
The purpose of this paper is to argue that, being development generally intended as a sort of
“adequate level of production of goods and services by public and private subjects in a given
country”, the solution to the problem of development cannot be a single one, given that the
basic theory of production in economics in based on 4 factors of production (entrepreneurship,
labor, capital and land), so that the level and quality of these 4 factors and all the subfactors inﬂuencing them (such as the climate in the case of land or the culture in the case of
entrepreneurship) will be the real responsible for the development process in a country.
Keywords: International development, development economics, factors of production, foreign
aid, freedom.

Introduction
The search for a solution to the problem of underdevelopment continues as usual,
probably with even more a#ention from the public opinion. If the ﬁrst theories
concerning development economics can be traced back to 17th century, with the
emerging theories of mercantilism, the subject has continued to a#ract the interest
of academics and researchers, up to today’s theories on neoclassical economics and
Amartya Sen’s works on development issues.
Recently, the academic debate has acquired an even higher public relevance. The
United Nations have started to draw people’s a#ention through the Sustainable
Development Goals and the general debate on developing countries. Star professors
such as Jeﬀrey Sachs and William Easterly have published books, mainly aimed
at the general public, such as “The end of poverty: economic possibilities for our
time” by Jeﬀrey Sachs and “The elusive quest for growth: economists’ adventures
and misadventures in the Tropics” by William Easterly. The public debate has been
additionally enhanced by the involvement in the development ﬁeld of new important
and emerging philanthropists, such as for example Bill Gates, with the activities
implemented through the Bill and Melinda Gates Foundation, which has called the
a#ention of both donors and media due to the public position held by Mr. Bill Gates
and his wife, Melinda.
What do these approaches have in common? Is there any tendency that we may
consider as relevant in the recent debate?
Actually, there is one point that is of great relevance, especially in recent approaches
for the underdevelopment problem, but that have some common characteristics
with the traditional approaches to development. In English slang, a silver bullet is “a
198

speciﬁc, fail-safe solution to a problem”1, taken from the popular notion that a bullet
made of silver is necessary to kill a werewolf. It is a sort of magical, easy solution to
a complex problem. In the case of underdevelopment, the search for a silver bullet
to this complex problem is haunting development economics with more and more
emphasis recently.
In fact, each author has his particular solution to the problem of underdevelopment.
For example, historically, Harrod Domar provides a theory where improved capital
investment leads to economic growth. If we analyze more recent authors such as
Jeﬀrey Sachs and William Easterly, they all have their silver bullet: in the case of Prof.
Sachs, it’s international aid, while as for Prof. William Easterly is freedom2. That’s
the tendency of a debate that it’s ge#ing more and more divisive in international
development, since each author promotes his or her own position and criticizes the
one of the other authors.
The point to make is instead diﬀerent and is the central hypothesis of this paper.
There is no silver bullet in international development for a single, but precise reason.
If we take into consideration what we mean by development in a generic but widespread
approach, we come to the conclusion that we mean a sort of “general production of
diﬀerent goods and services oﬀered by public and private organizations”.
There are other deﬁnitions and concepts concerning development, such as for example
sustainable development or inclusive development, proposed by the United Nations
or single academic researchers. Some are much more reﬁned and academically
complex. Still, when we come to the main debate on development, to the way normal
people understand and see the concept, we come to something very close to the
concept provided above: factories that produce diﬀerent goods and services, shops
that are full of diﬀerent goods, a government that is oﬀering good services to its
citizens and so on.
These are popular but highly eﬀective ways to understand the issue of development,
but that’s true for academics as well. If we take into consideration the same term of
economic growth, which is a sort of proxy for the concept of development by many
economists, we are very close to the deﬁnition provided above, with an emphasis on
the growth of the goods and services provided by public and private actors.
If we focus on the concept of development of general production of goods and services
provided by private and public organizations, we should come to quite an interesting
conclusion. The general theory of production states that production is linked to the
factors of production, which are in fact four: land, capital, entrepreneurship and
work. Given that this is one of the most widely accepted theory and the same basis of
economics, we should come to a single but relevant conclusion.
Given that we have four factors of production and, of course, we have many other
sub-factors aﬀecting them, such as for example the climate of where land is located,
the education of the workforce, the skills and capacities of the entrepreneurs and so
on, we come to the conclusion that there cannot be any silver bullet in development.
The four factors of productions, as well as all the other sub-factors aﬀecting them, are
the real drivers of development, the real development bullets. Therefore, when we
discuss about so-called one-shot solutions to the problem of development, what it is
really happening is the following. Every author takes into consideration one aspect
1 See www.urbandictionary.com.
2 According to the two books previously mentioned for these authors.
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of development, one of the four factors of production such as capital in the model
Harrod-Domar, freedom for William Easterly or international aid by Jeﬀrey Sachs.
These factors (which in our case are also subfactors, such as freedom) are normally
not inherently wrong, but instead they are basically correct. The problem is they point
their emphasis on one particular factor (or sub-factors, such as we said for freedom)
and develop a full vision of the system based on that particular point, which in their
opinion is the silver bullet to development.
It is very diﬃcult to prove them wrong, since as we said all these factors play a positive
role in development, but the point is that they build a full theory of that particular
single point, with a sort of extremism in the approach, so that the full development
issue depends on that particular aspect.
The point is to recognize instead that the basis of the system of production of goods
and services are much more complex than that. It would be necessary to analyze the
level of entrepreneurship and what are all the single factors aﬀecting them. Is the
culture of entrepreneurship widespread in the population? Is bureaucracy playing a
negative or positive role in promoting entrepreneurship? Are ideas and innovation
part of the economic system of the country? And so on. This is the only way to
recognize that many diﬀerent factors are playing a role in development and therefore
there is no single solution.
Examples can be multiplied and diﬀerent factors and sub-factors can play a role in
promoting the concept of development. A tropical climate is normally a negative
aspect for development such as in the cases of Sub-Saharan Africa and India. Still,
that particular negative sub-factor can be compensated by other sub-factors that are
changing in the country.
For example, a change in the culture of the workforce and entrepreneurship can
help development in a particular country such as India today, so that this country is
growing in this decade like it was not doing instead few decades ago.
A description of the diﬀerent sub-factors that play a role in development and the issue
concerning whether one factor can compensate the other or not go behind the scope of
this paper. The same concerns factors which represent an obstacle to the development
of a country, such as being in a state of war, vicious ethnic conﬂicts and others.
The main concept is instead that many diﬀerent factors and sub-factors are playing a
role in development, therefore no silver bullet is available.
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Taksat në Komunën e Suharekës, kthimi në investime për komunitetin
Mr. Mustafë Kadriaj
Mr. Ajete Bujari
Abstrakt
Taksat si deﬁnicion në literaturën ﬁnaciare edhe pse nuk ka shum dallime nga tatimet, por
si në shkencë ashtu dhe në praktikën e implementimit nga organet shtetërore, ekzistojnë si
burim i veçantë i të hyrave. Për dallim nga tatimet, taksat janë pagesë e palës për shërbimin
që e merr nga organi shtetror. Dallimi tjetër i taksës nga tatimet, është se pala merr shërbim jo
matrial (intelektual) nga organi shtetëror dhe paguhet në mënyrë vullnetare, pra vetëm kur
i lind nevoja e palës për një shërbimtë cakuar. Gjithashtu, mjetet që grumbullohen i kthehen
komunitetit në investime kapitale nga organet shtetërore, përkatësisht organet komunale të
komunës së caktuar. Sipas ligjit mbi ﬁnancat e pushteit lokal (Nr3-L-049), si të hyra vetanake
për komunat janë edhe taksat. Në këtë punim do të analizohen të hyrat nga taksat në komunën
e Suharekës, menaxhimin e tyre dhe kthimin e tyre në investime kapitale për komunitetin
në komunën e Suharekës, si dhe do të analizohen ana profesionale dhe impelmentimi i anës
ligjore në fuqi dhe rregulloreve dhe udhzimeve që i obligojnë komunat dhe në këtë rast edhe
komunën e Suharekës. Sipas pragrafëve të lartpërmendur do të trajtojm qeverisjen lokale të
komunës së Suharekës, implementimin e ligjeve në fuqi, menaxhimin e të hyrave dhe kthimin
e tyre në investime për komunitetin.
Fjalë kyce: Taksat komunale, Komuna e Suharekës, Qeverisja lokale, Implementimi.

Hyrje
Taksat jane të njohura qysh në shoqërinë skllavopronare, në Romën dhe Athinen
antike, si dhe në shoqërinë feodale. Në kuptimin e sotëm, taksat janë ngushtë të
lidhuara me zhvillimin e administratës shtetërore (publike), gjë që ka ndikuar në
zgjerimin e obligimit të pagimit të taksave dhe në rritjen e ngarkesës me taksa.
(Komoni, 2008, p. 167). Burimet kryesore të të ardhurave publike, janë tatimet
dhe taksat. Dalllimi midis taksave dhe dhe tatimeve qëndron në faktin se, ndërsa
tatimet konsiderohen si kontribut i individëve apo subjekteve për të mirat publike
që përﬁtojnë, taksat janë kundërshpërblim për shërbimet që shteti i bën paguesit të
taksës. Taksa, përveç shërbimit, janë të lidhura edhe me pozicionin monopol të një
burimi apo shërbimi. Shërbimet që kryen shteti mund të jenë të jenë të kërkuara nga
paguesi I taksësose të imponuara me dispozita ligjore.Te taksa vihet re edhe elementi
i vullnetarizmit, por ky vullnetarizem rezulton relativ. (Bundo, Nëntor 2012, pp.
511,512).Taksë është detyrimi në para që shteti ose organet e pushtetit vendor u vënë
bizneseve apo individëve të ndryshëm. (Skenderi, 2010, p. 245). Taksat janë instrument
i sistemit ﬁskal me të cialt shteti ose organet juridiko publike sigurojnë të hyra nga
pagesat si kundervlerëpër shërbimet e caktuara që këto organe i kryejnë me kërkesë
të personave ﬁzikë dhe juridikë. (Kadriu, 2012, p. 188). Taksat mund të deﬁnohen
si kompensim monetar i individit për shërbimin special, të cilin me kërkesë të tĳ e
bënë organi shtetëror ose institucioni i përcaktuar me ligj. Taksat janë deﬁnuar edhe
si pagesa të obligueshme për mbulimin e të gjitha ose një pjese të shpenzimeve të
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ndonjë akti zyrtar, të nxitur nga pala. (Brajshori, 2014, p. 127). Në literaturën ﬁnaciare
si principe më të shpeshta të taksave numërohen: 1.principi i legalizimit, 2. Principi
ekuivalent, 3.principi i barbarsisë dhe 4.principi i thjeshtësisë. (Komoni, 2008, p. 168).
Taksat shtetërore, sipas organit i cili nxjerr dispozitat ligjore për taksat si dhe në dobi
të kujt bëhet pagimi i taksave, i dallojmë: a) taksat administrative, b) taksat gjyqësore,
c) taksat konsulare, d) taksat në pasuri dhe e) taksat komunale.). Taksat komunale
rregullohen me Ligjin për taksat komunale dhe në bazë të vendimit të kuvendit
komunal. Taksat komunale paguhen për shërbime të cilat janë të caktuara me tarifën
komunale për taksat. (Komoni, 2008, p. 173).
Trajtimi i taksave si pas Ligjit
Komuna është njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës, e
përbërë nga një komunitet i qytetarëve në një territor të caktuar, të përcaktuar me ligj,
e cila ushtron tërë pushtetin i cili nuk është i rezervuar shprehimisht për institucionet
qendrore. Të gjitha organet e komunës kujdesen që qytetarët e komunës t’i gëzojnë të
gjitha të drejtat dhe liritë pa dallim race, etnie, ngjyre, gjinie, gjuhe, religjioni, mendimi
politik apo mendimi tjetër, preardhjeje kombëtare apo sociale, pa dallim prone,
lindje apo ndonjë statusi tjetër me qëllim që ata të gëzojnë të drejta dhe mundësi të
barabarta në shërbimet komunale të të gjitha niveleve. Të gjitha autoritetet komunale
u përgjigjen qytetarëve të komunës në format e përcaktuara me ligj. Qytetarët e
komunës kanë të drejtë që të marrin pjesë në aktivitetet e komunës, siç përshkruhet
me ligj. (h#ps://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530). Komunat kanë buxhetet
dhe ﬁnancat e tyre për ﬁnancimin e kompetencave të tyre. Buxheti komunal përbëhet
prej: a) të hyrave vetanake, b)granteve nga Qeveria e Republikës së Kosovës, c)
donacioneve dhe d)të hyrave të tjera. Buxheti dhe ﬁnancat komunale rregullohet
me Ligjin për ﬁnancat lokale. (h#ps://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530).
Llojet e Taksave Komunale:1.taksa në pronën e paluajtshme, 2.taksa për lejen për
ushtrimin e veprimtarisë afariste, 3.taksa për lejen për shërbime profesionale, 4.taksa
për automjetet motorike, 5.taksat administrative komunale, 6.taksat për lejet për
ndërtimin dhe rrënimin e ndërtesave dhe strukturave të tjera, 7.taksat tjera komunale,
8.taksat për lëshimin e certiﬁkatave dhe dokumenteve zyrtare. (h#ps://gzk.rks-gov.
net/Act Document Detail.aspx?ActID=2525)
Trajtimi i taksave nga institutet dhe mediat
Kuvendi i Komunës së Suharekës, si organ më i lartë i vetëqeverisjes lokale në të
shumtën e rasteve gjatë mandatit 2010-2014, ka prodhuar situata të atilla që nuk kanë
reﬂektuar në mbrojtjen e interesit të përgjithshëm të qytetarëve dhe ka qenë pjesë e
shkeljeve ligjore. Në Kuvendin e Komunës së Suharekës edhe më tej vazhdon trendi i
hartimit të procesverbaleve prej vetëm 2-3 faqesh raport nga mbledhjet e këtĳ organi,
gjë e cila u pamundëson qytetarëve informim të drejtë dhe të plotë mbi diskutimet e
realizuara nga të zgjedhurit e tyre në organin më të lartë të vetëqeverisjes lokale. Nuk
u raportua për menaxhimin ﬁnanciar. Në të shumtën e rasteve, kryetari i Komunës
së Suharekës nuk ka raportuar për shpenzimet e rregullta tremujore ﬁnanciare në
Kuvendin e Komunës. Duke u bazuar në Ligjin për menaxhimin e ﬁnancave dhe
përgjegjësitë, kryetari i Komunës duhet të përgatisë dhe t’i dorëzojë Kuvendit
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Komunal raporte tremujore, të cilat mbulojnë vitin ﬁskal deri në fund të tremujorit.
Këto raporte duhet t’idorëzohen Kuvendit Komunal dhe një kopje duhet t’i dorëzohet
ministrit brenda tridhjetë (30) ditësh pas përfundimit të çdo tremujori dhe më pas
duhet të publikohen nga kryetari i Komunës në faqen e internetit të Komunës. (h#p://
www.kdi-kosova.org/publikime/9-Vleresimi_Vjetor_Komunave_2013_KDI.pdf)
Trajtimi i taksave nga Kuvendi Komunal i Suharekës
Me anë të rregullore caktohet lartësia e tarifave, ngarkesave dhe gjobave për shërbime
nga veprimtaritë komunale, që do t’i paguajnë personat ﬁzikë dhe juridikë, në emër të
shërbimeve komunale, lëshimit të dokumenteve publike, përpilimit të shkresave dhe
ofrimit të shërbimeve profesionale sipas kërkesës së palëve apo sipas detyrës zyrtare,
lejeve të punës për ushtrimin e veprimtarisë afariste dhe tregtare, lejeve për punë
profesionale, për pronësi të automjeteve, të përdorimit apo shfrytëzimit të pronës
komunale, ngarkesave për ndërtimin dhe rrënimin e objekteve, për shfrytëzimin e
burimeve natyrore, gjobat nga traﬁku dhe gjobat për shkeljen e rregulloreve komunale.
(h#ps://kk.rks-gov.net/suhareke/Municipality/Assembly/Regulations.aspx)
Tabela 1.Pasqyra e të hyrave vetanake
Nr.
Rd.
1
1
2
3
4
5
6

kategoria e
të hyrave
2
Kateg.caktuara
Tak.admins.katast
Tatimi i prones
Të hyra.nga Shendetsia
Të hyr.nga Arsimi
Të hyrat tjera
TOTAL:

Realizimi
I-VI-2013
3
327,027.90
79,668.50
268,243.82
26,638.70
68,836.00
17,198.30
787,613.22

Parashikimi
I-VI-2014
4
385,551.00
55,000.00
300,000.00
35,000.00
45,000.00
20,000.00
840,551.00

Realizimi Progresi Progresi Progresi
I-VI-2014
në %
në %
në %
5
6=5:3
7=5:4
8
270,521.39
82.72%
70.16% 40.31%
44,596.00
55.98%
81.08%
6.65%
293,922.74 109.57%
97.97% 43.80%
19,607.30
73.60%
56.02%
2.92%
36.30%
55.53%
3.72%
24,988.70
17,420.28 101.29%
87.10%
2.60%
671,056.41
85.20%
79.84% 100.00%

Burimi: Raportimi ﬁnanciar i administrimit të buxhetit të komunës së Suahrekë për
periudhën janar-qershor 2014, p 5.
Bazuar në të dhënat e shpalosura në pasqyrën e të hyrave vetanake pjesëmarrja në totalin
e të hyrave kap koeﬁcientin prej 40,31%, që janë të hyrat jo tatimore të realizuar për
kategoritë e caktuara të cilat janë të shpalosura në mënyrë të detajuar në pasqyrën e të
hyrave vetanake të kategorive të caktuara, ku në ketë grup të të hyrave për çdo 100,00 €
e mbledhur, në të hyrat komunale kjo kategori e të hyrave merrë pjesë me 40,31€, ndërsa
6,65% janë te hyrat vetanake jo tatimore si të hyrat administrative, shërbimet, regullimet
për lejet ndertimore dhe matjet gjeodezike andaj mundë të konstatohet se të hyrat
vetanake të realizuar nga kjo kategori nuk ngarkojnë shtresën e gjerë. Të hyrat që burojnë
nga kategoria e tatimit në pronë kanë një pjesëmarrje prej 43.80 % në bruto totalin e të
hyrave vetanake për vitin 2014, ku shihet se këto të hyra bëjnë pjesë në vendin e parë të të
hyrave vetanake që përbëjnë buxhetin e të hyrave vetanake për periudhën janar-qershor
2014. Nga pasqyra e të hyrave vetanake të realizuara në vitit 2014-të, ato janë më ulëta se
planiﬁkimi për 20,16%, ndërsa sipas realizimit të hyrat në vitin 2013-të, ishin më të ulëta
për 14.80.
Tabela 2. Pasqyra e të hyrave nga kategoria administrative-kadastrale
Nr
Përshkrimi i
Rd
Të hyrës
1
2
2.1 Taksat ofiqaria-adminis
2.2 Shërbimet katastrale
TOTAL:

Realizimi Parashikimi
I-VI-2013
I-VI-2014
3
4
36,206.00
45,000.00
43,462.50
55,000.00
79,668.50 100,000.00
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Realizimi Progresi
I-VI-2014
në %
5
6=5:3
35,496.17 98.04%
44,596.00 102.61%
80,092.17 100.53%

Progresi Pjesemar
në %
në %
7=5:4
8
78.88% 44.32%
81.08% 55.68%
80.09% 100.00%

Burimi: Raportimi ﬁnanciar i administrimit të buxhetit të komunës së Suahrekë
për periudhën janar-qershor 2014, p 6.
Nga pasqyra e të hyrave nga kjo kategori shihet se për këtë periudhë janë mbledhur
80,092.17 €, këto të hyra vetanake, në totalin e buxhetit vetanak komunal marrin
pjesë me 11,94 %, ku këto taksa nuk mund të konsiderohen si ngarkesë e madhe
për popullatën. Prej pasqyrës së këtyre të hyrave në totalin e këtyre taksave marrin
pjesë taksat e grumbulluara nga çertiﬁkatat e lindjes, kurorëzimeve etj. Kategoria e
të hyrave administrative kadastrale në krahasim me parashikimin e vitit 2013, ka një
zbritje për 19,91%, si dhe në krahasim me realizimin e vitit 2013-të, ka një trend të
rritjes të lehtë prej 0.53%.
Tabela 3. Pasqyra përfundimtsre

Burimet e
Të ardhurave
1
B.R.K- 2014
Mjetet Veta. 2014
Mjetet Veta. 2013
Mjetet Donatorve
TOTAL:

Buxh.fillest Buxh.Aloku Paga & Mallrat & Shpenzim.Subvenc& Investime TOTAL
Plus
I-XII-2014 I-VI-2014 Meditje SherbimetKomunale Transfere Kapitale Shpenzuar Minus
2
3
4
5
6
7
8
9
10=2-9
10,676,977 10,676,977 3,339,674 301,395 106,810
1,610,132 5,358,012 5,318,965
1,917,102 1,917,102
20,017
169,301
89,715 279,032 1,638,070
385,768 385,768 27,521
3,051
1,640
105,564 137,776
247,991
465
465
465
12,980,312 12,980,312 3,367,195 324,463 106,810 170,941 1,805,411 5,774,820 7,205,491.60
100.00% 25.94% 2.50% 0.82% 1.32% 13.91% 44.49%
55.51%
Burimi: Raportimi ﬁnanciar i administrimit të buxhetit të komunës së Suahrekë
për periudhën janar-qershor 2014, p 16.
Nga shënimet e sipërshënuara shihet se në periudhën Janar – Qershor të vitit 2014të, teprica e të ardhurave ndaj të ndalurave arrinë në shumën prej 7,205,491.60
€. .Shprehur në pëqindje janë shpenzuar 44,49% e mjeteve të alokuara dhe kan
mbetur për tu shpenzuar edhe 55,51% e mjeteve për vitin raportues. Ku kjo
shumë bartet në periudhat e ardhëshme të vitit ﬁskal 2014.(h#ps://www.google.
com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=LLOGARIAPERIODIKE---Janar---Qershor-2014)
Tabela 4. Pasqyra e të hyrave që rrjedhin nga kategoritë e caktuara

Burimi: Raportimi ﬁnanciar i administrimit të buxhetit të komunës së Suahrekës
për periudhën janar-dhjetor 2015, p 6
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Të hyrat vetanake në krahasim me parashikimin e vitit 2015, kanë shënuar a zbritje
pwr 21.74%, ndërsa pjesëmarrja e këtyre llojeve të taksave që kanë një përqindje të
dukshme në totalin e të hyrave komunale e që burojnë nga kategoritë e caktuara
të popullatës dëshmojnë qëndrueshmërinë e buxhetit komunal dhe nuk ngarkojnë
shtresën e gjerë të qytetarëve, si dhe në krahasim me realizimin e vitit 2014, ka zbritje
prej 7.66%. Arsyeja e rënies së të hyrave është zvoglimi i dënimeve të traﬁkut, po
ashtu edhe dënimet e Gjykatave kanë shënuar ulje në krahasim me vitin paraprak,
kjo ka bërë që të hyrat vetanake në vitn ﬁskal 2015 të jene zvogluar. Në përbërjen e
këtĳ grupi të të hyrat vetanake, taksat komunale janë realizuar me 78.26%, qiraja e
pronës me 89.33 %, taksa për regjistrimin e automjeteve me 75.11%, dënimet e traﬁkut
me 0.61%, si dhe denimet nga gjykatat janë realizuar të hyra në masen 6.6% në krasim
me planiﬁkimin vjetor 2015.
Tabela 5. Shpenzimet e mjeteve vetanake janar- dhjetor 2015

Burimi: Raportimi ﬁnanciar i administrimit të buxhetit të komunës së Suahrekës
për periudhën janar-dhjetor 2015, p 17
Tabela 6. Pasqyra përfundimtare

Burimi: Raportimi ﬁnanciar i administrimit të buxhetit të komunës së Suahrekës
për periudhën janar-dhjetor 2015, p 18
Nga tabela shihet se në periudhën Janar – Dhjetor të vitit 2015, ndryshimi e të
ardhurave ndaj të dalurave është në shumë prej 286,915.56 €. Shuma prej 36,955.92 €
na paraqitet si suﬁcit buxhetor gjat vitit ﬁskal 2015 për arsye të mos shfrytëzimit të
mjeteve të alokuara nga fondi burimor i Kosovës, kurse pjesa tjetër prej 349,959.64€,
do të bartet në periudhat e ardhëshme të vitit ﬁskal 2016 si mjete të alokuara e
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të pa shpenzuara gjatë periudhës raprtuese. (h#ps://kk.rks-gov.net/suhareke/
getattachment/BUXHETI/Pasqyrat-financiare/LLOGARIA-PERFUNDIMTARE-JANAR-DHJETOR-2015.pdf.aspx)
Raporti i Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm për vitet 2014, 2015
Sipas Raportit të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm, Komuna e Suahrekës kishte bërë
klasiﬁkim të gabuar të shpenzimeve, me c’rast nga kategoria e investimeve kapitale
kishte paguar për mallra, shërbime dhe subvencione e transferenë vlerë 579,923€. Nga
kjo shumë totale, përvec klasiﬁkimit të gabuar, 445,000€ janë bërë pagesa të parregullta
në llogari të donatorëve, bazuar vetëm në disa marrëveshje. Për këto pagesa, donatorët
nuk kanë ofruar dëshmi relevante për justiﬁkimin e shpenzimeve, si: faturë, situacion
për progresin e punës, raport mbi numrin e punëtorëve të angazhuar, raport të punës
e as ndonjë raport për pranimin ﬁnal të punëve apo shërbimeve. Ne nuk ishim në
gjendje të veriﬁkonim nëse donatorët kishin përmbushur obligimet e tyre.(h#p://
www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_KSU_2014_Shqip_594162.pdf).
Auditimi përfundimtar identiﬁkoi keqklasiﬁkime prej 579,923€, kjo ka ndodhur
për shkak se menaxhmenti nuk ka zbatuar kontrollet e duhura rreth planiﬁkimit
në nivelin e investimit kapital. Janë bërë vetëm disa përpjekje nga Komuna për ta
adresuar këtë situatë me Ministrinë e Financave dhe për ta gjetur një zgjidhje që do
të ndihmonte në klasiﬁkimin e saktë të shpenzimeve. Një rishikim i yni i buxhetit të
vitit 2015, ka treguar se një gjendje e njëjtë pritet të përsëritet edhe këtë vit.(h#p://
www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_KSU_2014_Shqip_594162.pdf).
Raporti i Zyrës Auditorit të Përgjithshëm për Komunën e Suharekës për vitin 2013 ka
dhënë 17 rekomandime. Pra komuna kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet
mënyra se si do të adresohen të gjitha rekomandimet. Kryetari duhet të sigurojë që
plani i veprimi që të përcaktojë saktë afatet kohore për adresimin e rekomandimeve
të bëra nga Auditori i Përgjithshëm, për të identiﬁkuar duke u fokusuar ﬁllimishëst
në fushat më të rëndësishme. (h#p://www.oag-rks.org/repository/docs/Raporti
Auditimit_KSU_2014_Shqip_594162.pdf)
Rekomandimet
Sipas raporteve të Komunës së Suharekës dhe Raportit të Zyrës së Auditorit Gjeneral,
si dhe raporteve të instituteve dhe mediave që e përcjellin dhe e trajtojn aktivitetin e
punës së komunave del se Komuna e Suharekës në vazhdimisi ka qenë e suksesëshme
në inkasimin e taksave, por në vazhdimsi e ka përcjell një mungesë e palniﬁkimit
të ﬁanciar me çka çdo fund vit të mbyll me suﬁcit buxhetor. Vitet 2010 dhe 2013
Komuna e Suharekës ka pasur një përmirsim në palniﬁkimin aktiviteteve zhvillimore
me çka edhe buxheti komunal i është dorzuar Thesarit të Shtetit në vlera deﬁcitare
ose me një suﬁçit shumë të vogël. Me këtë mund të rekomandojm që:
Ø Komuna duhet të sigurojë vendosjen e një strategjie për klasiﬁkimin e
prioriteteve zhvillimore, sipas buxhetit të aprovuar në bazë të kategorive dhe
të planit kontabël.
Ø Komuna duhet të sigurojë që gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit t’i
paraprinë një rivlerësim rigoroz i procesit, i cili pasqyron në mënyrë të
plotë të gjitha informatat relevante, përfshirë lëvizjet e viteve të kaluara apo
ndryshimet e pritura nëpër vite.
Ø Komuna duhet të sigurojë që krahas përmirësimit të planiﬁkimit, duhet të
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siguroj edhe mekanizmat adekuat për mbledhjen e taksave.
Ø Komuna duhet të funksionalizoj komitetin e auditimit, që për vrejtëjet e
ngritura të mirrën masa që plani buxhetor te realizohet dhe të orientohet në
shërbim të komunitetit.
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Përpjekjet e përfaqësuesve shqiptarë për mbrojtjen e çështjes kombëtare në
Paris (1919-1920)
PhD (C.) Milazim Elshani
Abstract
The Peace Conference in Paris in 1919, brought at stake the Albanian diplomacy due to the
fact that the Secret Treaty of London signed in 1915, severely breached the Albanian State
sovereignty and accomplished Italian depriving plans and other expansionist neighboring
Balkan countries. In the following circumstances, the Albanian patriots of the time were
aware that their national cause encompasses a Gordian knot in the Western Balkans, whereas
Paris was continuing to treat those land banks as an object of bargaining of goods as well as
depreciating and appeasing clashes and the greed of the imperialist states. The Albanians
did not lack theretofore bi#er historical experience and games and had to confront at this
conference. Satisfactory success, which perhaps saved Albania as a state with the set borders of
1913, was the intervention of the United States of America, as well as the President Woodrow
Wilson himself. The intervention of the personalities and the actions of “Vatra” association as
well as Anglo-Albanian Association and distinguishing eﬀorts of Edit Durham and Aubery
Herbert and other personalities, has suﬃciently supported the Albanian cause.
Keywords: The conference, Albanian, State, Paris, History.

Prezantim
Konferenca e Paqes e Parisit e viteve 1919-1920, si vazhdim i politikave tradicionale
evropiane, nuk kishte fare ndër mend të merrte drejtpërdrejt në konsideratë fatet
e trojeve shqiptare. Vërehej edhe mosnjohje e realitetit shqiptar, mosvlerësim a
nënvlerësim, mospërﬁllje e diskriminim, por spikaste sidomos arroganca imperialiste
në mosdëgjimin e zërit të kombit më të vuajtur në Ballkan, apo me vendosjen e
delegacionit shqiptar në kategorinë e katërt. Ky qëndrim i organizatorëve përbënte,
pa dyshim, një precedent indinjate e revolte, sepse siç thuhet në urtësinë popullore “i
zoti e din ku i pikon çatia!”
Shtetarët dhe atdhetarët shqiptarë të kohës e kishin shumë të qartë se çështja e tyre
kombëtare përbënte një nyje gordiane në Ballkanin Perëndimor. Shqiptarëve nuk u
mungonte përvoja e hidhur historike e deriatëhershme; me të njëjtat lojëra e tablo,
për të mos thënë dhe më keq, ata u ballafaquan edhe në këtë Forum. Vërtetë nuk
kishte delegacion zyrtar me atë status që e gëzonin dhjetëra vende të tjera, me që
Qeveria e Përkohshme ende nuk ishte njohur zyrtarisht, dhe për rrethana të tjera,
por dërgatat dhe delegacioni shqiptar, të pranishëm, u vunë energjikisht në lëvizje,
ndiqnin e testonin punimet e Konferencës, ndërmerrnin hapa dhe veprime, dërgonin
nota e memorandume, jepnin dhe mesazhe që bënin jehonë dhe promovonin reagime
popullore.
Qeveria e dalë nga Kongresi i Durrësit (fundi i dhjetorit 1918), në hapat e para të saj,
vuri si detyrë kryesore “t`i rrëfente botës se në mes të Adriatikut e Jonit në një anë, të
Vardarit Bosnjës e Malit të Zi në tjetrën, rron një komb që kërkon vendin e vet ndërmjet
shteteve të lira të rruzullit” ( Shqipnia, 1919,9 ); dërgoi në Paris Memorandumin
e parë (12 shkurt 1919), ku formulonte të gjitha “rivendikimet e Shqipërisë”, me
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variantin maksimum të Lëvizjes Kombëtare, “për territore që përfshĳnë Shqipërinë
etnike-historike” dhe tërhiqte vëmendjen që ajo mos të trajtohej si vendet e mundura.
U emërua delegacioni i drejtuar nga kryeministri Turhan Pasha, i përbërë edhe nga
Mihal Turtulli, Mehmet Konica, Luigj Gurakuqi e Luigj Bumçi. Dëshmia para Këshillit
të të Dhjetëve dhe Memorandumi i dytë (24 shkurt 1919), (Çami&Verli, 2015, 93) si
dhe protesta kundër Traktatit të Fshehtë të Londrës, më 17 mars 1919, ishin hapat e
tjerë të parë. Në këto dokumente i sillej në kujtesë Forumit botëror se pavarësia dhe
sovraniteti i Shqipërisë ishin sanksionuar që në vitin 1913; theksohej se, përkundrazi,
ajo që kërkohet është korrigjimi i padrejtësive historike lidhur me prerjen anatomike
të shumë trojeve shqiptare për gjatë gjithë kuﬁrit tokësor prej Ulqinit, Tivarit e deri në
Prevezë, gjithçka emërtohet Kosovë dhe Çamëri ( Shqipnia, 1919,9 ).
Për më se 1 muaj (12 shkurt - 21 mars 1919), në 12 seanca diskutoi Komisioni “për
shqyrtimin e kërkesave greke”, ku kryeministri grek Venizellos kishte shpalosur dhe
pretendimet për pushtimin e viseve shqiptare. Problematika tjetër konkrete për të
cilat u preokupua mërgata apo dhe grupet e ndryshme, apo bashkërisht dhe që dilte
në plan të parë në ato momente, ishte dhe marrëveshja italo-greke (Ti#oni-Venizellos e
29 korrikut 1919) për trevat shqiptare, me pasoja shumë të dëmshme dhe kundër së
cilës u protestua energjikisht. Marrëveshja rrezikonte aneksimin e Gjirokastrës nga
Greqia, gjë që e kishin mbështetur më parë edhe anglezët, francezët dhe amerikanët,
që në shkurt 1919, në komisionin për kuﬁrin shqiptaro-grek, me dallimet brenda tyre,
se amerikanët ishin për t`i kaluar Greqisë vetëm Gjirokastra, francezët e britanikët
për aneksimin e krejt Shqipërisë së Jugut, kurse italianët i përmbaheshin kuﬁrit të
përcaktuar që më 1913 nga Konferenca e Ambasadorëve. Këto pazarllëqe i kish bërë
prezent në Parlamentin Italian vetë Tomaso Ti#oni, ministri i Jashtëm (27-28 shtator
1919). Ai ishte dhe kryetar i delegacionit të këtĳ vendi në Paris dhe iu desh të raportonte
edhe rreth bisedimeve me tre fuqitë kryesore ﬁtuese të lu>ës (SHBA, Angli, Francë)
për zgjidhjen e “Çështjes së Adriatikut”. Më 2 tetor 1919, delegati-këshilltar amerikan
Buckler, u kish thënë përfaqësuesve shqiptarë Bumçit e Gurakuqit se “Humbjen e
Gjirokastrës a nuk do t`ja u kompensojë ﬁtimi i Gjakovës, Prizrenit e Dibrës, të cilat
shpresojmë t`i keni?”
Në këtë frymë prej nëntorit të vitit 1919 e deri në janar të vitit 1920 në Konferencën
e Paqes në Paris u hartuan disa projekte për të ardhmen politike të Shqipërisë, në
të cilat parashihej copëtimi i shtetit shqiptar dhe zhdukja e tĳ nga harta politike e
Evropës si shtet i pavarur.
Një kundërshtim ndaj asgjësimit të Shqipërisë si shtet në Konferencën e Paqes në
Paris e bëri delegacioni i qeverisë shqiptare me në krye Turhan Pashë Përmetin. Në
Memorandumin e këtĳ delegacioni, kërkohej, para së gjithash, pavarësia e Shqipërisë
e pastaj korrigjimi i kuﬁjve të vitit 1913 me anën e së cilit kërkohej që në kuadër të
Shqipërisë të përfshiheshin pjesë të Malit të Zi, Peja, rrethet e Mitrovicës, Prishtinës,
Gjilanit, Ferizajt, Kaçanikut, një pjesë e territorit të Shkupit, Tetova, Gostivari, Kërçova,
Dibra, pastaj territori në jug të Liqenit të Ohrit e të Prespës deri te Mali Gramoz, duke
përfunduar në Gjirin e Prevezës. (Mitrovič, 1969, 226). Këto kërkesa të drejta për
përfshirjen e krejt viseve etnike shqiptare në një njësi politike, u kundërshtuan rreptë
nga aktorët e Konferencës, veçanërisht nga pretenduesit e copëtimit të territoreve
shqiptare.
Reagimin më të çuditshëm e bëri delegacioni i Serbisë (MSKS). Ky pohonte publikisht
se delegacionin e Turhan pashë Përmetit e paguante Italia dhe se ai nuk ishte
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përfaqësues i vërtetë i popullit shqiptar. (Todorovič, 1979, 50)
Fituesit e lu>ës shtruan për diskutim ndryshimin e statusit juridik ndërkombëtar
të Shqipërisë hartuar më 1913. Ky objektiv u arrit në Kongresin e Lushnjës (janar
1920), me vendimin e tĳ për të siguruar pavarësinë e plotë dhe sovranitetin e shtetit
shqiptar, me çka u hodh poshtë jo vetëm mandati i Italisë mbi shtetin shqiptar (i
miratuar nga Konferenca e Paqes më 1919), por u mënjanua de fakto edhe Komisioni
Ndërkombëtar i Kontrollit. Mënjanimi de jure, ndërkaq u realizua me pranimin e
Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve si anëtare e saj me të drejta të plota në dhjetor 1920
(Misha, 2008, 23).
Shqiptarët shpresonin shumë tek përfaqësuesit e Amerikës, jo vetëm për të shpëtuar
Gjirokastrën por edhe në drejtime e aspekte të tjera të çështjes së tyre kombëtare,
qo>ë edhe në drejtimin dashamirës e moral. Prandaj delegacioni qeveritar , në
muajin gusht 1919 i dërguan një thirrje Senatit Amerikan, ku i kërkonin të ndihmonte
për zgjidhjen e drejtë të çështjes shqiptare dhe të mos kalohej në padrejtësi të reja.
Madje, me qenë se Komisioni i Jashtëm i këtĳ Senati kish vendosur të takohej me
përfaqësues të kombeve të viktimizuara, shqiptarët lëvizën për të shfrytëzuar edhe
këtë mundësi, caktuan At Gjergj Fishtën të paraqitej në Washington. Me qenë se vajtja
e tĳ nuk u mundësua, këtë mision e kryen veprimtarë të tjerë, Kristo Dako, Kostandin
Çekrezi dhe amerikani ﬁlo-shqiptar Telford Erickson.
Në mbarim të Lu>ës, me Traktatin e Fshehtë të Londrës (26 prill 1915), Fuqitë e
Antantës (Anglia, Franca, Rusia), do t`i njihnin Italisë protektorat mbi shtetin shqiptar
dhe sovranitet mbi Vlorën e rrethin e saj, si dhe neutralizimin e kanalit të Korfuzit.
Kjo tokë shqiptare i ofrohej Italisë në këmbim të humbjes së Fiumes (Rĳekës).
Një aspekt tjetër që u vu në qendër të vëmendjes ishte çështja e Korçës. Atje ishte
dislokuar prej kohësh ushtria franceze dhe, në qo>ë se ajo një ditë do të largohej,
grekët dhe serbët qëndronin në gatishmëri për ta pushtuar. Në veçanti ishin shumë
intensive intrigat greke. Në gusht 1919, ishte sjellë prej Durrësi në këtë qytet edhe
peshkop Jakovi, me origjinë greke i vënë në shërbim të interesave e lakmive të vendit
të vet, me një veprimtari të theksuar antishqiptare. Përfaqësuesit shqiptarë, pasi
kishin protestuar me Notë të veçantë më 9 maj dhe më 1 qershor, përsëri ngritën
zërin më 9 tetor 1919 duke pritur me ankth efektin që do të jepnin këto protesta.
E vetmja “Levë e Arkimedit” për daljen e shqiptarëve nga ato dyer të diplomacisë
së egër, ishte Vendimi i Konferencës së Londrës (1913), që i jepte Shqipërisë statusin
e një shteti më vete, të pavarur e sovran. Ishte vullneti politik i po atyre Fuqive të
Mëdha, të cilin po vetë ato, me mendjelehtësi po synonin të mos e përﬁllnin 6 vjet
më vonë! Kështu, mendimi ishte që të gjendej një vĳë e mesit midis asaj që ishte
sanksionuar prej Konferencës së Ambasadorëve në Londër dhe këtyre presioneve
të reja për rivendikime të qarta imperialiste. Çështja shtrohej si të pakësoheshin në
minimum të këqĳat dhe dëmet, të sigurohej një dokument për të qenë si shtet dhe për
të kërkuar, me kohë, prej Lidhjes së Kombeve, abrogimin e çdo lloj padrejtësie që i
është bërë kombit shqiptar.
Një vatër tjetër e nxehtë kish të bënte me statusin e Shkodrës, ku, që në nëntor të
vitit 1918, në mbarim të Lu>ës së Parë Botërore, ishte vendosur një garnizon
ushtarak ndëraleat, me komandant gjeneralin francez Bardi dë Furtou, kurse njësiti
anglez drejtohej nga gjeneral Filips. Përsëri një rrezik copëtimi të vendit dhe një
shteg i hapur për lakmitë e Jugosllavisë, e cila nuk e kundërshtoi realizimin e kësaj
ideje. Ndërkombëtarizimi i Shkodrës ishte baras me humbjen e saj, prandaj, më 8
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nëntor 1919 iu përcoll Konferencës nota e protestës, e shoqëruar dhe përforcuar me
kundërshtime të tjera nga vendi.
Ndërkohë, më 20 gusht 1919, qeveria italiane miratoi marrëveshjen italo-shqiptare
dhe në përputhje me këtë kish urdhëruar komandën ushtarake në Shqipëri t`ia lëshojë
administratën e vendit Qeverisë së Përkohshme. Po si do ta ndante mendjen Italia për
Vlorën e Gjirokastrën, sepse qeveria shqiptare ishte e vendosur të mos pranonte asnjë
ngushtim të sovranitetit të vet mbi këto dy krahina? Esat Pashë Toptani bazuar në
planet e intrigat jugosllave, për probleme rreth kuﬁrit për nevojat jugosllavisë kishte
mundur të mashtronte disa krerë nëpër qytete për t’u ndeshur me ushtrinë italiane
në vend (Hrabak, 1991,131).
Opinioni publik shqiptar, shoqëria civile e organizuar brenda dhe jashtë vendit,
në kolonitë shqiptare nëpër botë, ﬁgura të veçanta veprimtarësh atdhetarë dhe
grupe klerikësh duke ndjekur hap pas hapi punimet e Konferencës dhe veprimet
konkrete në dëm të shqiptarëve e trojeve të tyre, kanë reaguar aktivisht, në mënyrë të
pandërprerë, me dërgimin e shumë notave e protestave, me demonstrata e veprime
të tjera konkrete deri dhe me aksione çetash të armatosura. Hasan Prishtina i ishte
drejtuar presidentit Wudro Wilson me kërkesën për mbrojtjen e të drejtave të
shqiptarëve që më 18 dhjetor 1918.
Më 5 janar një grup qytetarësh shkodranë protestojnë me shkrim kundër shpi[eve
se gjoja krahina e Shkodrës dëshiron të bashkohet me sllavët; ata betoheshin se do të
lu>onin për një Shqipëri të lirë e të bashkuar. Ndërsa më 10 janar 1919 insistohej për
përfaqësimin e Shqipërisë në atë Forum të Paqes, sepse ekzistonin mja> probleme
madhore që duheshin zgjidhur. Bajram Curri, nga Vjena, në emër të Komitetit Mbrojtja
Kombëtare e Kosovës, më 19 shkurt 1919 i dërgonte letër kryetarit të Konferencës,
Klemanso, ku ngrinte zërin kundër mizorive serbe në zonat shqiptare të pushtuara
dhe insistonte që shqiptarëve të Kosovës t`u mundësohet “shprehja e lirë e aspiratave
të veta kombëtare sipas parimeve demokratike”. Protesta lidhur me tematikën e
problemeve që shtronte koha u organizuan në shumë qytete të Shqipërisë. Paralelisht
me popullin e në një front me të veproi edhe Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës,
kolonitë e grupet shqiptare në Turqi, Lozanë (Zvicër), SHBA, Angli e gjetkë.
Qëndrimi mospërﬁllës i Konferencës së Paqes për të drejtat kombëtare të popullit
shqiptar dhe lënia në harresë e propozimit, që delegacioni shqiptar i paraqiti kësaj
Konference, më 7 mars 1919, për organizimin e një plebishiti në territoret shqiptare
që kishin mbetur jashtë kuﬁjve të shtetit shqiptar, e nxitën këtë delegacion që, për
ta shpëtuar vendin nga rreziku i ri i copëtimit, të kërkonte mjete të tjera politike.
Një pjesë e delegacionit, ku bënin pjesë Turhan Pashë Përmeti, imzot Luigj Bumçi dhe
Luigj Gurakuqi (ky i fundit ishte caktuar në vendin e Mit’hat Frashërit), mendonte
se duhej ndjekur jo rruga e konfrontimit dhe e ashpërsimit të marrëdhënieve me
përfaqësuesit italianë, por ajo e bisedimeve, për të arritur me ta në një kompromis,
i cili të mbështetej në respektimin e pavarësisë dhe në ruajtjen e tërësisë tokësore të
vendit. Këto kundërshti çuan në krĳimin e dy grupimeve të veçanta të delegacionit
qeveritar. Veprimet e tyre të veçuara zunë ﬁll në prill 1919, kur u përhapën lajmet
për nisjen e diskutimit në Konferencë të “Çështjes së Adriatikut”. Kështu, po në
të njëjtën ditë, më 14 prill, të dy fraksionet i përcollën Konferencës së Paqes nga
një memorandum të vetin. Fraksioni Konica-Turtulli, që i përmbahej orientimit
amerikano-anglez, në Memorandumin që i paraqiti Konferencës përdorte një ton të
ashpër kundër synimeve të Italisë mbi Vlorën dhe vinte në dukje pasojat negative
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që do të kishte për Shqipërinë protektorati italian, në radhë të parë nga pikëpamja
demograﬁke.
Duke u përpjekur për stabilizimin e shtetit shqiptar e sidomos për të mënjanuar
mandatin italian, delegacioni shqiptar kërkuan vendosjen e shtetit të pavarur
shqiptar nën mandatin e përkohshëm të SHBA ose të ndonjë fuqie tjetër të largët,
që “nuk kishte” interesa të drejtpërdrejta në Shqipëri e Ballkan. Në këtë mënyrë ky
grupim nuk e kundërshtoi në parim sistemin e mandateve, që nuk përbënte thjesht
një “ndihmë” për popujt e prapambetur nga fuqitë “e qytetëruara”, siç pohohej
zyrtarisht, por një formë të re të protektoratit. Fraksioni tjetër me orientim proitalian,
në Memorandumin e tĳ të 14 prillit kërkoi të vendosej për një kohë të caktuar, sa të
mëkëmbej shteti shqiptar, jo sistemi i mandatit, por ai i “ndihmës” apo, siç thuhej në
memorandum, i “asistencës dashamirëse” të njërës prej Fuqive të Mëdha aleate, të cilën
do ta zgjidhte vetë qeveria shqiptare. Kjo fuqi, siç lihej të kuptohej në memorandum,
do të ishte Italia. Por, siç dëshmojnë memorandumet e prillit të 1919-ës, të gjithë
delegatët shqiptarë në Paris pranuan kalimin e shtetit shqiptar nga kontrolli kolektiv
i Fuqive të Mëdha, i vendosur më 29 korrik 1913, në statusin e kontrollit a të drejtimit
të shtetit shqiptar të paslu>ës nga një fuqi e vetme. Grupi i Turhan Pashës, me të cilin
u bashkua Mustafa Kruja dhe pastaj dy anëtarë të tjerë të qeverisë, Mehdi Frashëri e
Muﬁt Libohova (që arritën në Paris në fund të prillit), bëri përpjekje për të arritur në
një marrëveshje dypalëshe me qeverinë e Romës.
Për të mënjanuar sovranitetin mbi krahinën e Vlorës grupi i Turhan Pashës vendosën
t’i njihnin Italisë interesat “strategjikë dhe detarë” në këtë krahinë, duke pranuar, që
ajo të siguronte tërësinë tokësore të shtetit shqiptar, pushtimin ushtarak të Sazanit,
të Karaburunit e të Zvërnecit, si dhe ndërtimin e një baze ushtarake detare në
Pashaliman. Këto lëshime iu propozuan palës italiane më 28 maj 1919, por autorët e
tyre nuk morën prej saj asnjë përgjigje. Megjithatë, pas plot një muaji, në përbërjen
e delegacionit u bënë ndryshime, në vend të Turhan Pashës, kryetar u caktua imzot
Luigj Bumçi. Anëtarë të delegacionit do të ishin Mehdi Frashëri, Luigj Gurakuqi e
Lef Nosi. Ndërsa në vend të Mehmet Konicës u caktua si ministër i Jashtëm, Mehdi
Frashëri. Këto ndryshime u bënë nga 6 anëtarët e qeverisë që ndodheshin në Paris, të
cilët vepruan edhe në emër të anëtarëve të tjerë të kabinetit, që gjendeshin në Durrës.
Në procesverbalin e mbajtur po atë ditë, më 28 qershor, në takimin e 6 anëtarëve të
qeverisë, theksohej se delegacioni i kryesuar nga L. Bumçi do të vĳonte të mbështetej
në veprimtarinë e tĳ “në parimin e tërësisë tokësore, të pavarësisë dhe të sovranitetit
të shtetit shqiptar”.
Pas një muaji, ndodhi një ngjarje gati e papritur, që alarmoi qarqet politike shqiptare
dhe opinionin publik shqiptar. Më 29 korrik 1919, ministri i ri italian i Punëve të
Jashtme, Tomasso Ti#oni, nënshkroi me kryeministrin grek, E. Venizelos, një
marrëveshje (duke përfshirë edhe ato për ndarjen e Shqipërisë) për të përkrahur
para Konferencës së Paqes pretendimet e njëri-tjetrit (Historia, 2006, 136-137). Ky
rrezik i ri në rritje nxori në rend të ditës shfrytëzimin e kontradiktave italo-jugosllave.
Mosaprovimi i kompromisit nga Wilsoni, i dha mundësi e kohë Lëvizjes Shqiptare
të rikuperohej.
Përkeqësimi i gjendjes ndërkombëtare të Shqipërisë thelloi edhe më shumë dallimet
në qasje të përfaqësuesve shqiptarë në Paris. Në fund të korrikut fraksioni TurtulliKonica u bashkua me pjesën tjetër të delegacionit qeveritar, prej të cilit ishte
shkëputur në prill. Në këtë rast M. Konica u pranua të mbetej anëtar i delegacionit,
212

ndërsa dr. M. Turtulli ulej në rangun e delegatit këshilltar. Të njëjtin hap bënë edhe
përfaqësuesit e kolonive në Paris, që vendosën të bashkëpunonin me delegacionin
e kryesuar nga L. Bumçi. Ndërkaq, lajmi i përhapur në shtator 1919 për pranimin
prej Fuqive të mandatit italian mbi Shqipërinë, shkaktoi një përplasje të re ndërmjet
shqiptarëve në kryeqytetin francez për mënyrën e kundërshtimit të këtĳ miratimi të
Konferencës. Shumica e përfaqësuesve të kolonive i kërkoi delegacionit qeveritar të
dilte para Konferencës së Paqes me kërkesën për një shtet plotësisht të pavarur, si mjet
i vetëm diplomatik për të mënjanuar mandatin. Por ky delegacion, duke dashur t’i
siguronte patjetër shtetit shqiptar një “asistencë dashamirëse e të përkohshme”, doli
me një propozim tjetër. Në notën e vet, drejtuar Konferencës më 9 tetor, delegacioni
qeveritar theksonte se kjo “asistencë” mund t’i jepej Shqipërisë jo me vendosjen e
institucionit të mandatit, por “nëpërmjet një ndryshimi të arsyeshëm e në pajtim me
frymën e kohës e me nevojat e vendit, të dispozitave të Konferencës së Londrës të
1913-ës mbi ngritjen e shtetit shqiptar”. Ndryshimet që i duheshin bërë statusit të 29
korrikut, sipas pikëpamjes së anëtarëve të delegacionit, ishin dy: së pari, në krye të
shtetit shqiptar të vendosej një princ i huaj, si më 1913, me ndryshim që tani princi
të ishte me origjinë italiane (nga shtëpia mbretërore e Savojës) dhe të shoqërohej nga
forca të armatosura të huaja (ç’ka nuk kishte ndodhur me Princ Vidin), të cilat do
të ishin italiane e do të qëndronin në Shqipëri përkohësisht, derisa të stabilizohej
shteti shqiptar. Ndryshimi i dytë kishte të bënte me asnjanësinë e Shqipërisë. Kjo
asnjanësi duhej të rivendosej e “të garantohej” kolektivisht nga fuqitë si më 1913, me
ndryshimin që, po të paraqitej nevoja, këto fuqi të ngarkonin qeverinë italiane “për
zbatimin e kushteve të garancisë”(Historia, 2006, 138).
Delegacioni shqiptar komunikonte me Konferencën vetëm me korrespondencë. Në
këto kushte diskriminimi, ky Forum ndërkombëtar, kur edhe pala italiane hesh#e për
propozimet e delegacionit shqiptar dhe nuk po tregohej e gatshme për kompromis,
delegacioni hodhi një hap tjetër. Në fund të dhjetorit 1919 i paraqiti Konferencës së
Paqes një notë të re me disa propozime, që kishin për qëllim të shmangej copëtimi
i vendit. Delegacioni pranonte t’u njihte fqinjëve disa lëshime: Jugosllavisë transitin
e lirë të mallrave në Shqipërinë e Veriut; komuniteteve ortodokse të Korçës e të
Gjirokastrës “autonominë e brendshme”; për “sigurimin” e Italisë në Adriatikun
Jugor deklaronte se ishte i gatshëm t’i paraqiste Konferencës një variant të tillë që të
ruante sovranitetin e Shqipërisë mbi Vlorën e mbi krahinën e saj (Historia, 2006, 138).
Në ﬁllim të janarit 1920, një delegacion me klerikun imzot Luigj Bumçi në krye, u
takua me Papën, por pa arritur ndonjë përfundim. Kompromisi anglo-frankoitalian i 14-15 janarit 1920, që Italia të merrte Fiumen, duke i dhënë Jugosllavisë si
shkëmbim Shkodrën dhe Veriun e Shqipërisë, ngjalli në vend një jehonë tronditëse,
sepse synohej një copëtim më i thellë nga ç`ishte parashikuar më parë. Kështu, u pa
qartë se përpjekjet për t’i siguruar shtetit shqiptar një “asistencë” që të shërbente për
stabilizimin e këtĳ shteti dhe që të pajtohej me “pavarësinë dhe sovranitetin” e tĳ,
dështuan plotësisht.
Pas këtĳ kompromisi u hoq dorë nga orvatjet dhe u hodh një hap tjetër, këtë herë
i guximshëm. Disa anëtarë të delegacionit qeveritar pranuan, nën trysninë edhe
të përfaqësuesve të kolonive, t’i kërkonin Konferencës t’i njihte shtetit shqiptar
pavarësinë e plotë. Por në kushtet kur përpjekjet diplomatike për ripohimin e
pavarësisë së shtetit shqiptar dhe për tërësinë e tĳ tokësore nuk po jepnin asnjë
rezultat, doli nevoja e organizimit të një qëndrese të brendshme popullore. Themelet
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për organizimin e kësaj qëndrese u hodhën në Kongresin e Lushnjës. Delegacionet
shqiptare, të gjithë patriotët e kohës, ishin të bindur e të vetëdĳshëm për rrezikun e
mundshëm që u kërcënohej mbarë trojeve shqiptare. Për këtë arsye ata bënë çmos që
me anë delegacionesh të njo>ojnë ndërkombëtarët dhe Fuqitë e Mëdha mbi gjendjen
e shqiptarëve dhe kërkesat e tyre.
Pjesëtarëve të delegacioneve shqiptare në
Konferencën e Parisit, nuk u mbeti gjë tjetër, veçse qëndrimet dhe kërkesat e veta, t’i
paraqesin tërthorazi ( Biagini, 2000, 141). Shqipëria e cunguar, përkatësisht Shqipëria
londineze, edhe pse nuk mori pjesë në Lu>ën e Parë Botërore u konsiderua dhe u
trajtua si humbëse e lu>ës, sepse lu>ën e kishin humbur miqtë e saj të deridjeshëm.
Kjo jo vetëm që pengonte punën dhe veprimtarinë e delegacioneve shqiptare, por
vente Shqipërinë dhe diplomacinë e saj në një pozitë tejet të pavolitshme sa nga
delegacionet e saj në këtë konferencë kërkohej pothuajse e paarritshmja. Pjesëtarët e
delegacioneve duhej vepruar në aspektin diplomatik sikur Shqipëria nuk ekzistonte
fare. Në këtë mënyrë delegacionet shqiptare në vend që të lu>onin për Shqipërinë
etnike dhe për kuﬁjtë e saj natyrorë, u detyruan të mbronin Shqipërinë e vitit 1913,
apo thënë ndryshe delegacionet shqiptare duhej të zhvillonin veprimtari defensive,
që pa dyshim i vente në një pozitë të pavolitshme. Edhe pse gjendja ishte e tillë
asnjë nga delegacionet nuk vepruan ashtu, por gjithsesi dilnin edhe në mbrojtje të
Shqipërisë etnike. Përmendej çështja e Kosovës, e krejt viseve shqiptare në Jugosllavi;
po ashtu dhe çështja e Çamërisë. Ky qëndrim ishte aq i theksuar sa nga diplomatë që
nuk e njihnin historinë dhe çështjen shqiptare, edhe pse të paanshëm dhe në pozitat
e interesave të shqiptarëve, mbeteshin të hutuar.
Delegacioni i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, i udhëhequr nga Hoxhë
Kadriu, Hasan Prishtina ishte i përgatitur mirë për këtë takim ndërkombëtar. Ky
komitet dhe ky delegacion, i dërgoi të dhëna të shumta organeve të kësaj Konference,
të cilat dëshmonin të drejtën e patjetërsueshme të shqiptarëve për pavarësi dhe
tërësinë e saj territoriale (Çami&Verli, 2015, 168).
Në anën tjetër, diskutimi i Fan Nolit në njërën nga seancat e kësaj konference zbardhi
faqen e delegacionit të cilit i printe. Kështu ndodhi edhe me veprimtarinë e delegacionit
të shqiptarëve të SHBA-s të grumbulluar rreth Shoqatës “Vatra”, që e kryesonte Fan
Noli. Pothuajse në të njëjtën shkallë të përgatitjes së veprimtarisë së vet në Konferencën
e Paqes në Paris ishte edhe delegacioni i shqiptarëve nga diaspora e Turqisë i prirë nga
Halil Pasha.
“Moti 1919 na la të shkelur prej të huajve, Korça, Gjirokastra dhe Shkodra qenë të
ndara nga trupi i Shqipërisë. Moti 1920 na e dha neve Shqipërinë, dhe na la barrën që
ta ruajmë, nderojmë e zbukurojmë” (Gazeta “Shqipëria e re”, 1 mars 1921).
Parë në tërësi, qëndrimet dhe kërkesat e delegacioneve shqiptare kishin qëllime dhe
synime të njëjta - ruajtjen e sovranitetit të Shqipërisë në kuﬁjtë e saj etnikë.
Përfundime
Shqyrtimi i çështjes shqiptare në Konferencën e Paqes gjithnjë në dëm të tërësisë
territoriale të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tĳ rriti shqetësimin për të dërguar
delegacion në mbrojtje të kauzës së tyre. Qeveria e dalë nga Kongresi i Durrësit
(fundi dhjetorit 1918), në hapat e para të saj, mori për detyrë kryesore t’i tregonte
botës pozitën e rëndë të popullit shqiptar.
Traktati i Fshehtë i Londrës (26 prill 1915), me të cilin Fuqitë e Antantës (Anglia,
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Franca, Rusia), në mbarim të Lu>ës do t`i njihnin Italisë protektorat mbi shtetin
shqiptar dhe sovranitet mbi Vlorën e rrethin e saj, si dhe neutralizimin e kanalit të
Korfuzit shkaktoi kundërshtime të mëdha gjë që ndikoi në vendimet e Konferencës
së Parisit.
Në këto rrethana çfarëdo delegacioni shqiptar e kishte të vështirë të korrte sukses,
megjithatë, vërehet se të gjitha delegacionet shqiptare në Konferencën e Paqes në
Paris gjatë kohës së zhvillimit të punimeve mungonin apo nuk ishin të përfaqësuar
në proporcion delegatët e viseve të pushtuara shqiptare në Kosovë, Maqedoni, Mali
të Zi, dhe Bujanovc e Preshevë. Hasan Prishtina në këtë konferencë ishte një ﬁgurë
simbolike dhe nuk përfaqësonte as për së afërmi hapësirat dhe popullsinë e pushtuar.
Sukses të ndjeshëm, ndoshta që shpëtoi Shqipërinë si shtet me sipërfaqen
e caktuar në vitin 1913, ishin ndërhyrjet e SHBA dhe të vetë Presidentit Wodrow
Wilsonit. Intervenimi i personaliteteve dhe veprimtaria e Shoqatës “Vatra”, si dhe
e Shoqatës Anglo-Shqiptare, ku dallonin Edit Durham dhe Aubery Herbert, si dhe
personalitete të tjera, ndihmoi çështjen shqiptare siç duhej dhe ku duhej. Edhe pse
SHBA u detyruan të bënin lëshime në dëm të çështjes shqiptare, sepse trysnia ishte e
madhe, ato arritën të zmbrapsin apetitet megalomane të fqinjëve të shqiptarëve dhe
të ruanin shtetin e Shqipërisë së cunguar në kuﬁjtë e Konferencës së Londrës së vitit
1913.
Në janar 1920, do të thirrej Kongresi i Lushnjës një ngjarje me rëndësi të madhe për
të ardhmen e vendit. Ky Kongres do të hidhte poshtë të gjitha planet e hartuara nga
Konferenca e Parisit në dëm të interesave dhe pavarësisë politike të shtetit shqiptar.
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Abstrakt
Përveç përgjegjësisë subjektive (përgjegjësisë sipas fajit) dhe përgjegjësisë objektive (përgjegjësisë
pa faj) ekziston edhe përgjegjësia juridiko-civile për veprimet e tjetrit respektivisht personave
të tretë (përgjegjësia sipas fajit të supozuar). Te kjo përgjegjësi nuk përgjigjet ai që ka shkaktuar
dëm, por dikush tjetër që nuk e ka shkaktuar këtë dëm. Kjo përgjegjësi është krĳuar në interes
të personit të dëmtuar me qëllim që t’i ofrohet mbrojtja më e mirë këtĳ personi nga shkaktuesi
i dëmit i cili nuk ka mundësi që të kompensojë dëmin e shkaktuar. Te ky lloj i përgjegjësisë
dallohet shkaktuesi i dëmit (dëmtuesi) nga personi përgjegjës, respektivisht nga personat që
janë përgjegjës për të paguar dëmin e shkaktuar. Që të përgjigjet tjetri për dëmin e shkaktuar,
kjo përgjegjësi duhet të rrjedhë nga e drejta objektive. Ky subjekt që përgjigjet për dëmin e
tjetrit zakonisht është në lidhshmëri juridike me dëmtuesin. Te përgjegjësia për veprimet e
tjetrit, bazë e përgjegjësisë është faji i supozuar. Derisa përgjegjësia subjektive bazohej në fajin
e argumentuar, te përgjegjësia për veprimet e tjetrit, personi i dëmtuar është i liruar nga barra
e vërtetimit të fajit të personit përgjegjës, sepse faji i tĳ supozohet. Mirëpo, ky supozim në
disa raste të përgjegjësisë për veprimet e tjetrit merret si relativ e në disa raste si absolut. Pra,
nga kjo rrjedh se ky faj në disa raste, është relativ që dmth, se subjekti përgjegjës ka mundësi
që me prova të kundërta ta provojë pafajësinë e vet, kurse në disa raste ai është me karakter
absolut, që dmth, se subjekti përgjegjës nuk mund të provojë se, nuk është fajtorë për dëmin e
shkaktuar nga një subjekt tjetër.

1. Shqyrtime të përgjithshme
Përveç përgjegjësisë subjektive (përgjegjësisë sipas fajit) dhe përgjegjësisë objektive
(përgjegjësisë pa faj) ekziston edhe përgjegjësia juridiko-civile për veprimet e tjetrit
respektivisht personave të tretë (përgjegjësia sipas fajit të supozuar). Edhe kjo
përgjegjësi deliktore civile, është një lloj i përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar. Te
kjo përgjegjësi nuk përgjigjet ai që ka shkaktuar dëm, por dikush tjetër që nuk e ka
shkaktuar këtë dëm. Kjo përgjegjësi është krĳuar në interes të personit të dëmtuar me
qëllim që t’i ofrohet mbrojtja më e mirë këtĳ personi nga shkaktuesi i dëmit i cili nuk
ka mundësi që të kompensojë dëmin e shkaktuar. Te ky lloj i përgjegjësisë dallohet
shkaktuesi i dëmit (dëmtuesi) nga personi përgjegjës, respektivisht nga personat që
janë përgjegjës për të paguar dëmin e shkaktuar. Qysh në të drejtën romake, kanë
qenë të njohura disa raste të përgjegjësisë për të tjerët, si psh: i ati ishte përgjegjës
për dëmin, të cilin do t’ia shkaktonte, i mituri tjetrit. Më vonë janë zhvilluar edhe
rastet e tjera të përgjegjësisë për të tjerët, si përgjegjësia e shtetit për nëpunësit e vet,
përgjegjësia e personave juridikë për organet e veta etj (Milosevic, 1977:170). Që të
përgjigjet tjetri për dëmin e shkaktuar, kjo përgjegjësi duhet të rrjedhë nga e drejta
objektive1. Ky subjekt që përgjigjet për dëmin e tjetrit zakonisht është në lidhshmëri
1 Sipas prof.dr. Abdullah ALIU ”E drejta civile në kuptimin objektiv është tërësia e normave
juridike me të cilat rregullohen marrëdhëniet juridike civile. Profesor Françesko Galgano shkruan
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juridike me dëmtuesin. Kjo lidhshmëri juridike ekziston sepse përgjegjësi është prind
i dëmtuesit, kujdestar, organ i kujdestarisë për të mbrojturin, organ i personit juridik
apo nëse është punëtor i punëdhënësit. Te përgjegjësia për veprimet e tjetrit, bazë e
përgjegjësisë është faji i supozuar. Derisa përgjegjësia subjektive bazohej në fajin e
argumentuar, te përgjegjësia për veprimet e tjetrit, personi i dëmtuar është i liruar
nga barra e vërtetimit të fajit të personit përgjegjës, sepse faji i tĳ supozohet. Mirëpo,
ky supozim në disa raste të përgjegjësisë për veprimet e tjetrit merret si relativ e në
disa raste si absolut (Milosevic, 1977:170). Pra, nga kjo rrjedh se ky faj në disa raste,
është relativ që dmth, se subjekti përgjegjës ka mundësi që me prova të kundërta ta
provojë pafajësinë e vet, kurse në disa raste ai është me karakter absolut, që dmth, se
subjekti përgjegjës nuk mund të provojë se, nuk është fajtorë për dëmin e shkaktuar
nga një subjekt tjetër. Arsyeja kryesore e përgjegjësisë për të tjerët, mbështetet në
mungesen e mbikqyrjes së nevojshme të disa subjekteve-culpa in inspeciendo, në
mungesën e instruksioneve (udhëzimeve) të nevojshme-culpa in instruendo, dhe në
zgjedhjen e gabueshme të bashkëpunëtorit tjetër ose të punëtorit-culpa in eligendo
(Dauti, 2008:183). Pra, që të ekzistojë përgjegjësia për të tjerët, duhet që të shkaktohet
dëmi, duhet që dëmin ta shkaktojë personi që është në lidhje të veçantë juridike
me personin përgjegjës, duhet të ekzistojë lidhja kauzale midis veprimit që është
ndërmarrë dhe dëmit të shkaktuar dhe dëmi duhet që të shkaktohet nga lëshimet e
personit përgjegjës. Këto kushte duhet të plotësohen në mënyrë kumulative, sepse
pa plotësimin e kushteve të lartëpërmendura nuk mund të bisedohet për këtë lloj të
përgjegjësisë.
Ekzistojnë raste të ndryshme të përgjegjësisë për të tjerët, por ne në vazhdim do t’i
trajtojmë këto raste:
a)
përgjegjësinë e prindërve për fëmĳë;
b)
përgjegjësia për dëmin e shkaktuar nga personat nën mbikqyrje.
c)
përgjegjësia për dëmin e shkaktuar nga të punësuarit
2. Përgjegjësia e prindërve për fëmĳë.
Marrëdhëniet midis prindërve dhe fëmĳëve janë marrëdhenie shumë të veçanta
dhe të rëndësishme. Të qënit prind krĳon jo vetëm shumë kënaqësi, por edhe disa
përgjegjësi. Prandaj, përgjegjësia e prindërve për fëmĳët e mitur, është një rast i
përgjegjësisë për të tjerët. Ky lloj i përgjegjësisë, është i njohur në të gjitha të drejtat.
Përgjegjësitë e prindërve për fëmĳët e tyre janë përgjegjësi ligjore, sepse prindi është
personi që i falë fëmĳës jetën dhe kujdeset për ta ruajtur atë. Ata përgjigjen për dëmin
e shkaktuar nga fëmĳa i tyre për shkak të pozitës së veçantë, të cilën e kanë ndaj tyre.
Prindërit përgjigjen për të miturit, sepse ata janë fëmĳët e tyre, kujdesen për ta dhe
ndikojnë në sjelljen, arsimimin dhe edukimin e tyre. Poashtu prindërit kujdesen edhe
për shëndetin dhe mbrojtjen e tyre.
Prindërit i ushtrojnë të drejtat prindërore me marrëveshje. Në ushtrimin e tyre
janë plotësisht të barabartë, d.m.th. kanë të drejta, detyra dhe përgjegjësi të njëjta
(Podvorica,2006:176). Kjo mundë të shihet më së miri edhe nga dispozita e Nenit 18
të Konventës për të drejtat e fëmĳëve e cila thekson se “dy prindërit kanë përgjegjësi
të përbashkëta për mirërritjen dhe zhvillimin e fëmĳëve dhe interesat e fëmĳëve
se të gjitha normat juridike të cilat janë në fuqi në momentin konkret në një shtet e quajmë e drejtë
objektive të atĳ shteti .
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paraqesin brengë themelore të tyre”. Por, të drejtat dhe detyrat prindërore nuk janë
të përhershme. Ato mbarojnë kur fëmĳa mbush moshën madhore, kur bëhet i a>ë të
kujdeset për vete, për të drejtat dhe për interesat e veta (Podvorica,2006:178).
LMD, përgjegjësinë e prindërve për fëmĳë e parasheh shprehimish në Nenin 147,
ku thekson: “Prindërit përgjigjen për dëmin që i shkakton tjetrit fëmĳa i tyre deri
në moshën shtatë vjeçare, pavarësisht nga faji i tĳ. Ata lirohen nga përgjegjësia, në
qo>ë se ekzistojnë shkaqet për përjashtimin e përgjegjësisë sipas rregullave mbi
përgjegjësinë pavarësisht nga faji. Ata nuk përgjigjen, në qo>ë se dëmi është krĳuar
gjersa fëmĳa i është besuar personit tjetër dhe në qo>ë se ky person është përgjegjës
për dëmin. Prindërit përgjigjen për dëmin që i shkaktonë tjetrit fëmĳa i mitur i tyre
që ka mbushur moshën shtatë vjeç, përveç në qo>ë se provojnë se dëmi është krĳuar
pa fajin e tyre”.
Për dëmin që shkaktojnë fëmĳët e mitur, përgjigjen prindërit. Në disa raste prindërit
përgjigjen në mënyre solidare. Kështu sipas Nenit 148 të LMD thuhet, “Në qo>ë se
përveç prindërve përgjigjet për dëmin edhe fëmĳa, përgjegjësia e tyre është solidare”.
Detyra e edukimit dhe e kujdesit për persona të mitur u përket të dy prindërve,
prandaj në rastin e shkaktimit të dëmit nga i mituri, për dëmin e shkaktuar do të
përgjigjen të dy prindërit. Përgjegjësia e tyre është solidare, sepse personi i dëmtuar
mund t’i drejtohet me kërkesë për dëmshpërblim çdonjërit nga të dy prindërit.
Përgjegjësia e prindërve do të ekzistonte vetëm në atë rast, nëse i mituri do të jetonte
me ta. Në rast te shkurorëzimit, personat e mitur i besohen njërit prind, kështu që
për dëm do të përgjigjej vetëm ai prind, tek i cili jeton fëmĳa dhe për të cilin do
të kujdesej ai. Në rast se, prindërit jetojnë faktikisht ndaras (për arsye të natyrës së
punës prindërit me marëveshje jetojnë ndaras ose kishin për t’u ndarë, por që nuk
shkurorëzohen), do të përgjigjej vetëm ai prind, tek i cili i mituri ka jetuar kur është
shkaktuar dëmi (Milosevic, 1977:171). Kur edukimi dhe kujdesi i të miturit do t’i
besohej personit tjetër me vendimin e organit të kujdestarisë, në atë rast për dëmin
që ka shkaktuar ai, do të përgjigjej kujdestari i tĳ nën kushte të njëjta në të cilat
përgjigjen edhe prindërit për të miturin, kurse nëse detyrën e kujdestarisë e kryen
drejtëpërdrejtë organi i kujdestarisë, ai do të përgjigjej për veprimet e dëmshme të të
miturit, ashtu si vetë prindërit (Milosevic, 1977:171).
Një situatë tjetër ekziston edhe në rastin kur prindërit do t’i a besonin kujdesin për
personin e mitur ndonjë personi, i cili nuk do të emërohej si kujdestar ligjor (psh,
prindërve të vet). Në këtë rast ekziston vetëm kujdestari faktik, ku kujdestari faktik
nuk mund të përgjigjet në vend të prindërve të vet. Kujdestari faktik do të përgjigjej
për dëmin, të cilin e ka shkaktuar i mituri, nëse do të vërtetohej faji i tĳ (Milosevic,
1977:144). Mirëpo ka situata e rrethana kur prindërit do të përgjigjen për dëmin,
të cilin e kanë shkaktuar fëmĳët e tyre, edhe pse ata nuk e kanë rolin a detyrën e
kujdestarisë ndaj tyre, pra atëherë kur kujdestari është i emëruar me ligj. Pasojat për
këtë lloj përgjegjësie i bartë prindi për shkak të edukimit të keq të më hershëm, pra
të kohës kur fëmĳa jetonte me prindërit edukatorë të këqinj, duke mbëltuar në ta
vese dhe energji negative. Nga kjo mund të kuptohet se, kur kërkohet përgjegjësia
në rastet e këtilla hulumtohet shkaku (frymëzuesi), ku me këtë rast janë prindërit me
të cilët fëmĳët e kanë kaluar pjesën më të gjatë të jetës, ndërkaq kujdestari i ri nuk ka
pasur kohë as mundësi që të zëvendësojë edukimin e keq me një edukim qytetërues.
Përgjegjësia e të miturve, edhe pse është rregull që për veprimet e dëmshme të personave
të mitur të përgjigjen prindërit e tyre, shtrohet pyetja se a mund të përgjigjen vetë
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personat e mitur për veprimet e dëmshme të tyre. Kjo çështje është e rregulluar edhe
me dispozita të LMD-së Neni 142 parag,1,2,3, ku theksohet: “I mituri deri në moshën
shtatë vjeç nuk përgjigjet për dëmin të cilin e shkakton. I mituri prej moshës shtatë
vjeç deri në moshën 14 vjeç nuk përgjigjet për dëmin, përveç në qo>ë se provohet se
gjatë shkaktimit të dëmit ka qenë i zoti për të gjykuar. I mituri mbas t’i ketë mbushur
14 vjeç përgjigjet sipas rregullave të përgjithshme mbi përgjegjësinë e dëmit”. Pra, i
mituri prej moshës 14 deri në moshën 18 vjeçare përgjigjet për dëmin e shkaktuar,
sepse merret se ai në këtë kohë të zhvillimit mundë t’i kuptojë veprimet e veta. Mirëpo
prindërit ende mbeten përgjegjës gjer në moshën madhore të tyre, sepse zakonisht
këta nuk kanë pasuri, ende janë nën ndikimin e prindërve, por edhe nga fakti se
ekziston interesi i të dëmtuarit që prindërit të përgjigjen për atë dëm. Pra, kur dëmin
e shkakton fëmĳa prej moshës 14 deri në moshën 18 vjeqare, baza e përgjegjësisë
është sipas fajit të supozuar.
Për të ekzistuar përgjegjësia e prindërve për dëmin që e shkaktojnë fëmĳët e tyre
duhet, që dëmin ta ketë shkaktuar personi i mitur dhe që personi i mitur të jetojë
përherë me prindërit, apo ata të kujdesen për të ose të jetojë me njërin prej tyre.
Kushti që dëmi duhet të jetë shkaktuar, është kusht i përgjithshëm i përgjegjësisë
për dëmin e shkaktuar në të gjitha llojet e përgjegjësisë. Për këtë arsye, këtë kusht të
përgjegjësisë, duhet theksuar si kusht themelor sepse nuk mundë të ekzistojë asnjë
përgjegjësi pa ekzistimin e dëmit ndërkaq kushti tjetër është se fëmĳa i mitur duhet
të jetoj me të dy prindërit ose me njerin prej tyre. Në rastin e parë prindërit përgjigjen
në mënyrë solidare për dëmin që e bën fëmĳa i tyre, kurse në rastin e dytë për dëmin
përgjigjet prindi te kush gjendet fëmĳa ose kujt i është besuar fëmĳa me vendim të
gjykatës (Alishani, 1985:665).
Në fund mund të konkludojmë se, te përgjegjësia e prindërve për dëmin e shkaktuar
nga fëmĳet e tyre, zbatohen rregullat e përgjegjësisë për të tjerët, prandaj kjo nuk e
përjashton edhe mundësinë e zbatimit të rregullave të përgjithhme të përgjegjësisë
për dëmin e shkaktuar. Prindërit ose prindi përgjigjen për dëmin e shkaktuar,
sepse nuk kanë bërë mbikëqyrje të duhur ose nuk e kanë ngritur te fëmĳët nivelin e
edukimit në frymën e një qenieje shoqërore, dhe i kanë mësuar me shembuj të këqinj.
Te kjo përgjegjësi zbatohen si rregullat e bazës së përgjegjësisë subjektive, ashtu edhe
rregullat e bazës së përgjegjësisë objektive.
3. Përgjegjësia e personit tjetër për dëmin e shkaktuar nga i mituri (mbikqyrja).
Te kjo përgjegjësi kemi të bëjmë me rastet kur i mituri i është besuar dikujt për mbikqyrje,
ose në rastet kur i mituri për arsye të caktuar gjendet nën kujdesin e dikujt tjetër.
Kjo përgjegjësi mund të manifestohet në dy pikëpamje. Pikëpamja e parë është kur
kujdestari i ka shkaktuar dëm të miturit, përkatësisht pasurisë se tĳ, kurse pikëpamja e
dytë është rasti kur i mituri i ka shkaktuar dëm personave të tretë.
Të tjerët që mund të përgjigjen për dëmin e shkaktuar nga i mituri janë shkollat,
shoqatat, etj. Këto raste janë kur dëmi i shkaktohet të miturit derisa ai gjendet në
shkollë ose kur ai dëmin ia shkakton personit të tretë derisa është duke mësuar në
shkollë apo duke qëndruar në konvikt etj (Alishani, 1985:666).
Që kujdestari ose të tjerët të përgjigjen për dëmin e shkaktuar duhet, që dëmi të jetë
shkaktuar, dëmi të jetë shkaktuar nga i mituri dhe dëmi të shkaktohet nga i mituri
gjersa ai ka qenë nën mbikqyrje ose në shkollë apo në konvikt etj.
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Dëmin që e shkakton i mituri gjer në moshën 7 vjeçare përgjigjet kujdestari ose të
tjerët, pa marrë parasysh se a ka qenë i mituri fajtor. Për dëmin që e shkakton i mituri
prej moshës 7 deri 18 vjeçare, baza e përgjegjësisë është sipas fajit të supozuar. Mirëpo,
kujdestari nuk do të përgjigjet në këtë rast, nëqo>ëse provon se i mituri vërtetë e ka
shkaktuar dëmin edhe pos kujdesit të duhur të tĳ. Edhe LMD në Nenin 149, për
këtë qështje thekson: “Për dëmin të cilin i shkakton tjetrit i mituri gjersa ndodhet në
mbikëqyrjen e kujdestarit të shkollës ose të institucionit tjetër, përgjigjet kujdestari,
shkolla, përkatësisht institucioni tjetër, përveç nëse provojnë se mbikëqyrjen e kanë
kryer sipas mënyrës në të cilën kanë qenë të detyruar, apo se dëmi do të shkaktohej
edhe me kryerjen e kujdesshme të mbikqyrjes”. Nga kjo dispozitë rrjedhë se, supozimi
i fajit ka karakter relativ, që dmth se, ekziston mundësia që kujdestari ose të tjerët të
provojnë se mbikëqyrjen e kanë bërë si duhet ose sipas rregullave që vlejnë në këtë
lëmi (Alishani, 1985:666).
Lidhur me këtë ndodhin raste, kur kujdestari përgjigjet për dëmin e shkaktuar nga
i mituri edhe në situatën kur i mituri e ka shkaktuar dëmin me fajin e vet, sepse
nuk e ka ushtruar detyrën si duhet ose për arësye se me dashje ka lëshuar detyrën e
kujdestarit, ndërsa nga këto dhe sjelljet tjera është shkaktuar dëmi.
Ekziston edhe një rast tjetër kur thuhet se, shkolla detyrohet që gjatë kohës së mësimit
të mbikëqyrë nxënësit e vet të mitur. Në rast se i mituri në ketë situatë pëson dëm gjatë
orës së edukatës ﬁzike, sepse i ka munguar mbikqyrja e duhur, atëherë kjo përgjegjësi
do të ekzistojë në qo>ë se shkolla nuk mund të provojë që shkaktimin e dëmit nuk
ka mundur ta pengojë. Me këtë rast shkolla së cilës i është besuar mbikqyrja për
të miturit, përgjigjet për dëmin të cilin e shkakton i mituri në rast se dështon gjatë
kryerjes së detyrës së mbikqyrjes. Në këto raste të përgjegjësisë, në qo>ë se përgjigjet
kujdestari, shkolla ose institucioni tjetër, që të gjithë përgjigjen sipas rregullave të
përgjegjësisë për veprimet e tjetrit. Kurse nëse ndodh që të përgjigjet vetë i mituri ai
përgjigjet sipas rregullave të përgjegjësisë subjektive (Alishani, 1985:667).
Rast tjetër i ngjashëm me ketë lidhur me përgjegjësinë për veprimet e tjetrit është
edhe përgjegjësia e kujdestarit për të miturin ose e organit të kujdestarisë për dëmin
e shkaktuar nga personat tërësisht të zhveshur nga a%ësia për të vepruar. LMD në Nenin
141, parag 1,2, dhe 3, thekson se, “Personi i cili për shkak të sëmundjes psikike, të
zhvillimit të metë mendor apo të shkaqeve të tjera nuk është i a>ë të gjykojë, nuk
përgjigjet për dëmin e shkaktuar përveç nëse provohet që dëmin e shkaktuar në
kohën kur ka qenë i a>ë për të gjykuar”. Kush i shkakton dëm tjetrit në gjendje të
paa>ësisë së përkohshme për gjykim, është përgjegjës për atë, përveç nëse provon se
pa fajin e tĳ është sjellë në një gjendje të tillë. Në qo>ë se në këtë gjendje është sjellë me
faj të dikujt, për dëmin do të përgjigjet ai që e ka sjellë e ka sjellë në gjendje të tillë”.
Ai mund të lirohet nga përgjegjësia në qo>ë se provon se ka kryer mbikqyrjen për të
cilën është i obliguar, apo se dëmi do të shkaktohej edhe po të zhvillohej mbikëqyrja
e kujdesshme. Ka situata në të cilat edhe personi i zhveshur plotësisht nga a>ësia
punuese mund të përgjigjet vetë për dëmin e shkaktuar. Kjo paraqitet në rastin kur
dëmi shkaktohet në çastin kur ai ka qenë i a>ë për të gjykuar (lucidum intervalumçasti i ndriquar). Në këtë rast i dëmtuari ka të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit
nga dëmtuesi (Dauti, 2008:185).
Kujdestaria është një nga format e mbrojtjes sociale sipas së cilës bashkësia shoqërore
u siguron mbrojtje të veçantë të miturve për të cilët nuk kujdesen prindërit, si dhe
personave tjerë për shkak të paa>ësisë ose nga arsyet tjera nuk janë në gjendje
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të kujdesen vetë dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e veta (Bicaj,2010:347).
Kujdestari përgjigjet për kryerjen e detyrave të veta, si në bazë të rregullave të së
drejtës civile juridike, po ashtu edhe në bazë të dispozitave të Kodit penal. Në ço>ë
se nuk e kryen detyrën me ndershmëri dhe të kujdesuarit i shkakton dëm, ai ka për
detyrë që ta shpërblej dëmin e shkaktuar. Kujdestari përgjigjet për dëmin e shkaktuar
sipas rregullave të përgjegjësisë subjektive, që d.m.th. se ai detyrohet ta shpërblej
atë. Ai nuk do të përgjigjet vetëm nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar me fajin
e vet të kujdesurit (Podvorica, 2006:261). Kur dëmin e shkakton personi i cili është i
paa>ë për të vepruar, përgjigjet kujdestari i tĳ. Pra, edhe për dëmin, të cilin personat
madhorë të zhveshur plotësisht nga a>ësia punuese i’a kanë shkaktuar tjetrit nuk do
të përgjigjen ata, por kujdestarët e tyre për arsye se personat e këtillë nuk kanë a>ësi
për t’i kuptuar pasojat e sjelljeve të tyre, sepse janë të paa>ë për të gjykuar.
Baza e përgjegjësisë së kujdestarit për dëmin e shkaktuar nga personi i zhveshur nga
a>ësia punuese është sipas fajit të supozuar (përgjegjësisë për veprimet e tjetrit). Faji
i supozuar është me karakter relativ, sepse kujdestari mund të provojë se obligimin e
vet e ka kryer si duhet.
Duhet theksuar se kujdestaria ndaj personave me zotësi të hequr për të vepruar
dallon dukshëm nga kujdestaria për personat e mitur. I mituri vihet në kujdestari
sapo të vërtetohet se ka ngelur pa kujdesin prindëror, sepse është e natyrshme që një
person i moshës së njomë të mos jetë në gjendje të kujdeset për të drejtat dhe interesat
e veta. Nga ana tjetër, personi me zotësi të hequr veprimi vihet në kujdestari vetëm
me vendim të formës së prerë të gjykatës për heqjen e zotësisë për të vepruar. Nga
momenti i formës së prerë të vendimit, personat e tillë konsiderohet se më nuk janë
të zotët që të kujdesen për veten e tyre (Podvorica, 2006:270).
Është rregull tradicionale në këtë lëmi se për dëmin e shkaktuar parimisht përgjigjen
personat që kanë a>ësi punuese, kurse personat që nuk kanë a>ësi ata nuk përgjigjen
sepse nuk mund t’i kuptojnë veprimet që ndërmarrin. Sipas rregullave personat që
kanë mungesa mentale, atyre u merret a>ësia punuese. Marrja e a>ësisë punuese
bëhet me vendim të gjykatës. Varësisht nga sëmundja që ekziston marrja e a>ësisë,
mund të jetë e pjesshme ose e plotë dhe për të gjitha këto vendos gjykata me ndihmën
e raportit të ekspertit gjyqësor. Personit madhor të cilit pjesërisht i merret a>ësia
punuese ka disa ingerenca të caktuara në kryerjen e punëve juridike, kurse personit
madhor të cilit i merret tërësisht a>ësia punuese për shkak të sëmundjes psikike, i
caktohet kujdestari, dhe ky për kah a>ësia punuese krahasohet me të miturit gjer në
moshën 7 vjeçare. Caktim të kujdestarit kemi edhe në rastin kur bëhet heqja e pjesshme
e a>ësisë punuese (Alishani,1985:668). Mirëpo, përgjegjësia e kujdestarëve nuk do
të ekzistonte kur dëmin do ta shkaktonte personi i zhveshur pjesërisht nga a>ësia
punuese, sepse kujdestari i këtillë nuk ka detyrë që të kujdeset mbi personalitetin e
të mbrojturit të vet. Ai është i emëruar që të mbrojë pasurinë e tĳ (nga humbja ose
prishja e panevojshme) dhe nuk përgjigjet për veprimet e tjera të dëmshme të tĳ .
Personi i zhveshur pjesërisht nga a>ësia punuese do të ish përgjigjur vetë për dëmin
që i shkakton tjetrit, nën kushtet e përgjithshme të përgjegjësisë për veprimet e veta
(përgjegjësia subjektive). Kurse kujdestari i personit të cilit i është hequr zotësia në
tërësi, ai kujdeset si për pasurinë e tĳ ashtu edhe për sjelljet dhe personalitetin e tĳ.
Kujdestari i personit të zhveshur plotësisht nga a>ësia punuese përgjigjet për dëmin
sipas parimeve të fajit të supozuar (përgjegjësisë për veprimet e tjetrit) (Milosevic,
1977:175).
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Në këtë lloj përgjegjësie juridiko civile, ekzistojnë raste të shumta të përgjegjësisë për
dëmin e shkaktuar nga personat nën mbikëqyrje. Me qëllim të të kuptuarit të kësaj
përgjegjësie do t’i marrim disa shembuj. Psh: Një grup balerinash të vogla shkojnë
të japin shfaqje jashtë shtetit. Njëra prej tyre, duke parë një dyqan, rrëzon një vitrinë
dhe thyen disa sende. Atëherë, përgjegjësi për shpërblimin e dëmit mban personi që
është i ngarkuar për mbikqyrjen e tyre. Një person që është duke mësuar që të vozis
makinën në një autoshkollë, gjatë praktikës mësimore përplaset me një makinë tjetër.
Në këtë rast, përgjegjësi ndaj personit të dëmtuar do të mbaj pronari i autoshkollës
që është duke mbikqyrur mësimin e praktikës. Një i sëmurë mendor del nga spitali
ku mjekohet pa lejen e mjekut dhe në rrugë plagos një kalimtarë. Përgjegjësi për
shpërblimin e dëmit të shkaktuar mban mjeku nën kujdesin dhe mbikëqyrjen e të
cilit është lënë personi i sëmurë (Tutulani-Semini, 2001:149-150).
Në të gjitha rastet e mësipërme, vëmë re se sa herë që dëmi shkaktohet nga një person
i cili është lënë nën kujdesin dhe mbikqyrjen e një institucioni apo personi përgjegjës,
përgjegjësi mban institucioni ose personi i ngarkuar me mbikqyrjen (Tutulani-Semini,
2001:149-150).
4. Përgjegjësia për dëmin e shkaktuar ndaj personave të tretë nga të punësuarit.
Dëmi i shkaktuar nga të punësuarit, gjithashtu është një rast i përgjegjësisë për
veprimet e tjetrit. Punëtori duke kryer punë të caktuara për punëdhënësin, mund të
ndodhë që të shkakton dëm personave të tretë. Përgjegjësia juridike civile për dëmin
që shkakton punëtori nga marrëdhënia e punës ndaj personave të tretë, paraqet rast
të veçantë të përgjegjësisë civile, pasi edhe në këtë rast punëdhënësi do të përgjigjet
mbi bazën e rregullave të përgjegjësisë për të tjerët (Mamuti, 2013:113). Kur punëtori
i shkakton dëm personit të tretë duke kryer veprimtarinë e punëdhënësit, atëherë
punëdhënësi përgjigjet për dëmin e shkaktuar. Përgjegjësia e punëdhënësit për dëmin
e shkaktuar personit të tretë nga punëtori i tĳ duhet të ekzistojë, sepse punëdhënësi
nga veprimtaria e vet ka dobi të caktuar ekonomike dhe do të jetë e drejtë që ta ketë
rrezikun e dëmit eventual. Që të lind përgjegjësia e punëdhënësit, është e nevojshme
që të ekzistojë lidhja formale juridike, kontrata e punës për kryerjen e punëve të
caktuara ndërmjet punëdhënsit dhe punëtorit. Pra, punëtori duhet të jetë i punësuar
dhe të kryejë detyra që i janë besuar nga punëdhënësi.
Kjo përgjegjësi ekziston, sepse punëdhënësi është fajtor përshkak të zgjedhjes së
gabuar të punëtorit të cilit i është besuar kryerja e punëve apo për shkak se nuk i ka
mbikëqyrur si duhet punët që ia ka besuar punëtorit të vet, ose për shkak se nuk i ka
dhënë instruksione të duhura punëtorit ose nuk e ka a>ësuar punëtorin për atë punë.
Në shumë legjislacione supozimi mbi fajin e punëdhënësit kuptohet në mënyra të
ndryshme. Në të drejtën franceze punëdhënësi përgjigjet sipas parimit të supozimit
absolut mbi fajin e sipas të drejtës gjermane dhe zvicrane, ai supozim mbi fajin e
punëdhënësit është relativ, gjë që do të thotë se punëdhënësi mund të lirohet nga
përgjegjësia, nëse vërteton se nuk ka faj për dëmin e shkaktuar (Milosevic, 1977:177).
Në të drejten tonë, baza e përgjegjësisë së punëdhënësit për dëmin e shkaktuar
personit të tretë nga punëtori i tĳ është rregulluar sipas rregullave të përgjegjësisë për
veprimet e tjetrit (faji i supozuar) të karakterit relativ. LMD në Nenin 152, parag,1,2
dhe 3 thekson: “Personi juridik ose ﬁzik me të cilin punonjësi ka punuar në kohën e
shkaktimit të dëmit është përgjegjës për dëmin e shkaktuar ndaj personit të tretë nga
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punonjësi gjatë punës apo në lidhje me punën, përveç nëse provohet se punonjësi ka
vepruar ashtu siç ka qenë e nevojshme në rrethanat konkrete. Pala e dëmtuar ka të
drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit drejtpërdrejt nga punonjësi në rast se dëmin e
ka shkaktuar me dashje. Secili person që dëmshpërblen palën e dëmtuar për dëmin e
shkaktuar nga punonjësi me dashje apo nga pakujdesia e rende ka të drejtë të kërkojë
kthimin e shumës së paguar nga punonjësi”. Pra nga kjo shihet se përveq punëdhënësit
për dëmin e shkaktuar, duhet të përgjigjet edhe vetë punëtori sipas regullave të
përgjegjësisë subjektive. Edhe Kodi Civil i Shqipërisë në Nenin 618 parag,1, për këtë
përgjegjësi parasheh se, “Punëdhënësi është përgjegjës për dëmet e shkaktuara të
tretëve për fajin e punonjësve që janë në shërbim të tĳ gjatë ushtrimit të detyrave që
u janë besuar prej tĳ”. Përgjegjësia objektive e punëdhënësit për të shpërblyer dëmin
ndaj personit të tretë, jo çdo herë do të vlerësohet në bazë të përgjegjësisë subjektive të
punëtorit që ka shkaktuar dëmin, por vetëm duhet të shihet se punëtori a është sjellë në
përputhje me rregullat që kërkon kryerja e asaj pune, apo kryen punë, duke përdorur
sende të rrezikshme apo edhe veprimtari me burim të rrezikut të shtuar, ku në këtë
rast, përgjegjësia e punëtorit do të jetë objektive (Mamuti, 2013:115).
Që punëdhënësi të përgjigjet për dëmin e shkaktuar duhet që të shkaktohet dëmi,
dëmi duhet të jetë i shkaktuar nga punëtori i tĳ, dëmi duhet të shkaktohet në punë ose
lidhur me punën, dëmi duhet që të shkaktohet gjatë orarit të punës dhe dëmi duhet
të shkaktohet duke kryer veprimtarinë e punëdhënësit. Në lidhje me përgjegjësinë e
punëdhënësit për punëtorët vlenë që të trajtojmë një rast nga praktika gjyqësore në
UK: Topp / London Country Bus Co.
”Shoferi i autobusit ka parkuar në stacionin e autobusave në një rrugë. Shoferi shkon në
pĳetore të afërt për kafe dhe len çelësat në prizë. Më vonë, një person tjetër e vozit autobusin
dhe gjatë udhëtimit shkakton vdekjen e një personi. Bashkëshorti i viktimës paditë kompaninë
e autobusëve lidhur me kompensimin e dëmit për shkak të vdekjes së bashkëshortes.
Paditësi ka argumentuar kërkesen se në kompani është dashur të dinë se autobusi ka mbetur pa
mbikëqyrje dhe ekziston rreziku permanent se dikush mund të merr autobusin dhe të vozitet
me të. Edhe pse kompania e ka ditur për këtë nuk kanë ndërmarrë masa.
Është vendosur ( CA ): Padia hedhet poshtë, me arsyetimin se kompania nuk ka qenë
e detyruar me parashikuar këtë rrezik të mundshëm. Detyrimi i kompanisë do të
mund të krĳohej, nëse do të ekzistonte lidhja e kompanisë me personin, që ka vepruar
(Morina, 2010:38).
Rast tjetër nga praktika gjyqësore : Harrison v. Michelin Tyre Co. Ltd ( 1985 ) 1 All ER
918.
“ Paditësi ishte lënduar, kur një punonjës ka vepruar me dashje për të lënduar dike tjetër. Në
këtë rast, gjykata ka vendosur se ekziston përgjegjësia e punëdhësit.
Apo shembulli tjetër “Kur një pronar lokali punëson një kamarierë dhe ky i fundit, duke
shërbyer i derdh një gotë me pĳe një klienti duke i dëmtuar kostumin, atëherë themi se për
dëmin e shkaktuar nga pakujdesia e kamarierit përgjegjësi do të mbajë pronarii i lokalit që e
ka marrë në punë. Kjo përgjegjësi buron nga fakti që punëdhënësi është ai që zgjedh personin
që punëson. Për këtë arësye ai duhet të marrë në punë persona të a%ë dhe të kualiﬁkuar, në të
kundërtën, ai përgjigjet për dëmet që të punësuarit e tĳ shkaktojnë personave të tjerë (Morina,
2010:39).
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Përfundime
Përgjegjësia për tjetrin nënkupton përgjegjësinë e një personi për dëmin e shkaktuar
nga tjetri, ku personi përgjegjës dhe shkaktuesi i dëmit janë dy persona të ndryshëm,
njëri që shkakton dëmin dhe tjetri që përgjigjet. Edhe përgjegjësia për dëmin e
shkaktuar nga veprimet e tjetrit ekziston, nëse ekziston fajësia për dëmin e shkaktuar.
Nga trajtimi i kësaj teme u vërejtë se kjo lloj përgjegjësie haset më së shpeshti në
rastet që rrjedhin nga marrëdhëniet prindërore, të kujdestarisë si dhe ato të punës. Po
ashtu u pa se në të gjitha rastet ndërmjet personit përgjegjës dhe dëmtuesit ekziston
një marrëdhënie e posaqme juridike siq ishte ajo prind-fëmĳë, kujdestari dhe ai
me pazotësi për të vepruar, mësues-nxënës, punëdhënës-punëmarrës, etj. Në këtë
punim u pa se, që të përgjigjet tjetri për dëmin e shkaktuar, kjo përgjegjësi duhet të
rrjedhë nga e drejta objektive. Gjithashtu pamë se dëmtuesi dhe personi përgjegjës
dallohen te përgjegjësia për të tjerët. Dëmtuesi edhe pse nuk përgjigjet, prapëseprapë
ai nuk përjashtohet nga përgjegjësia, sepse ai mundë të përgjigjet sipas rregullave të
përgjegjësisë subjektive ose objektive, por gjithnjë duke pasur parasysh që për këto
baza të përgjgjësisë janë plotësuar kushtet e caktuara. Në këtë lloj të përgjegjësisë i
dëmtuari si kreditor, ka të drejtë të zgjedhë se me cilat rregulla të përgjegjësisë civile
do të kërkojë shpërblimin e dëmit.
Për këtë lloj të përgjegjësisë vërehet se nuk ekzistojnë mendime unike. Andaj në fund
për bazën e përgjegjësisë civile për të tjerët shihet se asnjë bazë nuk mja>on në këtë
lloj të përgjegjësisë. Nga e gjithë kjo rezulton se te kjo përgjegjësi juridiko civile nuk
ekziston baza unike, por ka vend për të dy bazat e përgjegjësisë civile lidhur me
dëmin jashtëkontraktor. Është kështu sepse në rastet kur supozohet faji duhet të
zbatohen rregullat e përgjegjësisë subjektive siq ishte rasti te përgjegjësia e prindërve,
e kujdestarit, etj. Kurse te rasti i përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar ndaj personave të
tretë nga të punësuarit duhet të zbatohen rregullat e bazës së përgjegjësisë objektive,
pra nuk ekzistojnë qëndrime unike rreth përgjegjësisë juridiko civile lidhur me
përgjegjësinë civile për dëmin e shkaktuar në raportin juridik punëdhënës-punëtorë.
Nga të lartëpërmendurat lidhur me këtë lloj të përgjegjësisë juridiko civile te dëmi
jashtëkontraktor mund të thuhet se, përgjegjësia për veprimet e tjetrit është obligimi
i disa subjekteve, të shpërblejnë dëmin e shkaktuar nga disa subjekte tjera me të cilat
janë në marrëdhënie të caktuara juridike. Një situatë të tillë e ka imponuar nevoja
e mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të të dëmtuarit, sepse në të kundërtën i
dëmtuari do të mbetej pa u kompensuar, siq ishte rasti me shkaktimin e dëmit nga të
miturit nën moshën 14 vjeç dhe personat të cilëve u është hequr zotësia për të vepruar
si dhe nga rastet e tjera të parapara me ligj.
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Bursa dhe veprimtaria e bursave në ekonomin e tregut
Teuta Beka
Kolegji Evropian “Juridica” Prishtinë
Abstrakt
Bursa është institucion juridik- biznesor në të cilën tregtohen mallra, para dhe letra me vlerë.
Tregu i bursave është instrument i cili ndikon ndjeshëm në ngjarjet ekonomike, politike,
ﬁnanciare dhe monetare. Ndryshimet e bursave ndikojnë në tregtinë dhe ekonomin botërore.
Pra, bursa paraqet vend të veçantë të përhershëm të organizuar, ku rregullisht takohen blerësit,
shitësit dhe ndërmjetësuesit me qëllim të e lidhjes së punëve në pajtim me rregullat e bursës.
Detyra e bursës është që të veprojë në stabilitetin e tregut, që çmimet e mallrave me të cilat
tregtohet t’i mbajë sa të jetë e mundur jo vetëm në kuﬁjtë e ofertës dhe kërkesës por edhe në
suaza të kuﬁjve të vlerës reale. Trendi i globalizimit ekonomik, politik dhe social përfshin në
mënyrë të pandashme bursat për institucione dhe mënyrën e afarizmit në to.
Të gjitha bursat mund të ndahen në dy grupe: në bursa që themelohen dhe funksionojnë si
persona juridike të së drejtës private dhe në bursa që themelohen dhe funksionojnë si persona
juridikë të së drejtës publike. Nëpërmjet këtyre bursave shteti dhe njësitë ekonomike sigurojnë
fondet e nevojshme për zgjerimin e veprimtarisë së tyre, kurse investitorët individualë gjejnë në
çdo moment alternativat përkatëse për investimin e kursimeve të tyre. Statusi juridik, kushtet
për themelimin, veprimtaria, organizimi dhe funksionimi i bursave, ﬁllimisht përcaktohet me
ligj, e rrjedhimisht në nivele të akte të përgjithshme juridike të bursave. Në bursa ekzistojnë
rregulla të cilat duhet të respektohen me përpikëri nga pjesëmarrësit. Transaksione afariste
në bursa mund të ushtrojnë vetëm anëtarët e bursës e ata janë: brokerët, dilerët dhe shtëpitë
brokere. Varësisht nga objekti i afarizmit që kryhen në bursa ndahen në:bursa të mallrave të
cilat mund të jenë: të përgjithshme dhe të specializuara; bursa të shërbimeve të transportit dhe
sigurimeve detare të hapësirës së anĳes; bursat efektive - bursat e letrave me vlerë dhe bursat
revizore. Në ekonomin e tregut funksionimi i bursave të letrave me vlerë u jep mundësi njësive
ekonomike që, nga njëra anë, të gjejnë fonde të mja>ueshme për huamarrje të leverdishme dhe
nga ana tjetër u krĳon mundësi në çdo moment zotëruesve të kursimeve, për investimin më të
mirë të kursimeve të tyre
Fjalët kyçe: Bursa, tregu i bursave, bursat e mallrave, broker, diler etj.

Bursa si institucion
Bursa (Exchange, La bourse, Borse) janë institucione shumë të rëndësishme për
ekonominë e tregut. Bursa mund të deﬁnohet në mënyra të ndryshme, si më i
pranuari është ai që bursën e nënkupton si vend i institucionalizuar i këmbimit, në të
cilin pjesëmarrësit e caktuar kryejnë transaksione me letra me vlerë me qëllim që të
realizojnë ﬁtime.
Bursa është një treg i organizuar i cili shërben për shitjen e aksioneve, huave apo edhe
mallrave të caktuara. Bursa deﬁnohet edhe si institucion juridiko biznesor (treg) në
të cilën tregtohen mallra të vlefshme (ari, diamati, argjenti) si dhe letrat me vlerë si
aksionet, obligacionet. Bursa është vendi ku shoqëritë aksionare, ndërmarrjet dhe
ﬁrmat e ndryshme private drejtohen për të ngritur fondin e investimeve dhe siguruar
kapitalet e tyre.
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Pra, bursa paraqet vend të veçantë të përhershëm të organizuar, ku rregullisht takohen
blerësit, shitësit dhe ndërmjetësuesit me qëllim të e lidhjes së punëve në pajtim me
rregullat e bursës (Hanzhenkovic, 1989, 95).Detyra e bursës është që të veprojë në
stabilitetin e tregut, që çmimet e mallrave me të cilat tregtohet t’i mbajë sa të jetë
e mundur jo vetëm në kuﬁjtë e ofertës dhe kërkesës por edhe në suaza të kuﬁjve të
vlerës reale. Bursa është institucion juridik- biznesor në të cilën tregtohen mallra,
para dhe letra me vlerë. Tregu i bursave është instrument i cili ndikon ndjeshëm
në ngjarjet ekonomike, politike, ﬁnanciare dhe monetare. Ndryshimet e bursave
ndikojnë në tregtinë dhe ekonomin botërore. Karakteristikat e përgjithshme me të
cilat manifestohet bursat janë si vĳon:
Është treg i organizuar(i koncentruar).
Tregtohet(lidhjen kontrata të shitblerjes) me mallra të caktuara.
Janë prezentë subjektet e shitblerjes ose agjentët e tyre.
Transaksionet kryhen në vende të caktuar dhe kohë të caktuar.
Në mënyrë rigoroze iu përmbahen rregullave të afarizmit në burës. (Hetemi,
2005,35)
Lidhur me prejardhjen e emrit “Burës” si dhe të procesit të krĳimit dhe zhvillimit të
këtĳ institucioni, nuk ekziston gjithmonë një unitet mendimi ndër autorët e shumtë që
trajtojnë këtë fushë studimi. Pavarësisht nga interpretimet e ndryshme të emërtimit
të “Bursës” ekziston qëndrim i njëjtë në lidhje me shkaqet e lindjes dhe të zhvillimit
të institucionit të bursës së mallrave dhe letrave me vlerë.
Autorët e ndryshëm lindjen e bursës e lidhin me lindjen dhe zhvillimin e shkëmbimit
të mallrave dhe instrumenteve të ndryshme monetare, që nga koha e Greqisë së
lashtë të cilat njiheshin me emërtimin “Agora” ose “Emporia” , si dhe në kohën e
Perandorisë Romake siç kanë qenë Venediku, Gjenova dhe disa qendra tjera tregtare
të Evropës, që ekzistonin si vende të posaçme shkëmbimi dhe që njiheshin me
emërtimet “Forum” dhe “Collegia Mercatorium”. (Pano, Gjoni, 2007, 255)
Disa autorë mendojnë se termi bursë rrjedhë nga emri i familjes së madhe tregtare të
“ Van de Brus”, të cilët kanë jetuar dhe tregtuar me sukses në Brizh, qytet i Flandrisë
së Belgjikës. Kjo familje luante rolë të madh si ndërmjetëse e shkëmbimeve tregtare
dhe monetare.Një grup autorësh mendojnë se emërtimi Burës ka ardhur nga gjuha
italiane ”Borsa” që d.m.th kulet ku mbahen paratë dhe letrat tjera me vlerë.Në
pikëpamje kronologjike, hapja e parë e bursës ka ndodhur në vitin 1531, në Anvers
të Belgjikës, ku pastaj do të pasoj hapja e bursës në Lion të Francës, Frankfurt të
Gjermanisë, Londër të Anglisë.(Pano,Gjoni,2007,255)
Fillimi i funksionimit të shitjes dhe blerjes së letrave me vlerë, respektivisht ﬁllimi i
funksionimit të bursave efektive lidhet me vitin 1611, kur bursa e Amsterdamit, lëshoi
në qarkullim ﬂetaksionet e shoqërisë së parë aksionare. (Herjet, 1990, 14) Në SHBA
në vitin 1790 u bë hapja e bursës së letrave me vlerë(veçanërisht të obligacioneve
shtetërore) me emërtimin Federal Hall.
Organizimi dhe funksionimi i bursave
Në tregjet ﬁnanciare botërore janë gjithnjë më te fuqishme trendit e “transparencës” ,
diversiﬁkimit në investim, konsolidim të institucioneve të bursës, si dhe te kontrolli dhe
rregullimi gjithnjë e më i madh i agjentëve të tregtisë me letra të ndryshme me vlerë.
Trendi i globalizimit ekonomik, politik dhe social përfshin në mënyrë të pandashme
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bursat për institucione dhe mënyrën e afarizmit në to. ( Cvjetiqanin, 2009, 7)
Bursat kanë lindur shekuj më parë veçanërisht si tregje të letrave me vlerë dhe të
mallrave të tipizuara. Aktualisht, ekzistojnë bursa me destinime të ndryshme por më
karakteristike janë ato për letrat me vlerë dhe për mallra. Mënyrat e organizimit dhe
funksionimit të bursës me kalimin e viteve janë modiﬁkuar të cilat kanë reﬂektuar
në rritjen e numrit të pjesëmarrësve, madhësinë e fondeve dhe llojet e veprimeve që
kryhen në to.
Prandaj varësisht nga objekti i afarizmit që kryhen në bursa ndahen në:
•
Bursa të mallrave (Commodity Exchange) të cilat mund të jenë: të përgjithshme
dhe të specializuara.
•
Bursa të shërbimeve të transportit dhe sigurimeve detare të hapësirës
(lokalit) të anĳes (fright Exchange)
•
Bursat efektive - bursat e letrave me vlerë (stock Exchange) dhe
•
Bursat devizore (foreign currency Exchange)
Sipas karakteristikave pronësoro-juridike bursat ndahen:
Bursat zyrtare-shtetërore të cilat gjenden nën kontrollin e drejtpërdrejtë
të shtetit të cilat e rregullojnë organizimin e punës së bursave si dhe si shoqata
aksionare private. Bursat shtetërore ekzistojnë p.sh. në Gjermani dhe Francë, ato
gjysmë shtetërore në Zvicër, kurse ato private ekzistojnë në Britani të Madhe dhe në
SHBA. (Herjet,1990,14)
Prandaj në bazë të formës juridike të organizimit, të gjitha bursat mund të ndahen në
dy grupe: në bursa që themelohen dhe funksionojnë si persona juridike të së drejtës
private (d.m.th. në bursa që organizohen dhe funksionojnë si çdo shoqëri tjetër
aksionare private) dhe në bursa që themelohen dhe funksionojnë si persona juridikë
të së drejtës publike. Bursat e grupit të parë janë bursat e modelit anglo-sakson dhe
mbizotërojnë veçanërisht në SHBA, Britaninë e Madhe dhe në një seri shtetesh të
tjera. Bursat e grupit të dytë quhen dhe bursa të modelit francez, dhe mbizotërojnë në
Francë. Këto bursa themelohen dhe funksionojnë më tepër si shoqëri publike, të cilat
varen nga institucioni përkatës shtetëror. (Pano, Gjoni,2007, 224)
Statusi juridik, kushtet për themelimin, veprimtaria, organizimi dhe funksionimi i
bursave, ﬁllimisht përcaktohet me ligj, e rrjedhimisht në nivele të akte të përgjithshme
juridike të bursave. Bursat janë rregulluar me ligj mbi bursën në Francë në vitin 1807,
në Austri në vitin 1875, Gjermani në vitin 1896, në Itali në vitin 1913. Në SHBA më
1934 është miratuar Security Exchange Act – Ligji mbi bursat, me të cilin , bursat e
efekteve me rëndësi shtetërore janë vetëm nën kontrollin shtetërore. ( Smaka, Gojani,
2012, 228) Në Shqipëri në vitin 1997 është miratuar Ligji për Bursat.
Në Mbretërinë e Bashkuar, në SHBA si dhe në shtetet në të cilat aplikohet Sistemi
Juridik Anglosakson, bursa themelohet dhe veprojnë sipas dispozitave juridike të
përgjithshme, ndërsa organizimi i brendshëm dhe statuse juridike përcaktohen me
statutet e tyre të cilat quhen “constitutions”, “rules” apo “regulatons”. Pra bursa, ka
rregulloren e saj, që parashikon jo vetëm organet drejtuese por dhe të gjitha problemet
që kanë të bëjnë me kodin e kryerjes së veprimeve, mënyrën e kompensimit dhe të
kryerjes së pagesave, mënyrën e hartimit të treguesve dhe të librave që duhet të
mbajnë anëtarët e saj. Për zgjidhjen e kontesteve në punët juridike-bursiste, bursat
i organizonin arbitrazhet e veta. Kështu që çështjet kontestimore nga puna juridikebursiste rrallë herë trajtohen nga gjykatat sepse punën e tyre e ushtrojnë arbitrazhet
e bursave.
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Ndërmjetësuesit e bursave
Në bursa ekzistojnë rregulla të cilat duhet të respektohen me përpikëri nga
pjesëmarrësit. Transaksione afariste në bursa mund të ushtrojnë vetëm anëtarët e
bursës e ata janë: brokerët, dilerët dhe shtëpit brokere.
- “Broker” ndërmjetësues mund të jetë ﬁrma apo individi në kuadër të ﬁrmës. Brokeri
rëndom nuk posedon objekt të tregtimit që blen apo shet, por paraqitet si agjent si
agjent i blerësit ose i shitësit dhe për këtë merr provizionin për shërbimet e tĳa. Brokeri
i cili në tregun e bursës i kryen urdhrat e klientëve quhet “ﬂor broker”(commission
house broker)
- “Dealer” janë ndërmjetësuesit e bursave të cilët punojnë në emrin të vetin dhe për
llogari të vetin, respektivisht për llogari të ﬁrmës për të cilën punojnë.
Brokerët e specializuar për ndonjë lloj të mallit ose të shërbimeve( psh. tekstil, drithë,
mobile, mallra të metalta) janë të njohur si broker të mallrave dhe ata janë zakonisht
të zhvilluara në SHBA. Këta janë ndërmjetësues të vërtetë të cilët i ofrojnë në lidhje
blerësin dhe shitësin dhe para të cilit lidhet dhe nënshkruhet kontrata.
Brokerët e bursave kanë lejen për hyrje në bursa dhe janë të autorizuar që të lidhin
punë në burës si blerës apo shitës. Punët i kryejnë në emër të vetin e për llogari të huajë
dmth të urdhër dhënësit .Ata punojnë me ndërmjetësuesit tjerë të regjistruar, ndërsa
objekti i tregtimit mund të jetë vetëm malli dhe letrat me vlerë të cilat zyrtarisht janë
të evidentuara në burës.(Hetemi,36) Brokerët udhëheqin ditar të posaçëm i cili quhet
ditari i brokerit(broker jurnal diary). Në të shënohen të gjitha punët e kryera ditore
si dhe i lëshohet certiﬁkata secilit partner. Nëse është [ala për broker publik atëherë
certiﬁkata e ditarit të brokerit është dëshmi për ekzistimin e kontratës.
-Shtëpia e brokerave paraqet institucionin më të rëndësishëm të ndërmjetësimit
ndërmjet shitësve dhe blerësve në tregun ekonomik të letrave me vlerë. Themelimi
i tyre bazohet në kushtet ligjore të cilat i parashohin shoqatat e brokerave. Puna
e shtëpisë së brokerave mund të jetë në vetë bursën ose në treg të hapur jashtë
burse i ashtu quajturi OTC treg.(Over the counter market). Në shumicën e bursave
anëtarësimi është e drejtë e trashëguar. Zgjedhja e anëtarit të ri bëhet nëse ndokush e
humb statusin e bartësit të trashëgimisë (përjashtohet nga bursa) ose kur pas vdekjes
së anëtarit të bursës nuk ka trashëgimtar.
Punët juridike-bursiste janë punë juridike- biznesore sepse synimin themelor e kanë
realizimin e proﬁteve nga transaksionet bursiste më së të ndryshme. Mundësitë për
përﬁtime në punët bursiste janë të mëdha. Po ashtu, mundësit për spekulime në
këto punë, praktikisht janë të shumta dhe të ndryshme. Këto spekulime kryesisht
konsistojnë në mundësin e realizimit të proﬁteve dhe dallimet e kurseve bursiste në
ditën e kontraktimit dhe në ditën e realizimit të kontratës bursiste.
Bursat e mallrave
Bursat e mallrave paraqesin njërën nga trajtat e bursave dhe institucionin më të
rëndësishme në tregtinë ndërkombëtare. Esenca e bursës së mallrave është në
shitjen e mallit sipas shenjë standarde të bursës në të cilën janë shprehur të gjitha
karakteristikat dhe cilësia e mallit, kështu që çdo dërgesë e mallit është identike me
tjetrën. Mallrat janë të natyrës këmbyes. Në këto bursa tregtohet me këto mallra siç
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janë: pambuku, drithërat, sheqeri, kafeja, metalet e ngjyrosura etj. Çmimet të cilat
formohen në bursën e mallrave merren si indikatorë të çmimeve mesatare botërore
për produktet e caktuara dhe paraqesin bazë për formimin e çmimeve të mallrave
të ndryshme. Në tubimet e bursave bëhet formimi çmimit të mallrave. Këto çmime
mund të jenë: domicile(për shitblerjen e brendshme), eksportuese(për shitje në botën
e jashtme) të cilat janë të rregullisht më të ulta për shkak të zbritjes së tatimeve dhe
taksave të brendshme. Punët në bursën e mallrave mund të jenë: Punët promte ( të
menjëhershme) dhe punët terminale.
Bursa e letrave me vlerë
Bursat e letrave me vlerë paraqesin treg të organizuar të letrave me vlerë, ku takohen
blerësi, shitësi dhe ndërmjetësuesi në mënyrë që në mesë veti të tregtojnë me letra
me vlerë në pajtim me rregullat e bursës dhe rolit intervenues të shtetit, në të cilat
formohen çmimet sipas ligjit të ofertës dhe kërkesës. Në këto bursa tregtohet me
këto letra me vlerë: ﬂetaksionet, ﬂetoblikacionet, ﬂetobligacionet industriale dhe
shtetërore, certiﬁkatat investuese dhe me letrat tjera me vlerë të cilat shiten lehtë në
tregun bursor.
Sipas kriterit të pronësisë letrat me vlerë mund të jenë:
a)
Shtetërore nëse ato i lëshon shteti ( psh. ﬂetaksionet e huas shtetërore) dhe
b)
Private, të cilat i lëshojnë ndërmarrjet (kompanitë), bankat(psh.ﬂetaksionet,
kambialet dhe çeku.)
Sipas përmbajtjes letrat me vlerë ndahen në: reale dhe monetare. Objekt i afarizmit
kursor mund të jenë vetëm ato letra me vlerë të cilat e kanë plotësuar kushtin për
hyrje në bursë dhe janë në pajtim me dispozitat e bursës. Lëshuesi i letrës me vlerë,
me lutje për futjen e letrave të tĳ në burës, duhet bashkëngjitur dokumentet me të
cilën vërteton se letra konkrete me vlerë i përgjigjet kushteve të afarizmit kursor.
Vendimin për lejimin e futjes së një letre me vlerë e nxjerr këshilli i bursës .
Letrat me vlerë paraqesin për emetuesin(lëshuesin) instrumentin e ﬁnancimit, e për
blerësin instrumentin e pasimit të mjeteve. Shitblerja e letrave me vlerë kryhet sipas
çmimeve dhe kurseve të cilat formohen në pajtim me rregullat e bursës në bazë të
të cilave vjen deri tek këmbimi kursor i letrave me vlerë. Këto cilësojnë pasqyrën e
çmimit më të lartë të cilën blerësi është i gatshëm ta paguajë dhe çmimin më të ulët
sipas së cilës shitësi është i gatshëm ta shesë letrën e caktuar me vlerë në bursën e
caktuar, në kohën e caktuar.1
Bursat më të njohura të letrave me vlerë në botë janë:
New York Stock Exchange- bursa e Nju Jorkut të letrave me vlerë e njohur me
emrin “Wall Street”. Në këtë bursë janë të punësuar 1.370 anëtar-broker dhe është më
e madhja në botë.
Royal Stock Exchange of London- bursa e Londrës e letrave me vlerë. Në të
ekzistojnë tre lloje të anëtarëve:broker, jobber dhe anëtarët individual të cilët punojnë
për llogari të vetën.
Bursa tjera me rëndësi janë e Parisit, Amsterdamit, Frankfurtit, Gjenevës,
Milanos etj.
1 S. Komazec, Neravnoteza na trziste novca I kapitala I process fomitanja kapitala za razvoj, Berza, 7/1992,
fq.122.
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Perfundime
Bursa është institucion juridik- biznesor në të cilën tregtohen mallra, para dhe
letra me vlerë. Tregu i bursave është instrument i cili ndikon ndjeshëm në ngjarjet
ekonomike, politike, ﬁnanciare dhe monetare. Ndryshimet e bursave ndikojnë në
tregtinë dhe ekonomin botërore. Pra, bursa paraqet vend të veçantë të përhershëm
të organizuar, ku rregullisht takohen blerësit, shitësit dhe ndërmjetësuesit me qëllim
të e lidhjes së punëve në pajtim me rregullat e bursës. Detyra e bursës është që të
veprojë në stabilitetin e tregut, që çmimet e mallrave me të cilat tregtohet t’i mbajë
sa të jetë e mundur jo vetëm në kuﬁjtë e ofertës dhe kërkesës por edhe në suaza të
kuﬁjve të vlerës reale. Trendi i globalizimit ekonomik, politik dhe social përfshin në
mënyrë të pandashme bursat për institucione dhe mënyrën e afarizmit në to.
Të gjitha bursat mund të ndahen në dy grupe: në bursa që themelohen dhe funksionojnë
si persona juridike të së drejtës private dhe në bursa që themelohen dhe funksionojnë
si persona juridikë të së drejtës publike. Nëpërmjet këtyre bursave shteti dhe njësitë
ekonomike sigurojnë fondet e nevojshme për zgjerimin e veprimtarisë së tyre, kurse
investitorët individualë gjejnë në çdo moment alternativat përkatëse për investimin
e kursimeve të tyre. Statusi juridik, kushtet për themelimin, veprimtaria, organizimi
dhe funksionimi i bursave, ﬁllimisht përcaktohet me ligj, e rrjedhimisht në nivele të
akte të përgjithshme juridike të bursave. Në bursa ekzistojnë rregulla të cilat duhet
të respektohen me përpikëri nga pjesëmarrësit. Transaksione afariste në bursa mund
të ushtrojnë vetëm anëtarët e bursës e ata janë: brokerët, dilerët dhe shtëpitë brokere.
Varësisht nga objekti i afarizmit që kryhen në bursa ndahen në:bursa të mallrave
të cilat mund të jenë: të përgjithshme dhe të specializuara; bursa të shërbimeve të
transportit dhe sigurimeve detare të hapësirës së anĳes; bursat efektive - bursat e
letrave me vlerë dhe bursat revizore.
Në ekonomin e tregut funksionimi i bursave të letrave me vlerë u jep mundësi
njësive ekonomike që, nga njëra anë, të gjejnë fonde të mja>ueshme për huamarrje
të leverdishme dhe nga ana tjetër u krĳon mundësi në çdo moment zotëruesve të
kursimeve, për investimin më të mirë të kursimeve të tyre.
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Perendimor
Msc. Shkelzen Imeri
Diplomat, Ministry of Foreign Aﬀairs
Abstrakt
Procesi i uniﬁkimit të Evropës nuk do të mund të quhet i përmbyllur dhe përfunduar pa
anëtarësuar në gjirin e vetë të të gjitha vëndeve të Ballkanit Perëndimor (BP). Procesi i zgjerimit
të Bashkimit Evropian (BE) dhe BP ka njohur nje ndalesë të re. Ndër shkaqet kryesore të ketĳ
vendimi padyshim që mbetet kriza ekonomike dhe pasojat që ajo mbart. Kjo situatë ka ndikuar
në rritjen në një nivel të paparë të skepticizmit ndaj procesit të zgjerimit të mëtejshem të BE-së.
Kriza e vetë institucioneve europiane, përfshinë mosdakordësinë mbi një politikë të uniﬁkuar
të jashtme (mos njohja e Kosovës nga 5 vende anëtare të BE-së si dhe bllokimi i procesit të
anëtarësimit të Maqedonisë) e cila ka çuar në një bllokim të vetë procesit të integrimit. Kriza
aktuale e emigrantëve e ka vënë në veshtirësi BE-në, duke ndikuar negativisht në integrimin
e Ballkanit Perëndimor.
Vendet e BP përballen tani me një varg problematikash si zhvillim i pamja>ueshëm
ekonomik (papunësi, varfëri, pabarazi), korrupsion që ka kapur të gjitha hallkat e pushtetit,
sundimi i elitave të pandryshuara, të cilat kanë dominuar skenën politike në rajon. Ekziston
pra konsistenca e shumëﬁshtë e elitave, si dhe mungesa e ngritjes së një administrate të
qëndrueshme publike.
Lideret e Ballkanit duhet të ndërmarrin hapa konkretë për reforma serioze në ekonomi,
lu>ë kundër varfërisë, funksionimin e shtetit ligjor, lu>ën kundër korrupsionit dhe krimit të
organizuar. Këto mbeten detyra kryesore që këto vende kanë në rrugën e integrimit.
Qëllimi i këtĳ punimi është dhënia e ideve modeste për një përshpejtim të integrimimit të Rajonit ku
Lideret e BP, duhet „ të bëjnë detyrat e shtëpisë „ të caktuara nga BE-ja, ndërsa BE-ja duhet të
uniﬁkojë qëndrimin e saj ndaj Kosovës dhe Maqedonisë. Frika e një “skenari turk” bisedimesh
që nuk përfundon kurrë është reale për BP.
Fjalë kyçe: integrim, reforma, Ballkani Perëndimor, korrupsion, papunësi, varfëri.

Hyrje
Kreu i ri i Komisionit Europian, Zhan Klod Junker, deklaroi se gjatë Presidencës së tĳ
5-vjeçare, nuk do të ketë anëtarësime të reja, por negociatat me BP do të vazhdojnë.
Unioni dhe qytetarët tanë tashmë kanë nevojë të përtypin zgjerimin me 13 shtete në
këto 10 vitet e fundit. BE ka nevojë për frymëmarrje, në mënyrë që të konsolidojë çka
është arritur ndër 28 vendet anëtare.
Shtetet e krĳuara në territorin e ish Jugosllavisë ( pa Slloveninë), dhe Shqipërinë,
të cilat janë në rrugën për anëtarësim në BE, në Samitin e Zagrebit, u pagëzuan si
„Ballkani Perëndimor (BP)“. Kryetari i Komisionit Evropian, Romano Prodi theksoj
se pa u anëtarësuar të gjitha shtetet e BP në BE, procesi i uniﬁkimit të Evropës nuk do
të mund të quhet i përmbyllur“. Në lidhje me bllokimin e anëtarsimeve të reja, “nga
Evropa e shpresës erdhëm deri tek Evropa e frikës“, kjo është arsyeja pse procesi i
zgjerimit nuk ishte më prioriteti më i madh i BE-së.
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Vete BE po përballet me disa kriza si ajo e refugjatëve, kriza ﬁnanciare, problemet e
rritjes së euro skepticizmit në shumë vende të BE-së. BP e ka humbur mbështetjen e
mëparshme të fortë të Britanisë, e cila është kryesisht e shqetësuar për emigracionin
dhe është tërhequr nga vëndimarrjet e rëndësishme për rajonin. Ministrja e Brendshme
Britanike Theresa May, theksoi se vendi i saj nuk duhet të lejojë që Shqipëria,
Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia ti bashkohen BE-së, pra anëtarët e rinj të
kenë të njëjtat të drejta me themeluesit e unionit. Ajo ka mbështetur idenë se „këta
janë vende me varfëri të madhe dhe kanë probleme serioze me krimin e organizuar,
korrupsionin dhe për më shumë edhe me terrorizmin“.3
Kancelarja Gjermane Angela Merkel, lidhur me zgjerimin e BP theksoj se: “Ka kritere
shumë të qarta për hapat e nevojshme për të lëvizur më pranë BE-së. Në fund është
në dorë të secilit vend nëse ata e kalojnë këtë proҫes shpejt ose jo ”.4 Në Konferencën
e Berlinit, Gjermania tregoj angazhimin e saj të drejtëpërdrejt për BP. Kjo coj në
përparimin dhe çeljen e negociatave me Serbin, nënshkrimi i MSA me Kosovën dhe
hapjen e kapitujve të tjerë me Malin e Zi.
Rusia ka pasur rol edhe në zhvillimet në Ballkan, përfshirë edhe rolin e saj në Grupin
e Kontaktit për Kosovën, dhe ndikimin që ka ende në Serbi dhe në një pjesë të Bosnjë
Hercegovinës. Përkeqësimi i raporteve të Rusisë me Perëndimin, mund të ketë ndikim
në të ardhmen edhe në BP. Mali i Zi dhe Shqipëria kanë mbështetur vendimet e BE-së
për sanksione ndaj Rusisë, nderkohë që Serbia nuk e ka bërë këtë.
Andreas S^o{enhoﬀ, nënkryetar i grupit parlamentar të CDU-së në Bundestag, në
vĳim të kesaj ideje theksoi se, Rusia po përpiqet që përmes energjisë t‘i shantazhojë
vendet e varura ekonomikisht dhe të rrisë inﬂuencën ndaj disa vendeve në rajon. Në
këtë këndveshtrim, ai pret që këto vende të përcaktohen qartë për kursin e tyre proevropian. Kjo do të thotë se BE-ja duhet të bëj ç‘ështe e mundur për t‘i ndihmuar këto
vende dhe oferta e BE-së duhet të jetë shumë e qartë dhe atraktive edhe se, Gjermania
duhet të jetë kundër ndikimit rus në Serbi e në BP.5
Moska dhe Damasku i perdorin qellimishte refugjatet siriane si nje arme per
destabilizimin e Evropes. Rusia paraqet nje kecenim ekzistencial afatgjate per SHBA,
theksoi sheﬁ i forcave të NATO-s per Evropen, para Senatit Amerikane, gjenerali
amerikan Philip Breedlove. 6
Mungesa e stabiliteteve ne ekstremitetet e Evropes munde te shkaktoje
paqendrushmeri edhe ne BE, qo>e edhe thjeshte per shkak te nje ﬂuksi te mundshem
te mĳera refugjateve dhe azilkerkuesish. Mungesa e mundesive ekonomike ne Evrope
e më gjere shkakton ne menyre te pashmangshme migrim masive drejt BE , krysishte
nga imigrantet ilegale. 7
Këshilli i Evropës në Kopenhagen, në qershor 1993, përcaktoi se cilat do të ishin
kushtet për vëndet që aspironin anëtarsimin në BE (Kritere të Kopenhagenit“ janë
politike, ekonomike, instiucionale). Institucione stabile si garanci për demokracinë,
shtet ligjor dhe garantimi i të drejtave të njeriut dhe pakicave. Një ekonomi tregu
funksionale dhe a>ësi për ti bërë ballë presioneve të konkurencës dhe forcave të
________________________________
3 www.m.lapsi.al/.../“bomba”-e-ministres-britanike-shqipëria-probleme-me. 25 Prill, 2016.
4 www.shekulli.com.al/p.php?id=48993 Merkel konferencë me vendet e Ballkanit 13 Qershor 2014 .
5 eurospeak.al/zgjerimi/229-ballkani-perendimor-dhe-be-ja-ne-radhe.
6 The Economist, shtator 2014.
7 Infoglobi.info, ﬂuksi masi i refugjatëve në Europë, Philip Breedlove gjeneral amerikan NATO,
02. 03. 2016.
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tregut në BE. A>ësi për të marrë përsipër gjithë kuadrin ligjorë dhe për të pranuar
objektivat e BE-së (aquis communitaire).8
Aktualisht BE nuk mundet të ﬂas me një zë, përderisa Greqia një antare e hershme
në BE, ka bllokuar me veton e saj Maqedoninë në rrugën e integrimit, ndërkohë që
shtetët antare të BE ende nuk njohin pavarsinë e Kosovës (Spanja, Greqia, Sllovakia,
Rumani, Qipro).
Kosova aktualisht nuk e përmbush kushtin themelor të kritereve të Kopenhagës për
të nisur procesin e integrimit në BE, sepse kemi 5 vënde të BE-së që nuk e njohin
si shtet. BE-ja është në një fushë të panjohur eksperimentale me Kosovën, duke e
mbajtur atë afër, duke e ndihmuar, por pa mundur ta përfshĳe në procesin e zgjerimit.
Kjo është tregues se as BE nuk kanë qenë e sinqert në mbështetjen që bëri në mënyrë
deklarative rreth procesit të zgjerimit. Politikat e shteteve anëtare janë shumë të
rëndësishme, pasi politika e zgjerimit në esencë bartet prej vendeve anëtare.
Ministri i Integrimit Evropiane i Republikës së Kosovës, Bekim Çollaku, theksoi se
kriza e Bashkimit Evropian në këto vitet e fundit nuk e favorizon aspak procesin
e integrimit të Kosovës në BE.“BE-ja shpeshherë bëhet pre e politikave të vëndeve
anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën. Kjo normalisht që e ngadalëson proçesin dhe
e vështirëson rrugën e integrimit, si kundër ka ndodhur deri më tani. Izolimi dhe
mbetja jashtë BE-së, do të kishte pasoja të paparashikueshme në aspektin politik dhe
atë të sigurisë në rajon ”.9
Sipas një rapori nga analistë të „The Balkans in Europe Policy Advisory Group“,
ekziston rreziku i një „skenari turk“ bisedimesh që nuk përfundon kurrë. Kjo mund
t’i hapë rrugën rreziqeve të tjera, duke përfshirë ndërhyrjen nga Rusia apo Turqia.
Raporti sugjeron se duke hequr dorë nga qëllimi për anëtarësimin në BE, edhe në
qo>ë se jo në mënyrë formale, do të ketë pasoja „për demokracinë, marrëdhëniet
ndëretnike dhe për investimet ekonomike afatgjata“.10
I.

Rritja e numrit të Euroskeptikëve një tjetër pengesë për integrimin e BP
në BE.

Procesi i zgjerimit në BE do te varet gjithnje e me shume nga zhvillimet brenda BEse, e sidomos nga politikat e pranimit te vendeve te reja anetare me te drejta te plota.
Lindja e problemeve te natyrave te ndryshme ne BE dhe e konﬂikteve ne bote (kriza
globale ekonomike, kriza e refugjateve, terrorizmi etj), ka nxitur euroskeptiket qe te
frenojne zgjerimin e metejshem.
Sondazhi i kryer nga Eurobarometër 2013 tregojnë se shumica absolute e qytetarëve
të BE kundërshtojnë zgjerimin e mëtejshëm (52 %). Opozita është më e fortë në mesin
e të anketuarve të zonës euro (60 %).11
Tab 1. Kjo tabelë tregon mosbesim të madh në këtë politikë.

____________________________
8.h!p://www.dadalos-europe.org/alb/grundkurs5neu/Chronologie.htm
9. h!ps://freedomhouse.org/report/freedom.../freedom-world-2016
10. www.zeriamerikes.com/content/nations-in-transit-2016/3280791.html, Nate Schenkkan, Drejtori
i Projektit.
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Duke krahasuar anketat e kryera nga Eurobarometri i 2008 dhe 2014, verejmë rritje
të opozitës ndaj zgjerimit të BE, ky tregues është si për shtetet anëtarë të vjetra dhe
të rinj të BE-së.
Vendet
Qipro

Pranver 2008
23 %

Vjeshte 2014
56 %

Ndryshimi
33%

Republika Ceke
Itali
Spanje

26 %
37 %
16 %

50 %
59 %
37 %

24%
22%
21%

sllovaki
Slloveni

21 %
21 %

42 %
42 %

21%
21%

Holland
Portugali

46 %
31 %

64 %
49 %

18%
18%

Estoni
Irland

25 %
31 %

40 %
46 %

15%
15%

1.

www . ESI: Shumica absolute e qytetarëve të BE kundërshtojnë zgjerimin

Rënia e mbështetjes për zgjerimin është më e theksuar në vendet tradicionalisht prozgjerimit, të tilla si Italia, ku kundërshtimi ndaj zgjerimit është rritur me 22 %, Spanja
21%. Në Qipro, Republikën Çeke dhe Sllovake, ku këto janë me të vertetë dramatike.12
Euroskeptikët në zgjedhjet e 2014 „pushtojnë“ parlamentin e BE, dhe pritet të këtë
ndikimi negativ, në politikën e zgjerimit të BE-së. Fitorja e ekstremit të djathtë në
vendet si: Francë (26 %), Britani e Madhe(UKIP parti e pare). dhe Hollandë 14%.
Partitë të cilat në këto shtete kanë ﬁtuar më së shumti vota në zgjedhjet evropiane.
Por partitë e qendrës druajnë nga trendi i rritjes së mbështetjes për këto parti. Në
vend që të lu>ojnë kundër argumenteve të tyre, ato kanë vendosur që në një mënyrë
t’i adresojnë ato argumente për shkak të vlerësimit se kanë efekt tek elektorati. Kjo
tashmë i ka bërë disa struktura të qeverisjes në Francë dhe Britani të Madhe të jenë
më skeptike ndaj procesit të zgjerimit dhe të kundërshtojnë bartjen e më shumë
__________________________
12. www. ESI: Shumica absolute e qytetarëve të BE kundërshtojnë zgjerimin
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kompetencave tek institucionet e BE-së.
Nga këto zgjedhje gjithsesi pritet të ndryshojë politika e disa vendeve anëtare dhe do
të krĳohen aleanca të reja brenda BE-së. Britania e Madhe dhe Holanda tashmë janë
shprehur qartë se do të insistojnë në forcimin e roleve të shteteve anëtare, në kuadër
të parimit të subsidiaritetit në BE. Ato kërkojnë që të veprohet në nivel evropian
vetëm kur të vlerësohet se vërtet nuk është e mundur të arrihet sukses me veprimet
nacionale. Fronti Kombetare i Marine Le Pen dhe Partia e UKIP në Britani të Madhe,
kanë vë në në dyshim serioz vlerat e Unionit 28 antarëshe, pas 60 vjetësh të krĳimit
të tĳ. Është hera e parë në Francë, ku një parti e ekstremit të djathtë del e para në
zgjedhje për PE dhe sposton partin në pushtet të socialistët të Presidentit Holonde
në vëndin e tretë. Partia e UKIP në Britani të Madhe, në zgjedhjet evropiane kane të
ﬁtuar më së shumti vende në Parlamentin Evropian (24 nga 73 vende PE, por nuk
kanë arritur ende në historinë e tyre të kenë asnjë ulëse të vetme në Parlamentin
Britanik). Në Britanin e Madhe është hera e parë, pas 108 vjetësh, që del në krye një
parti e re, antievropiane.13
Prandaj do të ketë edhe më shumë kërkesa që të mos vazhdohet me thellimin e
integrimit të brendshëm në BE. Mund të ketë edhe kërkesa për kthim prapa në disa
politika, të cilat deri më tash janë përmendur si arritjet më të mëdha në BE.
Fitorja e euroskeptikëve e detyroi Qeverin Angleze të mbaj referendum për
vazhdimin ose jo të anëtarësimit të Anglisë në BE, apo daljen nga unioni (23 korrik
2016). Kryeministër i Anglisë, David Cameron theksoi se, dalja nga BE, përbën rrezik
për paqen në kontinent. Krĳimi i BE ka ndihmuar vendet evropiane që të bashkohen
dhe afrohen më shumë. Sa herë që Anglia i ka kthyer shpinën BE, ajo është detyruar
të përballojë shpenzime të mëdha.14
Duke pasur parasysh se në procesin e zgjerimit të BE-së edhe në të ardhmen të
gjitha vendimet do të miratohen me konsensus të 28 vendeve anëtare, atëherë rritja
e euroskepticizmit në cilindo shtet anëtar do të ketë pasoja për këtë proces. E djathta
ekstreme në këto vende në fushatën e vet kryesisht ka përdorur porositë populiste,
duke ushqyer ndjenjat ndaj të huajve, qo>ë të atyre nga shtetet e treta si dhe ndaj
shtetasve të BE-së, të cilët janë më të varfra.
II. Integrimi në BE i Ballkanit Perëndimor stabilizon rajonin
Ndonëse procesi i integrimit evropian po shfaqet më i ngadalësuar, nga çfarë ishte
planiﬁkuar paraprakisht, i rëndësishëm ngelet fakti i rikonﬁrmimit të vazhdueshëm
të domosdoshmërisë se “ Zgjerimi me vë ndet e Ballkanit Perëndimor është, pë r
investim, për paqen, demokracinë , prosperitetin, sigurinë dhe stabilitetin në
kontinentin tonë”. 15
Aktualisht vërehet një qasje dashamirëse ndaj Malit të Zi dhe Serbisë, ndërsa për
Shqipërinë mund të quhet sukses nëse ia del që të hapë negociatat gjatë 2016, duke
ju bashkuar dy vëndëve të mësipërme. Pas tyre vjen Maqedonia e bllokuar prej një
dekade nga fqinji i saj, por ndë rkohë është zhytur në një klimë të rëndë politike
__________________________________
13. eurospeak.al/zgjerimi/229-ballkani-perendimor-dhe-be-ja-ne-radh
14. parstoday.com/.../ëorld-i13360-david_cameron_me_daljen_e_anglisë_rrezikohet_pa..
15. eeas.europa.eu/delegations/ the Ballkani Perëndimor/index_sq.htm
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Tab 3. Tabela e statusit aktual të vëndeve të BP në procesët Integruese për në BE.
mosbesimi midis pozitës dhe opozitës. Bosnja, zyrtarisht ka aplikuar (me 15 shkurt
2016), për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian. She[a e politikës së jashtme të BEsë, Federica Mogherini, theksoi se Sarajeva e ka paraqitur kërkesën, por Brukseli ka
vlerësuar se vendi nga Ballkani nuk i ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme
për aplikim.16
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, është shprehur i bindur se, Kosova do të marrë
shume shpejt rekomandimin për heqjen e vizave nga ana e KE. Ky është një lajm i
mirë, është një histori e re për Kosovën”.17
Gjithsesi, edhe pse kanë kaluar 12 vite nga premtimet evropiane të Selanikut për
anëtarësim të shpejtë të Ballkanit Perëndimor në BE, procesi i anëtarësimit ka njohur
komplikime, kritere shtesë dhe mekanizma të përforcuar, të cilat ë ngadalësojnë
procesin e aderimit.
KE vlerëson progresin dhe shtetin që përafrohet me rregullat e BE-së dhe normat
(acquis) në Raportet vjetore të Progresit. Ai studion të gjitha vendet anëtare, nëse
përafrimi në çdo fushë të politikave ka “përparim”, është i “moderuar” apo ndodhet
në “fazë ﬁllestare.”
Tab. 4. Kontrolli i realitetit: Progres Raporti 2013

Duke krahasuar tabelat 4 dhe 5, Progres Raporti 2013 - 2014, në tërësi vërehen
ndryshime të vogla. Komisioni konstaton regres për Maqedonin, (nga 9 në 8 kapituj të
“avancuar”). Serbia kishte një vit intensiv në të cilin hapi edhe bisedimet e pranimit,
Komisioni nuk shikon progres.
___________________________
16. koha.net/?id=22&l=98554Bosnja ka aplikuar për në BE, 15. 02. 2016.
17. top-channel. tv/lajme /artikull.php?id =325602, liberalizimi i vizave për Kosovën, 02. 05. 2016.
18. www. ESI: Shumica absolute e qytetarëve të BE kundërshtojnë zgjerimin.
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BP vjen nga mungesë e theksur traditash demokracĳë , vjen pas sistemesh totalitare
dhe autokratike. Prandaj procesi i ndërtimit të institucioneve demokratike ecën
ngadal dhe pë rmes shumë kontradiktave.18
Tab 5. Kontrolli i realitetit: Progres Raportia 2014

Performanca e vendeve kandidate per ne BE vleresohet e dobet dhe me probleme ne
funksionimin e institucioneve shtetërore, te cilat konsiderohen si sﬁdat themelore
për sigurinë e Ballkanit Perëndimor dhe integrimin e tĳ në BE. Problemi tjetër eshte
zhvillimi ekonomik i pamja>ueshëm, i cili ka ndikim të madhe në sigurinë e Ballkanit
Perëndimor. Vendet e rajonit përballen edhe me papunësinë e lartë, varfërinë dhe
tensionet sociale.
Sipas Freedom House, dikur BP ishte një rajon që ngjallte shumë shpresa për integrim
në Evropë, ndërkohë që treguesit e përformancës kaë rënë në nivelin e vitit 2004.
Drejtori i Projektit “Vendet në Tranzicion”, Nate S^enkkan thekson se edhe Shqipëria
tregon të njëjtat problematika që kanë edhe vëndet e tjera të rajonit. Konkretisht,
verehet një rivalitet politik shumë i ashpër dhe intensiv mes palëve, që ndonjëherë
i kapërcenë kuﬁjtë e një konkurrence normale në demokraci. Kjo mund ta largojë
vëmendjen nga reformat institucionale dhe nga përmirësimi i sistemit të drejtësisë,
lidhur me çrrënjosjen e korrupsionit apo ekonomisë informale”.19
Tab 6. Raporti
po për
pë 2016 i Freedom House

Nga ana tjetër ka një lodhje në BE përsa i takon zgjerimit. Kriza e emigracionit nuk
duhet të bëhet justiﬁkim për izolimin e Ballkanit nga pjesa tjetër e Evropës.“Me një
papunësi mes të rinjve mbi 50% në pjesën më të madhe të rajonit, kthimi i Ballkanit
në një ishull brenda Europës, do të ishte katastroﬁk për zhvillimin e rajonit. BE-ja
nuk duhet të favorizojë stabilitetin e përkohshëm përballë reformave afatgjata në
Ballkan”.
Vendet e tjera të rajonit si Serbia dhe Mali i Zi, cilësohen si demokraci gjysmë të
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konsoliduara, ndërsa Shqipëria, Maqedonia dhe Bosnje Hercegovina, si qeveri
në tranzicion ose regjime hibride. Maqedonia ndodhet në një krizë politike,
ku theksohët se është më e rënda që nga viti 2001. Nga shtatë kategoritë që
analizon Freedom House, Maqedonia pati përkeqësim në gjashtë prej tyre, me
një vlerësim mesatar që nga 4.07 vitin e kaluar, ajo ra në 4.29. Liderët autoritarë
kanë marrë kontroll pothuajse të pasﬁduar të institucioneve shtetërore, gjë që
është shumë pranë monopolizimit të shtetit. Kosova është e fundit në rajon. Ajo
vazhdon të jetë mes regjimeve autoritare gjysmë të konsoliduara.20
Aktualisht, sﬁda më e madhe është zhvillimi ekonomik i pamja>ueshëm, i cili
ka një inﬂuencë të madhe në sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Nga ana tjeter,
edhe niveli i larte i papunesise tregon se edhe sektori privat ka mbetur prapa.
Ne vendin tone, sipas shifrave zyrtare papunesia eshte gati 18%, por disa
vleresime tregojne se niveli i papunesise eshte shume me i larte.

FMN vlerson shkallën e papunësis në Ballkan si më poshtë: Maqedonia 33%,
Bosnje Hercegovina 24%, Serbia 17.4%, Turqia 14%, Shqipëria 13%, Mali i Zi
11%, Greqia 9.4% dhe Kroacia 9.2%. Duke bërë një analizë kohore, vihet re se
vendi me uljen më drastike të shkallës së papunësisë gjatë dhjetëvjecarit të
fundit është Mali i Zi.21
Banka Botërore vlerson se në Shqipëri niveli i papunësisë në tërësi ra nga 17.7%
në tremujorin e dytë të 2014 në 17.3%, në tremujorin e dytë të 2015. Por mes
grupmoshës së re, papunësia u shtua nga 33.5% në 34.2%. Niveli i papunësisë
mes të rinjve mbetet i lartë, mbi 61%.22
Sﬁda kryesore për BP, është rritja ekonomike dhe krĳimi i vendeve të punës,
nga njera anë dhe mbrojtja e shtresave të varfëra nga ana tjetër.
BB vlerson se, pjesa e popullsisë që jeton me më pak se 5 dollarë në ditë në
rajon llogaritet në 11.1% në Malin e Zi, në Serbi 14.0 %, në Bosnje Hercegovin
2%, Maqedoni 16.4 %, Shqipëri 45. 5 %, dhe Kosovë me 10.2% e qytetarëve sajë
jetojnë në varfëri ekstreme (BB në 2014).23
____________________________
20. www.zeriamerikes.com/content/nations-in-transit-2016/3280791.html, Nate Schenkkan, Drejtori
i Projektit.
21. h#p://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/sq/id/143/Papunesia-ne-Shqiperi-Krahasuar-me-Vendete-Rajonit#sthash.UDO9bcKZ.dpuf
22. www.zeriamerikes.com/content/article/3023280.html, Raport i BB mbi papunësin, 26. 10. 2015
23. www.oraneë s.tv/ekonomi/bb-ne-shqiperi-45-5-e-popullsise-jeton-me-5-usddite 09. 04. 2016 .
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Per me teper vendet e BP, sipas raportit te BB-se per 2015, ne nje veshtrim te shpejte
te ardhurat ne rajon luhaten ne nje nivel prej 5300$, dhe e krahasuar me te ardhurat e
vendeve te BE, perbejne vetem 31% te mesatares se tyre. Nese matim performancen e
iniciativave te politikave evropiane, rajoni renditet ne vendin e fundit sipas indeksit te
“Catch Up”, i cili mat performancen e 35 vendeve ne Evrope, dhe merr ne konsiderate
treguesit ekonomikë , cilesine e jeteses, demokracine dhe qeverisjen.25
Sipas një studimi të gazetës Amerikane “Gazzeta Revieë “ Shqiperia renditet e
katërta nga fundi për varfërinë në Europë me të ardhura vjetore për frymë në nivelin
e 4450 $, ndë rkohë që Shqipëria ka burime të shumta nëntoksore. Pra kjo pasuri nuk
është përkthyer në pasuri për popullsine.
Tab 7. Standarti i jjeteses dhe rritja
tj ekonomike e Ballkanit Perendimor

Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), vë në dukje se me këto ritme, vendet e rajonit
janë larg arritjes së standardeve të jetesës me vendet e Europës Perëndimore. FMN
sugjeron që norma e rritjes ekonomike në rajonin e Europës Juglindore duhet të jenë
të paktën 1% më e lartë se e BE-së, që konvergjenca me këto vende të përshpejtohet.26
Sipas Instituti Europian të statistikave (Eurostat), në fund të vitit 2014 të ardhurat
mesatare për frymë në Shqipëri ishin sa 29 % e mesatares së BE. Shqiptarët janë
populli që jetojne më keq në Europë, duke patur normën më të ulët të konsumit për
frymë. Shqipëria (34 % konsumi, 29% të ardhurat) renditet e parafundit në Europë
(para Bosnjë Hercegovinës) për konsumin për frymë dhe të ardhurat për frymë nga
Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB), raporton Eurostat, zyra e statistikave e Bashkimit
Europian. Eurostat deklaron se bazohet në të dhënat e vitit 2014. Në këtë indeks
përfshihet edhe blerja e energjisë elektrike për frymë. Në Shqipëri të ardhurat për
frymë nga PBB janë sa 29 % e mesatares së Bashkimit Europian, ndërsa konsumi
aktual për frymë vlerësohet 34% e mesatares së BE-së. Në fund të renditjes vjen Bosnja
me të ardhura për frymë në nivelin 28% e mesatares së BE-së, por me një konsum më
të lartë sesa Shqipëria, në nivelin 37% e mesatares së Europës. Vendet fqinje vĳojnë
më sipër me këto vlera: Maqedonia (40% konsumi dhe 36% të ardhurat), Serbia (44%
konsumi dhe 35% të ardhurat), Mali i Zi ( 49% konsumi dhe 39% të ardhurat), Turqia
(57% konsumi, 53% të ardhurat), Bullgaria (49% konsumi, 45% të ardhurat), Rumania
____________________________
25. h#p.worldbank.org/sq. Raporti BB per ardhura per fryme 2015
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(55% konsumi, 54% të ardhurat), Kroacia (50% konsumi, 59% të ardhurat), Greqia
(83% konsumi, 73% të ardhurat). Më të larat të ardhurat janë në Luksemburg, me
263% të mesatares së BE-së. 27
Edhe pse krahasuar me vitin 2013, të ardhurat relative ndaj mesatares së BE janë
rritur me 1 %, ato janë në të njëtin nivel të vitit 2012. Kjo do të thotë se integrimi
ekonomik i Shqipërisë ka ngecur, pasi rritja ekonomike është e tillë që nuk garanton
përafrimin e nivelit të mirëqenies me Bashkimin Europian.27 (Eurostat, të ardhurat
për frymë të Shqipërisë kërcyen nga 23 % e mesatares së Bashkimit Europian që ishin
në vitin 2007, u rritën në 28 % në vitin 2009. Sipas “The Economist”, në vitin 1910 të
ardhurat për frymë në Shqipëri ndaj mesatares së vendeve të pasura të Europës ishin
po në këto nivele si sot, rreth 25 %).
Sipas ketyre te dhenave, vendet e Ballkanit per fat te keq tregojnë se koha e rritjes së
shpejte ekonomike dhe afrimi me vendet me te zhvilluara ka perfunduar. Parashikimi
i FMN-se per performancen e rajonit eshte i zymte.
Studimi lidhur me parashikimin e zhvillimit ekonomik te vendeve te Ballkanit,
thekson se nese ne keto vende do te ekzistoj nje rritje ekonomike prej 7 % ne vit,
atehere atyre do i duheshin 25-36 vjet per te dyﬁshuar te ardhurat e tyre dhe 50 vjet
per te arritur te ardhurat mesatare te BE-se. Nje tjeter argument ne studimin e saj
lidhet me kercenimin per rajonin, qe vjen si rezultat i papunessise qe shkon mbi 24 %
dhe eshte sa dyﬁshi i asaj te BE-se.28
Perfundime dhe Rekomandime
Nga analiza aktuale verehet se vendet e BP perballen me nje sere problematikash te
cilet jane rjedhoje e situatave te reja, problematikave edhe brenda gjirit te BE-s. Lindja
e problemeve te natyrave te ndryshme ne Europë, kriza ﬁnanciare globale, kriza e
refugjateve, terrorizmi, rritja e euroskeptiket dhe prirja e Mbreterise se bashkuar per
te dale nga BE, ka bërë që Unioni Europian të mos jetë gati për të hedhur miliarda
euro për të integruar Ballkanin. Bashkimi Evropian, të gjitha institucionet e tĳ dhe
shtetet anëtare duhet të lu>ojnë kundër argumenteve të eroskeptikëve dhe partive
të ekstremit të djathtë e jo të adresojnë shqetësimet e tyre. Njohjen e Kosovës nga të
gjitha shtetet anëtare të BE-së, krĳon stabilitet dhe rritë paqen në rajon.
BE aktualisht ka probleme të brëndshmë dhe nuk ka një mekanizem të qartë politikoadministrativë për integrimin e vendeve të BP. Ajo ka probleme me demokracine
e brendshme, nuk e ka te stabilizuar plotësisht as jetën politike, as opinionin e
brendshëm publik, as institucionet.
Një Ballkan i qëndrueshëm është një pasuri për të gjithë, por një Ballkan i
paqëndrueshëm dhe i të varfërve mund të eksportojë krimin dhe krizën e emigrantëve,
apo të krĳojë përsëri konﬂikt.
Vendet e rajonit janë mbrapa vendeve të reja anëtare tw BE-se nga pikëpamja e
efektivitetit të Qeverisë, sundimit të ligjit dhe kontrollit të korrupsionit. Prandaj.
duhet t’i marrin seriozisht kërkesat e BE-së dhe t’i adresojnë ato, sidomos në rastet e
reformave të drejtësisë dhe lu>ës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Shqipëria dhe shqiptarët në Rajon duhet të kuptojnë se nuk mund të përparojnë më

_____________________________
26. www.balkanweb.com/.../njihuni-me-10-vendet-me-te-varfera-te-europes-shqiperia-re..”Gazzeta
Review”
27. www.gazeta-shqip.com/.../eurostat-shqiperia-ne-fund-te-tabeles-per-te-ardhurat-per-fr...17
Qershor 2015
28. Albania-arkiva.blogspot.com/2015/06/varferia-rreziku-kryesor. dr. V. Zeneli, Qendren George C.
Marshall.
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shpejt se sllavët e Ballkanit në drejtim të integrimit për në BE. Kjo do të sillte prishje
të balancave dhe të raporteve të forcave aktuale në Ballkanin Perëndimor.
Verehet se procesi i integrimit te BP në BE po i ngjason skenarit Turk zgjatje e
pafundme e bisedimeve, {a mund te humbase durimin e popujve te rajonit dhe mund
të shkaktoje një situate të paparashikuar e cila mund të zëne në befasi dhe vete BE.
Rekomandime
Sa me siper gjykojme se strukturat pergjegjese të BE-s dhe vendet e BP të rrisin më
shume kontaktet dhe të analizojne shkaqet e ngadalesimit te proçesit të integrimit me
qellim dhënien e impulsive të reja ketĳ proçesi. Gjykojme se është ne të mire jo vetem
të vendeve të BP, por edhe në të mire dhe vetë BE-se, anetaresimi i sa me shpejte i
rajonit në BE. Kjo do të krĳonte një situate me të qete jo vetem ne kuﬁjte e jashtem te
Europës por edhe për keto vende. Politika aktuale e zgjerimit të BE-së me se shumti
ka rritur lodhjen e vendeve të BP, si dhe rritjen e tensioneve të panevojshme.
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Koncepti i lindjes së mesme, e vërteta në mes të kaluarës dhe të tashmes
Ayman Gad El ashkar
South East European University,
Faculty of Public Administration, R. of Macedonia,
Abstrakt
Termi Lindja e Mesme konsiderohet një nga termat më të rëndësishëm gjeopolitik, më të
përhapur, më të përdorur dhe më të diskutueshëm në të njëjtën kohë sidomos në aspektin e
politikës së jashtme dhe marrëdhënieve ndërkombëtare nën vëmendjen e paparë prej akterëve
ndërkombëtar në këtë rajon. Ky hulumtim ka për qëllim të hedhë dritë mbi atë se cila është e
vërteta e emërtimit të termit Lindjes së Mesme si një term rajonal misterioz, kohën e shfaqjes
së tĳ, vendet që janë në kuadër të fushëveprimit të tĳ, fazat e evolucionit të tĳ dhe objektivat
reale të tĳ. Kështu, me qëllim që të njihemi me seriozitetin e dimensioneve të këtĳ termi,
karakteristikat dhe komponentët e tĳ, do të shqyrtojmë termat më të rëndësishme prej tyre
në lidhje më këtë rajon, ato të mëparshme apo të mëvonshme për të, të tilla si termi Lindja e
Mesme e Madhe ose Lindja e Mesme e Re. Mund të theksojmë se me anë të këtĳ punimi do të
jemi në gjendje për të arritur faktet se termi Lindje e Mesme apo terma të tjerë relevant, nuk janë
terma nominale apo një risi fonetike në [alorin e politikës globale me një kuptim të thjeshtë
dhe të vetëm, por janë plane, objektiva, lakmi dhe interesa strategjik të vazhdueshme nga
fuqitë imperialiste koloniale në të kaluarën apo Fuqitë e mëdha perëndimore në të tashmen, të
cilët kurrë nuk u ndalën së interesuari për këtë rajon jetik.
Fjalë kyçe: Lindja e Mesme e Madhe, Lindja e Mesme e Re, gjeopolitik, Imperializëm.

Hyrje
Në fund të shekullit nëntëmbëdhjetë, Frederi* Ratsl kishte thënë:
“Ekzistojnë vendndodhje gjeograﬁke të cilat mund të arrĳnë me veten e tyre, vlera politike”
(Badawi, 1977, p. 141). Që atëherë e deri më sot, kjo deklaratë vërteton se ajo është e
saktë. Ku ne gjejmë se një numër i madh i vendndodhj eve gjeograﬁke në disa zona
të botës luajnë një rol dukshëm të rëndësishëm në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe jo vetëm këtë, por edhe në drejtim të pranimit të akseve të lu>ërave dhe
konﬂikteve ndërkombëtare. Këtu, mund të referohemi fuqishëm në Lindjen e Mesme,
një shembull i qartë i vendeve me një lokacion qendror, primar, të rëndësishëm dhe
unik, një lokacion më pozitë gjeograﬁke mesatare qendërore rajonale dhe globale, që
përmbanë të gjitha mundësitë dhe faktorët e një fuqie me ndikim të madh në aspekte
të ndryshme. Rajoni i Lindjes së Mesme mund të përkuﬁzohet si një zonë gjeograﬁke
e cila shtrihet në lindje dhe në jug të Detit Mesdhe, deri në Gjirin Arab në lindje, dhe
nga Siria në veri e deri në Jemen në jug.
Karakteristikë e veçantë e këtĳ rajoni në aspektin gjeograﬁk është se ai paraqet një
nga zonat më të vjetra gjeograﬁke të zbuluara në planetin e tokës dhe një pikë e bashkimit të tre kontinenteve: Evropës, Azisë dhe Afrikës, si një zonë e gjerë ku përfshinë
shumë vende të tilla si Qipro, Egjipti, Irani, Iraku, Palestina, Jordani, Kuvajti, Libani,
Omani, Katari, Bahreini, Arabia Saudite, Sudani, Siria, Turqia, Emiratet e Bashkuara
Arabe dhe Jemeni (Ibrahim & Ahmet, 2004, p. 58).
Ky rajon përfaqëson një nga rajonet më të pasura me na>ë dhe metale në botë, që
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nënkupton se ka rëndësi në aspekte shumëdimensionale, si për shembull, rëndësi
gjeopolitike, strategjike, ekonomike, kulturore dhe të tjera. Duke e bërë këtë rajon
gjithmonë si të lakmuar dhe objektiv i sundimit nga shumë perandori dhe fuqi të
mëdha gjatë gjithë historisë.
2. Evolucioni i konceptit të Lindjes së Mesme nga aspekti historik
Termi Lindje e Mesme konsiderohet një term gjeograﬁk dhe politik, përdorimi i
të cilit u përhap në pjesë të ndryshme të botës që prej ﬁllimi i shekullit të njëzetë.
Dhe pavarësisht nga etiketa e cila kishte për qëllim direkt apo indirekt, ndarjen e
Lindjes në pjesët sipas largësisë dhe afërsisë me Evropën Perëndimore, megjithatë,
rajoni në fakt është një rajon qendror, në zemër të hartës së botës në përgjithësi dhe
në botën e vjetër (Evropë, Azi dhe Afrikë), në veçanti. Këtu, duhet të theksohet se
zhvillimi historik i termit Lindje e Mesme, tregon se kjo frazë është një nga frazat
më të diskutueshme dhe mospajtueshme, sidomos në fushën e qarqeve politike
dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare të cilat janë interesuar dhe shqetësuar në të
njëjtën kohë duke studiuar dhe analizuar këtë rajon strategjik të botës. Në vitin 1897,
Theodor Herzl në kujtimet e tĳ personale shkroi: „Duhet të krĳohet një Komonuellth
i Lindjes së Mesme, ku shteti hebre të ketë në të një rol udhëheqës, të jetë aktori
kryesor ekonomik, dhe të jetë qendra e tërheqjes së investimeve, kërkimit shkencor
dhe eksportit të ekspertizës teknike“ (Raad, 1997, p. 62).
Termi Lindja e Mesme për herë të parë ishtë përdorur në vitin 1902 nga oﬁceri detar
amerikan, kapiteni Alfred Mahan, specialisti i strategjisë detare kur është diskutuar
strategjia detare britanike, në mënyrë që të sinjalizojë për rrugët perëndimore dhe
veriore që çojnë në Indi, përballë aktivitetit rus dhe projektit gjerman në Iran, duke
synuar krĳimin e një linje hekurudhore midis Berlinit dhe Bagdadit, e cila ka qenë
pjesë e Perandorisë Osmane. Përdorimi i këtĳ termi ishte për qëllim që të identiﬁkoj
dhe të referoj rajonin e vendosur në Gjirin arab (Persian), i cili nuk ka të bëjë as në
përputhje me ndonjë nga termet tjera siç janë Lindja e Afërme ose Lindja e Largët, po
ashtu në të njëjtën kohë nuk është saktësuar se cilat vende mbulohen me këtë term
(Mustafa, 1995, P. 39).
1.1 Koncepti i Lindjes së Mesme
Termi Lindje e Mesme konsiderohet një nga ato termat rajonale misterioze te cilave
është e vështirë për t’i përcaktuar dimensionet dhe komponentët e tyre, krahasuar me
shumë nga rajonet tjera të mëdha në botë. Duke vënë në dukje se termi është studiuar nga shumë shkrimtarë dhe studiues, si dhe agjenci qeveritare kombëtare dhe
ndërkombëtare. Duke marrë parasysh së Lindja e Mesme si term ishte e mbuluar me
terma të tjerë të shumtë, qo>ë për të gjithë rajonin apo për pjesët e tĳ, edhe ato termat
të cilat janë cituar në shkrime e ndryshme, duke marrë në konsideratë ndryshimin e
faktorit kohor dhe dallimin konceptual, mund të përmenden ato si në vĳim:
o
Levant ( Levanti),
o
Ancient East, Most Ancient East (Lindja e lashtë, Lindja më e lashtë),
o
Classical Deserts (Shkretëtira klasike),
o
South-West Asia (Azia Jugperëndimore),
o
Hither East (Lindja pranë),
o
Near East, Naher Osten, Nahost (Lindja e Afërt),
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o
Middle East, Moyen Orient (Lindja e Mesme).
Këshut, termi Lindja e Mesme ishte i njohur si një term gjeograﬁk dhe politik. Ai ishte
thjeshtë një risi fonetike, në [alorin e politikës globale të përdorur zakonisht në gjuhë
të ndryshme dhe pjesë tëndryshme të botës, i cili ka për qëllim ndarjen e rajonit ose
lindjes në pjesët sipas largesisë dhe afërsisë nga Evropa (Riad, 2014, p. 219).
Ndërkohë, dhe pavarësisht nga përhapja e këtĳ termi, megjithatë, Lindja e Mesme
është konsideruar si një rajon shumë të vështirë në përcaktimin e përmasave dhe
kuﬁjëve të tĳ në menyrë të qartë ose të saktë. Vështirësia ose ﬂeksibiliteti në përkuﬁzimin e Lindjes e Mesme vjen për shkak se rajoni është i përbërë nga disa elemente të
mbivendosura qo>ë natyrore apo njerëzore, që varet edhe nga dimensionet e kohore
dhe historike.
Lindja e Mesme është një rajon qendror në marrëdhëniet lindje dhe perëndim që nga
kohët e lashta, ndërsa në epokën moderne mund të karakterizohen dhe të vlerësohen marrëdhëniet akoma më thelbësore dhe strategjike në mes të lindje me të gjithë
komponentët e saj civilizuese në Afrikën Veriore, Lindore dhe Azinë, dhe të Perëndimit me të gjithë komponentët e tĳ civilizuese industriale në Evropë, Amerikë dhe
në ish-Bashkimin Sovjetik. Duhet të theksohet këtu se për shkak të ndryshimeve të
jashtëzakonshme teknologjike në fusha të ndryshme të tilla si transporti, komunikacioni dhe ekonomia, ka pasur një ndikim të fuqishëm duke theksuar dhe nxjerrë
në pah nga njëra anë rëndësinë e raionit të Lindjes së Mesme, ndërsa në anën tjetër,
për ta vënë atë në qendër të konkurrencës intensive midis fuqive imperialiste dhe
kolonialiste. Ndoshta, paqartësia në përkuﬁzimin e termit dhe konceptit të Lindjes
së Mesme vjenë si pasojë e mbivendosjes konceptuale mes secilit prej tre termave:
Lindja e Mesme, Bota Arabe dhe Bota Islame (Riad, 2014, p. 220). Ku Bota Arabe
nënkupton përfshirjen e pjesës perëndimore të Lindjes së Mesme, dhe shkon jashtë
duke përfshirë Afrikën e Veriut dhe fushën e Savannas e Senegalit e deri Sudan. Sa i
përket Botës Islame, ajo mbulon të gjithë rajonin e Lindjes së Mesme dhe shkon përtej
tĳ në trendet e ndryshme gjeograﬁke, ndërkohë që termi i Lindjes së Mesme ka mbetur një term misterioz sipas shumicës së emrave dhe termave që lidhen me të, siç u
përmend më parë. Por mund të themi se në periudhën kohore e cila ﬁlloi me ﬁllimin
e shekullit të njëzetë, deri në Lu>ën e Parë Botërore, bota perëndimore ka njohur tre
terme më të përbashkëta:
1. Near East apo Lindja e Afërt, duke u fokusuar në Perandorinë Osmane,
2. Far East apo Lindja e Largët duke u fokusuar në Kinë,
3. Middle East apo Lindja e Mesme duke u fokusuar në zonën midis Lindjes së Afërt
dhe të Largët (Matar & Hilal, 1983, p. 26).
Gjatë Lu>ës së Dytë Botërore dhe këtej, përdorimi i shprehjes apo termit Lindja e
Mesme është përhapur pavarësisht nga debatet që ka pas mbi përkuﬁzimin e saj,
duke përfshirë disa nga si mëposhtë:
o
Sipas revistës, Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, që publikohet çdo vit
në Londër, rajoni i Lindjes së Mesme përfshinë: Turqinë, Iranin, Qipron, zonën e
gjysmëhënës pjellore arabe (Irak, Siri, Liban, Jordani dhe Palestinë) dhe Izraelin,
Gadishullin arab, Egjiptin, Sudanin, Libinë, Afganistanin, Tunizinë, Marokun, Algjerinë. Dhe për shkak që Tunizinë, Marokun dhe Algjerinë i ka quajtur Afrikë e
Veriut është e qartë për ne se termi nuk përfshinë këto tre vende (Mustafa, 1995, p.
41).
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Figura 1: Harta e Lindjes së Mesme
o
Ndërsa Instituti Mbretëror Britanik për marrëdhënie ndërkombëtare përkuﬁzon Lindjen e Mesme si zona zemrës (e vendosur në zemër të rajonit), shtetet kornizë
që rrethojnë zemrën dhe shtetet e tjera margjinale. Ku zona e zemrës, ose atë që është e
njohur si gjysmëhënës pjellore, përfshinë vendet: Irak, Siri, Liban, Jordani, Palestinë
dhe Egjipt, ndërsa shteteve kornizë si pjesë e jashtme e zemrës që përfshinë vendet
e tjera, veçanërisht Arabia Saudite, Libia, Irani, Turqia dhe Sudani.
Ndërkohë që përkuﬁzimi i shteteve margjinale ka qenë e debatueshme për
hulumtuesit dhe ato mund nënkuptojnë si:
•
Ajo që mbetet nga vendet e Gadishullit arab, që përfshinë: Jemenin, Kuvajtin,
Katarin, Bahrainin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omanin, Sudanin dhe Qipron,
•
Ose ajo që mbetet nga vendet e Gadishullit arab plus grupi Maghreb që përfshinë: Tunizinë, Algjerinë, Marokun dhe Mauritaninë,
•
Ose ajo që mbetet nga vendet e Gadishullit arab dhe vendet aziatike duke
përfshirë: Afganistanin, Pakistanin dhe Republikat Islamike në Azinë Qendrore
dhe Kaukaz, të cilat u shfaqës pas rënies së Bashkimit Sovjetik (Matar & Hilal,
1983, p. 23-24).
o
Një tjetër pikëpamje përfshinë një vizion që Lindja e Mesme të përfshĳë Egjiptin, vendet aziatike Arab-folëse, Irani, Izraeli, Qipro, Turqia dhe ndonjëherë asaj i
bashkohen edhe vendet tjera si Libia dhe Sudani (shih ﬁgura 1);
o
Sipas asaj që është përmendur nga mendimet dhe konceptet e ndryshme
qo>ë gjeograﬁke apo politike në lidhje me Lindjen e Mesme mund të arrihet deri
tek pikat e rëndësishme si në vĳim:
1.
Termi Lindja e Mesme nuk do të thotë një zonë të caktuar gjeograﬁke por kjo
është një term politik, strategjik dhe perëndimor në kuptim dhe në përdorim,
2.
Që të gjitha deﬁnicionet e mëparshme të termave qo>ë Lindja e Afërt, Lindja
e Largët apo Lindja e Mesme janë të gjitha të lidhura dhe kanë marrëdhënie direkt
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me Evropën,
3.
Objektivi kryesor i këtĳ koncepti apo emërtimi është qëllim politik i Evropës,
e cila synon të fshehë dhe të parandaloj bashkimin i rajonit duke përpiqur më çdo
mënyrë formimin e saj mbi bazat ndryshme dhe të shumëllojshme, sidomos kur
përfshihen vendet jo-arabe dhe nxjerr vendet arabe nga komponentët dhe koncepti
i termit,
4.
Se shumica e përkuﬁzimeve të termit Lindje e Mesme bien dakord mes tyre
për të pasur zonën e zemrës (vendet nga Egjipti deri në Gjirin Persik dhe nga Turqia
e Irani deri në Oqeanin Indian), si një faktorë i përbashkët në mesin e tyre (Mustafa,
1995, p. 42-44).
3. Termi Lindja e Mesme si alternativë strategjike për termat e tjerë
Shfaqja e [alës apo termit Lindja e Mesme dhe posaçërisht në vendet arabe nuk ka
ardhur nga një vakum, por është bazuar në faktet dhe themelet e strategjisë shumë
të rëndësishme. Në fakt, Lindja e Mesme, si term është paraqitur si një zëvendësim
për dy terma të tjerë, që janë më të rëndësishëm dhe më speciﬁk për rajonin arab, dhe
këta dy terma janë: termi i botës arabe dhe termi botës islame. Siç ishte përmendur
përpara në lidhje me këtë term, ky ishte i etur për të prezantuar vendet jo-arabe në
kuadër të emërtimit dhe të këtĳ termi, në mënyrë që të konﬁrmojë fshirjen e identitetit
në rajonin arab dhe për të punuar në fragmentimin dhe shkrirjen e tĳ, në çdo mënyrë.
Britania e Madhe, lojtari kryesor në nisjen e emërtimit, ishte e etur për ndarjen e rajonit arab dhe islam, sidomos pas Deklaratës Balfour në vitin 1917, e cila arriti kulmin
në përpjekjet e saj në vitin 1948, me krĳimin e shtetit të Izraelit mbi tokën arabe në
Palestinë.
Është interesante dhe emocionuese për vëmendjen, që terminologjia që parapriu termit Lindje e Mesme, të tilla si termi Lindja e Largët, apo termi Lindja e Afërt nuk ka vazhduar qarkullimin e tyre sepse nuk kanë pas një forcë shtytëse e cila i jep mundësinë
për të operuar një vazhdimësi siç është rasti me termin Lindje e Mesme, i mbështetur
fuqishëm nga Izraeli dhe aleatët e saj, për të arritur dy qëllime kryesore: Së pari duke
bërë Izraelin një nga vendet e Lindjes së Mesme. Së dyti, tërheqja termit të botës arabe
dhe bota islame, i cili është më i plotë në drejtim të gjerësisë gjeograﬁke dhe përcaktimin i identiﬁkimit (h#p://www.alriyadh.com/876615, Al-Luhaidan, 2013).
3.1 Koncepti i Lindjes së Mesme të Madhe
Koncepti i Lindjes së Mesme të Madhe, gjatë periudhës së shkurtër kohore pas Lu>ës
së Gjirit në Irak, ishte një nga variablat e përhershme të përdorimit nga ana e mendimit strategjik amerikan gjatë dhe pas lu>ës kundër terrorizmit dhe marshimit të
ndryshimit të sistemeve politike, sidomos në Lindjen e Mesme. Në vitin 2004 dhe
në një muaj të vetëm janë mbajtur katër samite perëndimore për të diskutuar dhe
debatuar vetëm një problematikë e cila ka të bëjë me çështjen Lindjen e Mesme të
Madhe (El lawendy, 2009, p. 17).
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Figura 2: Harta e Lindjes së Mesme të Madhe
Sipas gazetës Hayat lëshuar më 13 shkurt 2004, Lindja e Mesme e Madhe përfshinë
një zonë të gjerë gjeograﬁke që përmbanë: të gjitha vendet arabe, si dhe Turqinë, Izraelin, Iranin, Afganistanin dhe Pakistanin (Azizi, 2010, p. 67). (shih ﬁgura 2)
Sistemi i Lindjes së Mesme të Madhe siç është parashikuar, imagjinuar dhe përshkruar në libërin e Shimon Peres (ish Kryetari i Shtetit të Izraelit) në vitin 1993, synon
nevojën për të krĳuar një mjedis të favorshëm për riorganizimin e institucioneve
në Lindjen e Mesme, të bazohet në paqe, jo vetëm në mes të Izraelit dhe fqinjëve
të saj arabë, por edhe midis vendeve arabe gjithashtu, më qëllimin të përgatitjes së
rajonit për demokratizim, zhvillim ekonomik dhe rritjen kombëtare. Peres mendon
se qëllimi ﬁnal i këtĳ sistemi është që të krĳoj një familje rajonale të kombeve bazuar
në katër faktorë themelorë, si më poshtë:
1Stabiliteti politik,
2Ekonomia,
3Sigurisë kombëtare,
4Demokratizimit.
Këta faktorë paraqesin bazën e planiﬁkimit për një Lindje të Mesme të Re në të cilën
rajoni lëvizë në një të ardhme të re në aspektin: Së pari, strukturimi i një sistemi
të sigurisë rajonale të përqendruar në dy format e angazhimeve i cili përfshinë
marrëdhëniet bilaterale dhe multilaterale. Së dyti, ndryshimi i konceptit të ekonomisë rajonale, i cili përfshinë linjat graduale për të ngritur një grup shumë të ngjashëm në formën e saj me Komunitetin Evropian, me qëllim të arritjes së zhvillimit
dhe prosperitetit ekonomik, lu>imit të varfërisë e cila është burimi kryesor i funda248

mentalizmit (Peres, 1994, p. 62-77).
Gjithashtu, Peres beson se këto qëllime që synojnë për të ngritur një Lindje të Mesme
të Madhe mund të zbatohen në disa faza ngjajnë një piramidë tre-dimensionale si më
poshtë:
• Faza e parë: zhvillimi i kërkimit shkencor nëpërmjet krĳimit të një instituti kërkimor të përbashkët për menaxhimin e shkretëtirës, trajtimit të ujit të kripur, dhe
zhvillimin e fushave përbashkëta, të tilla si bujqësia, industria dhe të tjera,
• Faza e dytë: përfshinë krĳimin e konsorciumeve ndërkombëtare që punojnë për
të tërhequr fonde të mëdha kapitale të huaja, për të ngritur projekte gjigante
strategjike, të tregtisë së lirë, zhvillimin e turizmit dhe fusha të tjera,
• Faza e tretë: përfshinë anën politike të grupit rajonal me zhvillimin progresiv të
institucioneve zyrtare (Peres, 1994, p. 77-80).
Sipas fazave të mësipërme, në qo>ë se disa besojnë se sistemi i Lindjes së Mesme të
Madhe siç ishe imagjinuar nga Peres, ka shumë të tjerë të cilët besonin se Lindja e
Mesme e Madhe synon riformulimin e rajonit në të gjitha aspektet gjeograﬁke dhe
politike, ekonomike, të sigurisë, sociale, kulturore, dhe vendosjen e rregullave, një
sistemi të sigurisë dhe një tregu rajonal të përbashkët, që shërbenë vetëm për qëllimet
dhe interesat e SHBA-së dhe sionizmit në rajon, ku harta e re e propozuar për rajonin
është hartuar dhe planiﬁkuar në qendrat kërkimore shkencore të Sionizmit në Izrael
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës (Hussein, 2005, p. 9).
Kështu, nëse projekti Lindjes së Mesme të Madhe ﬁlloi si një ide e thjeshtë, ai u shfaq
si një projekt në aplikim në një mënyrë serioze siç është përmendur në vitin 2004, ku
projekti u shpall në 02/ 09/2004 nga George W. Bush, Presidenti i Shteteve të Bashkuara
të Amerikës, përmes deklaratave zyrtare të departamentit të tĳ, saktësisht nga Condoleezza Rice, Ministre e jashtme. Në fakt Rice në dhjetor 2003, kishta ﬁlluar përpjekjet
zyrtare në Paris, si ﬁllim i një turneu evropian për të promovuar tezën e Lindjes së
Mesme të Madhe. Ajo tha se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura që të nisin një
iniciativë të re të njohur si Lindja e Mesme e Madhe, qëllimi kryesor i Amerikës nga
ajo është që të behet transformimi i vendeve në Lindjen e Mesme në demokraci të
ngjashme me modelin amerikan. Ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se vendet arabe vuajnë nga tri problemet më të mëdha, përkatësisht:
1.
Mungesa e lirive
2.
Mungesa e njohurive
3.
Mungesa e fuqizimit të grave
Këto probleme paraqesin dhe krĳojnë gjendjen jo normale, e cila ndihmon në krĳimin dhe ushtrimin e faktorëve të jashtëzakonshëm për të kërcënuar interesat kombëtare të SHBA-ve dhe vendeve evropiane. Gjithashtu, SHBA beson se mungesa e
demokracisë në botën arabe çoi në shfaqjen e fenomenit të terrorizmit, nga i cili është
e prekur edhe ajo vet në mënyrë direkte që nga ngjarjet e njëmbëdhjetë shtatorit 2001,
ku Bush miraton një politikë tjetër që synon hartimin e një strategjie të re të sigurisë
kombëtare. Kjo strategji është paralajmëruar nga Shtëpia e Bardhë në vitin 2005, e cila
është e njohur si parimi ose doktrina e George W. Bush (Al mkhadmy, 2005, p. 19-20).
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar se projekti për Lindjen e Mesme, është
zgjidhja më e mirë për reforma gjithëpërfshirëse në fushat e jetës ekonomike, politike,
arsimore, sociale, si dhe se ky projekt është i bazuar në dy fakte të rëndësishme, siç
janë:
1. Se përkeqësimi i situatës Arabe në të gjitha fushat e jetës ekonomike, politike
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dhe sociale paralajmëron rrezik të madh dhe nevojën e ngutshme për t’i trajtuar
këto probleme me shpejtësi,
2. Se këto rrethana të përkeqësimit përbëjnë një gjendje kritike, një burim kryesor
dhe të fuqishëm i rritjes së ekstremizmit, terrorizmit dhe rritjes së krimit ndërkombëtar.
Ky projekt ka identiﬁkuar objektivat kryesore jetike të nevojshme për procesin e kësaj
reforme, si më poshtë:
1. Promovimin e demokracisë dhe qeverisjen e mirë,
2. Ndërtimin e një shoqërie të njohurive,
3. Zgjerimin e mundësive ekonomike (Azizi, 2010, p. 68-69).
SHBA është përpjekur shumë për të zbatuar projektin në rajon sipas vullnetit t ësaj,
por kjo nuk pati sukses për shkak të përplasjeve të shumta dhe pengesave si më
poshtë:
1. Rritja e lëvizjeve islamike në Lindjen e Mesme si Hamasit në Palestinë, Hezbollahut në Liban, Vëllezëria Myslimane në Egjipt dhe rrymat islamike të politikave
anti-amerikane në Irak dhe Iran,
2. Mungesa e besimit të popujve të rajonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
politikave të saj në rajon,
3. Gjendja e dëshpërimit nga reformat dhe reformatorët, sidomos nga shembulli real
i paraqitur në situatën e Irakut dhe Afganistanit,
4. Karakteristikë tradicionale e bashkësive në Lindjen e Mesme dhe rezistencën e saj
për të pranuar ndryshimin siç dëshiron SHBA,
5. Imponimi i projektit të Lindjes së Mesme të Madhe në rajon pa u konsuluar me
palët e interesuara ose relevante padyshim çojnë në krĳimin e një gjendje pakënaqësie dhe kështu kundërshtimin dhe refuzimin e projektit si dhe distancimit
prej tĳ,
6. Paligjshmëria e projektit të Lindjes së Mesme të Madhe, që nënkupton së ky projekt është konsideruar si një ndërhyrje e drejtpërdrejtë në punët e brendëshme të
shteteve të rajonit, nga aspekti politik, ekonomik, social dhe kulturor, e cila është
konsideruar si një shtyllë themelore, detyrat dhe detyrimet e shtetit, pa asnjë palë
tjetër të jashtme, që do të thotë projekti konsiderohet një mekanizëm që nuk reﬂekton në asnjë mënyrë respektimin e sovranitetit të shteteve, siç është përcaktuar
në Kartën e Kombeve të Bashkuara, (neni 2, paragraﬁ 1),
7. Është problematike trajtimi nga SHBA-të i vendeve të rajonit si një shtet të vetëm,
përderisa këto vende në fakt ndryshojnë nga njëra-tjetra në disa tipare dhe nuk
mund të zbatohet një model nga projekti mbi të gjitha vendet, në të njëjtën kohë
dhe në të njëjtën mënyrë (Azizi, 2010, p. 73-78).
Këtu duhet theksohet se, pas shpalljes projektit të Lindjes së Mesme të Madhe, në
rajon gjendja nuk ka ndryshuar siç dëshironin Shtetet e Bashkuarar të Amerikës, por
përkundrazi, rezultatet ishin negative dhe projekti u zhduk nga sytë e politikanëve
dhe studiuesve. Megjithatë, projekti do të mbetet akoma por varet nga ajo që do të
rezultoj nga zhvillimet dhe ndryshimet e brendshme rajonale dhe ndërkombëtare në
rajon.
Sidoqo>ë, ishte i përhapur mendim se projekti i Lindjes së Mesme të Madhe apo procesi i ristrukturimit të Lindjes së Mesme nuk ka për qëllim avancimin e rajonit arab
siç është duke u përpjekur SHBA për t’a parashtruar dhe ekspozuar. Por qëllimi është
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shkatrimi i rajonit dhe identitetit arab (El lawendy, 2009, p. 63).
3.2 Koncepti i Lindjes së Mesme të Re
Termi i Lindjes së Mesme të Re nuk është një term i ri, por është një term i vjetër që
është përdorur nga Shimon Peres (ish-kreu i shtetit të Izraelit), në librin e tĳ Lindjes
së Mesme të Re në vitin 1993 (h#p://dc395.4shared.com/doc/feBXo4Hc/preview.html.
Al Daour, 2004). Ky term ndryshon nga termi i Lindjes së Mesme të Madhe, në përmbajtje dhe në komponentët e tĳ duke u përdorur në Izrael si një mjet për të imponuar
dhe promovuar këtë projekt. (shih ﬁgura 3)

Figura 3: Projeki Lindja e Mesme e Re
Burimi : Lieutenant-Colonel Ralph Peters 2006
Projeki Lindja e Mesme e Re mund të konsiderohet si një nga projektet strategjike i cili
është ndjekur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndryshimin dhe ri-hartimin
e rajonit, në mënyrë që të arrĳë qëllimet e saja të ndryshme. Në qershor të vitit 2006,
dhe gjatë bllokadës ushtarake izraelite në Liban e cila ishtë mbështetur nga SHBA dhe
Anglia, Sekretarja amerikane e Shtetit Condoleezza Rice ka përdorur termin Lindjen
e Mesme e Re, gjatë vizitës së saj në Tel Aviv, në Izrael edhe më pas ka vazhduar të
punoj për promovimin e këtĳ termi (h#p://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-the-project-for-a-new-middle-east/3882. Nazemroaya, 2006).
Në këtë drejtim, projekti mund të kuptohet dhe të vlersohet si një strategji speciﬁke
dhe e qëllimëshme që synon ri-hartimin e një sistemi të ri rajonal të Lindjes së Mesme,
vie në kuadër të themeleve dhe pikave e mëposhtme:
1.
Ushtrimi i të gjitha përpjekjeve për të dobësuar lëvizjet dhe organizatat islamike nëpërmjet minimit dhe reduktimit të infrastrukturës së saj ushtarake,
2.
Dobësimi i rolit ndikues të Sirisë në Liban dhe Irak, dhe gjithashtu për të
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izoluar atë nga Irani,
3.
Trajtimi i situatës së përkeqësuar politike dhe të sigurisë në Irak,
4.
Përfshirja e vendeve të tilla si Egjipti, Arabia Saudite dhe Turqia që të kenë
një rol të rëndësishëm në ekuacionin e Lindjes së Mesme në projektin e dëshiruar,
5.
Izolimi i Iranit për të ndaluar ambiciet dhe programin e saj bërthamor,
6.
Vënia e Izraelit në qendrën e komandës në rajon,
7.
Integrimi i Izraelit nëpërmjet një projekti rajonal në të gjitha aspektet e politike, ekonomike dhe të sigurisë (Azizi, 2010, p. 79-80).
Nga pikat e mëparshme të përmendura mund të nxirret dhe kristalizohet mendimi
strategjik amerikan në rajon, ku varet nga disa akse dhe objektiva të rëndësishme, i
cili është i bazuar në trajtimin e gabimeve dhe pasojave negative të kaluara, siç janë
ajo që u shfaqën si rezultat i pushtimit amerikan të Irakut dhe Afganistanit, si dhe
për të përﬁtuar nga këto gabime për të ndërtuar të ardhmen, në mënyrë që të arrihen
interesat kombëtare të SHBA-ve në rajon. Projekti Lindja e Mesme e Re vjen në varësi
të ideve dhe qëllimeve, si në vĳim (Azizi, 2010, p. 80-82):
1. Mbrojtja e Sigurisë Kombëtare të SHBA-ve dhe interesat e saj në rajon të cilat
përbëhen nga elementet themelore të mëposhtme:
a). Mbrojtja e sigurisë së Izraelit,
b). Mbrojtja e burimeve të na>ës,
c). Parandalimi i përhapjes së Islamit, si një faktor me ndikim në ekuacionin
ndërkombëtar në shekullin e ri. Sepse, Evropa ka qenë nën kërcënimin e
vazhdueshëm prej islamit, islami është i vetmi qytetërim i cili e ka vënë në dyshim
mbĳetesën e Perëndimit (Huntington, 2004, p. 340),
2. Ndarja dhe fragmentimi i vendeve të rajonit në bazë të ndryshimit sektar dhe etnik,
sidomos ato shtete që konsiderohen të papërgjegjshme ose janë jashtë të drejtës dhe
sistemit ndërkombëtar në Lindjen e Mesme, të cilat përfshĳnë Irakun, Sirinë dhe
Iranin, më qellim të ndryshimit të hartës së Lindjes së Mesme dhe për të siguruar
interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatit të saj Izraelit
(Solt, 2011, p. 448),
3. Shpërbërja dhe dobësimi i lëvizjeve të armatosura islamike, sidomos të atyre që
janë në Irak, Afganistan, Liban dhe Palestinë, me qëllim për t’i kontrolluar dhe për t’i
larguar ato prej çdo kuadri të ri politik në rajon,
4. Lu>a kundër terrorizmit dhe terroristëve, dhe përgatitjen e grevave parandaluese
kundër tyre (Sidomos pas ngjarjeve të njëmbëdhjetë shtatorit 2001, dhe duke marrë
parasysh se disa prej personave apo të pandehurve të përfshirë janë pasardhës me
origjinë nga Lindja e Mesme) (El lawendy, 2009, p. 66),
5. Trajtimin e Lindjes së Mesme si një rajon i konﬂikteve të vazhdueshme në mes
të SHBA-ve dhe Evropës me të cilat rajoni ka marrëdhënie historike, ekonomike e
kulturore, dhe vlerësohet si një partner tradicional dhe thelbësor për Evropën (El
lawendy, 2009, p. 69).
4. Konkluzion
o Nëse shfaqja e termit Lindja e Mesme në kohën e paraqitjes së tĳ, do të thotë nënshtrimin e këtĳ rajoni ndaj Evropës dhe Britanisë, por sot ky term nuk është asgjë
më shumë se të qenit një term gjeograﬁk-politik me përdorimin e gjerë që simbolizon rajonin dhe përcakton lokacionin e tĳ, i cili synon në radhë të parë tëpërfshĳ
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identitetin dhe civilizimin e tĳ,
o Termi Lindja e Mesme përfaqëson vetëm një prej projekteve koloniale, i cili synon
për të arritur ﬁtime më të madhe të pasurisë së rajonit dhe realizimin e interesave
dhe objektivave të fuqive të mëdha në këtë rajon,
o Projektet e Lindjes së Mesme, qo>ë në të kaluarën, të tashmen apo në të ardhmen
(Lindja e Mesme e Madhe, Lindjen e Mesme e Re, etj.), si projekte të tërthorta neo-koloniale dhe inovative, nuk pasqyrojnë me shumë se projektet që synojnë planiﬁkimin dhe hartimin e politikave të vendet në këtë rajon në kuadër të
një strategjie të madhe e cila synon në fund të fundit, arritjen e pajtueshmërisë
së vazhdueshme me interesat e fuqive të mëdha të botës sidomos Shtetet e
Bashkuara të Amerikës,
o Të gjitha projektet e deklaruara dhe relevante për rajonin, u karakterizuan nga
disa tipare apo karakteristika të përbashkëta që janë të diskutueshme dhe jo
bindëse në lidhje me objektivat dhe komponentët e tyre të deklaruara. Më të
rëndësishmet e këtyre karakteristikave të përbashkëta janë si më poshtë:
ü Të gjitha këto projekte nuk kanë buruar apo janë planiﬁkuar nga brenda rajonit
por kanë ardhur nga jashtë,
ü Të gjitha këto projekte kanë vënë në konsideratë statusin dhe interesat e Izraelit,
ü Të gjitha këto projekte nuk kanë arritur asnjë rezultat prej asaj siç janë
planiﬁkuar, por të gjitha kanë dështuar,
ü Të gjitha këto projekte nuk kanë sjellë asgjë përveç se rritjen e frekuencës së
konﬂiktit në rajon dhe përfshirjen e tĳ në një gjendje paqëndrueshmërie që ka
ndikuar në paqen dhe sigurinë globale, etj.
o Të gjitha këto projekte të pretenduara kanë përfaqësuar gjithmonë një barrierë dhe
pengesë në frontin e popujve të rajonit për të arritur aspiratat e tyre për unitet dhe
stabilitet politik, ekonomik, të sigurisë, etj., për shkak të kundërshtimit dhe përplasjes së interesave rajonale me interesa të tjera më të fuqishme dhe më të mëdha
për fuqitë botërore.
5. Propozimet
o Domosdoshmëria e studimit, analizimit, vlerësimit dhe hetimit të historisë së
kaluar në mënyrë të saktë dhe të detajuar nga ana e vendeve të Lindjes së Mesme,
duke marrë mësime dhe përvojë të nevojshme prej saj, me qëllim që të jenë udhëzues, orientues dhe forcë shtytëse për t’u përballur me sﬁdat dhe vështirësitë në të
ardhmen dhe për të shmangur gabimet nga e kaluara,
o Në qo>ë se termi Lindja e Mesme në të kaluarën, në e tanishmen madje edhe sot
mjegullon ose anulon identitetin e rajonit arab dhe islamik të mëhershëm. Sot dhe
nesër, duhet që nga brezat e ardhshëm të rinovohen dhe të përcaktohet identiteti
i këtĳ rajoni si një pjesë integrale e qytetërimit dhe kulturës së tĳ të lashtë. Por, kjo
nuk do të ndodhë përveç nëse vendet arabe të bashkohen me njëri-tjetrin në një
bashkim të madh dhe të fortë rajonal për të formuar Bashkimin Arab i ngjashëm
me Bashkimin Evropian. Në këtë moment vetëm mund të jetë e mundur për të
lënë pas dore termin Lindja e Mesme, dhe të parandalohet shfaqja e çfarëdo projekteve të tjera që lidhen me rajonin. Lidhur me sa më sipër, duhet të theksohet se
mbrojtja e identitetit të rajonit arab dhe islamik është një faktorë i rëndësishëm me
ndikim të gjerë në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit dhe botës në tërësi,
o Duhet zgjidhur konﬂiktin historik arabo-izraelit, i cili konsiderohet si faktori i parë
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dhe i fundit me ndikim në stabilitetin e rajonit madje dhe të botës në tërësi. Kur krijimi ose inovacioni i projekteve të Lindjes së Mesme të cilat duke marrë në konsideratë se Izraeli është faktori i përbashkët në këto projekte, nuk mund të konsiderohen
si një zgjidhje alternative apo optimale për të zgjidhur këtë konﬂikt kompleks.
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Dallimet gjinore në komunikim dhe bashkëveprim social
Msc. Erjona Molla
Universiteti i Tiranës
Abstrakt
Familja dhe shkolla janë dy shtyllat kryesore që ndikojnë fëmĳën gjatë procesit të rritjes por
dhe që luajnë një rol kryesor në socializimin e roleve gjinore me mënyrat se si ato organizojnë
mjedisin për fëmĳën.
Zhvillimi i rolit gjinor ﬁllon që 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 perforcohen nga bashkemoshatarët e femĳës
dhe përvoja shkollore.
Në familjen tradicionale roli i gruas dhe i burrit ka qënë i mirëpërcaktuar. Pozicioni i gruas
ka qënë i tillë që të kujdeset për familjen dhe të vegjëlit ndërsa roli i burrit ka qënë që të sillte
te ardhurat në familje. Burrat kanë qënë të fokusuar jashtë shtëpisë ndërsa gratë kanë qënë të
fokusuara brenda shtepisë.
Diferencat mes “kulturave gjinore” ndikojnë në mënyrën se si individët e gjinive të ndryshme
komunikojnë dhe bashkëveprojnë. Tradicionalisht, si meshkujt ashtu dhe femrat tentojnë të
komunikojnë më shumë me personat e së njëjtës gjini. Burrat krĳojnë marrëdhënie mes tyre të
bazuar në interesa të përbashkëta ndërsa femrat krĳojnë marrëdhënie mes tyre duke u bazuar
në mbështetjen reciproke.
Cdo shoqëri ngadalë transformon një mashkull ose një femër në një burrë ose grua, në
mashkullor dhe femërore, me cilësi, modele sjelljeje, role, përgjegjësi, të drejta dhe pritje të
ndryshme. Ndryshe nga seksi, i cili është biologjik, identitetet gjinore të grave dhe burrave
janë të përcaktuara psikologjikisht dhe shoqërisht-që do të thotë historikisht dhe nga ana
kulturore.
Fjalet Kyce: dallim gjinor, rol gjinor, kultura gjinore, identitet gjinor.

Hyrje
Normat sociale dhe kulturore mund të inﬂuencojnë në mënyrë të konsiderueshme
shprehjen e identitetit gjinor dhe natyrën e ndërveprimeve ndërmjet gjinive.
Dallimet ndërmjet “kulturave gjinore” inﬂuencojnë mënyrën se si njerëzit e gjinive
të ndryshme komunikojnë. Këto dallime ﬁllojnë në fëmĳëri. Studimi i Maltz dhe
Broker tregoi që lojrat që fëmĳët luajnë kontribuojnë në socializimin e fëmĳëve në
kulturat mashkullore dhe femërore. Për shembull, vajzat që luajnë shtëpiash nxisin
marrëdhëniet personale dhe të luajturit shtëpiash nuk ka domosdoshmërisht rregulla
ose objektiva të ﬁksuara. Djemtë, megjithatë, kanë tendencën të luajnë sporte në ekip
më konkurruese me qëllime dhe strategji të ndryshme. Këto dallime si fëmĳë bëjnë
që femrat të operojnë nga supozimet rreth komunikimit dhe të përdorin rregulla
për komunikimin që ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga ato të miratuara
nga pjesa më e madhe e meshkujve. Kjo ndodh permes procesit te socializimit apo
gjinizimit, nje proces i vazhdueshem ne familje dhe shoqeri. Te gjithe e dime se nje bebe
e porsalindur jo vetem qe percaktohet menjehere nga seksi, por i caktohet gjithashtu
dhe nje gjini. Ne kemi pare tashme sesi ne disa kultura edhe mireseardhjen e dhene
nje femĳe te porsalindur eshte e ndryshme. Kjo ndiqet nga menyra e ndryshme me
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te cilen i drejtohen, e prekin, e trajtojne dhe e veshin dhe permes ketĳ rregullatori, i
mesojne sesi duhet te sillen per te qene pjese e shoqerise ne te cilen kane lindur.
Dallimet Gjinore në Ndërveprimin Social
Kulturat dhe individët mashkullorë dhe femërorë përgjithësisht ndryshojnë nga
mënyra se si komunikojnë me të tjerët. Për shembull, femrat kanë tendencën të vetëzbulohen më shpesh se sa meshkujt dhe në detaje më intime. Në të njëjtën mënyrë,
femrat kanë tendencën të komunikojnë më shumë afeksion dhe me intimitet dhe
besim më të madh se sa meshkujt. Në përgjithësi femrat komunikojnë më shumë dhe
i japin më shumë përparësi komunikimit në krahasim me meshkujt.
Tradicionalisht, meshkujt dhe femrat komunikojnë me persona të së njëjtës gjini
në mënyra të ndryshme. Meshkujt formojnë miqësi me meshkujt e tjerë bazuar në
interesat e përbashkëta ndërsa femrat ndërtojnë miqësi me femrat e tjera bazuar në
mbështetjen reciproke. Megjithatë, të dyja gjinitë ﬁllojnë miqësitë me gjininë e kundërt
bazuar në të njëjtët faktorë. Këto faktorë përfshĳnë afërsinë, pranimin, përpjekjen,
komunikimin, interesat e përbashkëta, afeksionin dhe risinë.
Konteksti është shumë i rëndësishëm kur vendosim se si të komunikojmë me të
tjerët. Është e rëndësishme të kuptohet çfarë është i përshtatshëm për të përdorur
në secilën marrëdhënie respektive. Në mënyrë speciﬁke, të kuptuarit se si afeksioni
komunikohet në një kontekst të dhëna është shumë e rëndësishme. Për shembull,
meshkujt presin konkurrencë në miqësitë e tyre. Ata shmangin komunikimin e
dobësisë dhe vulnerabilitetit. Ata shmangin komunikimin personal dhe shqetësimet
emocionale. Meshkujt kanë tendencën të komunikojnë afeksion duke përfshirë
miqtë e tyre në aktivitetet dhe favoret e shkëmbyera. Meshkujt kanë tendencën të
komunikojnë me njëri-tjetrin sup më sup (p.sh. kur shohin sport në një television).
Në kundërshtim, femrat kanë më shumë gjasa të komunikojnë dobësi dhe
vulnerabilitet. Në fakt, ato mund të kërkojnë miqësi më shumë në këto kohë. Për
këtë arsye, femrat shpesh ndihen më afër miqve të tyre se sa meshkujt. Femrat kanë
tendencën të vlerësojnë miqtë e tyre për dëgjimin dhe komunikimin jo në mënyrë
kritike, duke komunikuar mbështetje, duke komunikuar ndjenja të vetë-vlerësimit
të rritur, duke komunikuar vlefshmëri, duke ofruar komfort dhe duke kontribuar në
rritjen personale. Femrat kanë tendencën të komunikojnë me njëra-tjetrën ballë për
ballë (p.sh. duke u takuar së bashku për drekë).
Komunikimi dhe Kulturat Gjinore
Një kulturë komunikimi është një grup njerëzish me një set ekzistues normash në
lidhje me se si ato komunikojnë me njëri tjetrin. Këto kultura mund të kategorizohen
si mashkullore ose femërore. Kulturat gjinore krĳohen dhe mbahen kryesisht
nga ndërveprimi me të tjerët. Përmes komunikimit ne mësojmë rreth cilat cilësi
dhe aktivitete tonat ka parashikuar kultura jonë për seksin tonë. Ndërsa besohet
zakonisht që seksi jonë është burimi rrënjësor i diferencave dhe se si ne lidhemi dhe
komunikojmë me të tjerët, është gjinia ajo që luan një rol të madh. Kulturat mund
të ndahen në mashkullore dhe femërore, secila dallon në sesi ata sillen me të tjerët
përmes stileve të ndryshme të komunikimit. Studimet e Julia T. Wood shpjegojnë që
“komunikimi prodhon dhe riprodhon përkuﬁzime kulturore të mashkulloritetit dhe
feminitetit.” Kulturat mashkullore dhe femërore dallojnë shumë në kur, si dhe pse
ata përdorin komunikimin.
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Stilet e komunikimit
Studimet e Deborah Tannen zbuluan që dallimet gjinore në stilet e komunikimit (kur
burrat u referohen përgjithësisht më shumë meshkujve dhe femrave u referohen më
shumë femrave):
• Meshkujt kanë tendencën të ﬂasin më shumë se sa gratë në situate publike, por
gratë kanë tendencën të ﬂasin më shumë se sa burrat në shtëpi.
• Gratë janë më të prirura të përballohen me njëra-tjetrën dhe bëjnë kontakt me sy
ndërsa ﬂasin, ndërsa burrat kanë më shumë gjasa të shohin larg nga njëri-tjetri.
• Burrat kanë tendencën të kapërcejnë nga tema në temë, por gratë kanë tendencën
të ﬂasin gjatë rreth një teme.
• Kur dëgjojnë, gratë bëjnë më shumë zhurma si “mm-hmm” dhe “uh-huh”, ndërsa
burrat kanë më shuma gjasa të dëgjojnë në heshtje.
• Gratë janë të prirura të shprehin marrëveshje dhe mbështetje, ndërsa burrat kanë
më shumë gjasa të debatojnë.
Diferencat Gjinore në Komunikim nga John Schmidt
Është një diskutim dhe problem i hershëm; burrat dhe gratë komunikojnë në mënyrë
të ndryshme. Nga gjuha e trupit dhe shprehjet e fytyrës në mënyrën se si ne ﬂasim
me njëri-tjetrin, dallimet janë drastike. Sipas Dr. Deborah Tannen, që ka shkruar
librin Ju thjesht nuk kuptoni, “Komunikimi nuk është aq i thjeshtë sa të thuash çfarë
nënkuptoni. Mënyra se si e thoni atë që nënkuptoni është vendimtare dhe dallon
nga njëri person te tjetri.” Ajo vazhdon duke thënë që fëmĳëria është periudha kur
mësohen pjesa më e madhe e a>ësinë tona komunikuese dhe djemtë dhe vajzat janë
nga dy nënkultura shumë të ndryshme.
Gjuha e Trupit
Burrat
•
Dëshirojnë hapësirë
•
Kanë tendencën të jenë të tërhequr se sa të angazhuar nga ana trupore
•
Nuk prekin, përveç nëse me të njëjtën gjini në agresione lojrash
•
Kanë tendencën të lëvizin dhe kthejnë trupin kur biseda nuk është e rehatshme
Gratë
•
Shtrirje trupi, përballen me personin tjetër
•
Përdorin më shumë gjeste me dorë
•
Përdorin më shumë kontaktin trupor
•
Qëndrojnë relativisht në qetësi
Burrat
•
•
•
•
Gratë
•
•
•
•

Shprehjet e fytyrës
Nuk përdorin shumë kontaktin me sy
Përdorin më shumë lëvizjen e kokës
Fshehin dhe kontrollojnë shfaqjet e fytyrës
Buzëqeshin më pak
Përdorin më shumë kontaktin me sy
Përdorin më pak lëvizjen e kokës se sa burrat
Kanë tendencën të shprehin emocion përmes shprehjes së fytyrës
Buzëqeshin më shumë
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E folura
Burrat
•
Përdorin të folurën për të mbrojtur pavarësinë e tyre.
•
Të ulurit dhe biseda nuk janë pjesë thelbësore e miqësisë
•
Dëgjojnë bisedën e problemeve si një kërkesë për këshillë ose ndihmë.
•
Japin urdhra si një mënyrë e ﬁtimit të statusit social.
•
Përdorin më shumë bisedat e vogla.
Gratë
•
Përdorin bisedën për të negociuar afërsinë dhe intimitetin.
•
Biseda është thelbi i intimitetit, ulja dhe biseda nënkuptojnë miqësi.
•
Të folurit rreth problemeve është thelbi i lidhjes.
•
Udhëhiqen nga konsensusi; marrin reagimin e të tjerëve për të marrë një
vendim.
•
Hyjnë në thellësi të një teme.
Komunikimi Joverbal
Komunikimi mund të jetë verbal ose joverbal. Me qëllim për të eksploruar kalimin
klasik të mesazheve të komunikuara në bisedën ndërseksuale, është e rëndësishme të
kuptohet ekzaktësisht çfarë është komunikimi joverbal. Sipas Universitetit Andrews,
komunikimi joverbal “përfshin ato stimuj joverbal në një vendosje komunikimi që
gjenerohen nga burimi [folësi] dhe përdorimi nga ai ose ajo i mjedisit dhe që ka vlerën
e mesazhit potencial për burimin ose marrësin [dëgjuesi] (“Mënyrat e komunikimit joverbal”, 2010). Kjo nënkupton që një mesazh i drejtpërdrejtë përkthehet për dëgjuesin
ose vëzhguesin pa krĳuar atë mesazh verbalisht. Mënyra se si dikush qëndron ulur,
në këmbë, hedh shikimin dhe vishet janë mënyra speciﬁke për të përcjellë një ton
të veçantë ose për të treguar një humor ose synim. Komunikimi joverbal është më i
menjëhershëm, por më i paqartë se sa komunikimi verbal. Burrat dhe gratë ndryshojnë
në mënyrë të konsiderueshme në prirjen e tyre për të përdorur komunikimin joverbal,
a>ësinë e tyre në interpretimin e tĳ dhe mjete të tjera të sinjalizimit të kuptimit të tyre.
Në përputhje me rrethanat, të kuptuarit e dallimeve gjinore në komunikimin joverbal
është i rëndësishëm kur trajtohet me seksin e kundërt.
Qasjet e Komunikimit
Një prej arsyeve që burrat dhe gratë dallojnë në përdorimin e tyre të komunikimeve
joverbale është që arsyet e tyre për komunikimin janë shpesh të ndryshme, sipas
John Gray, autori i best-seller-it “Burrat janë nga Marsi, Gratë janë nga Afërdita”.
Burrat përgjithësisht komunikojnë për të transmetuar informacioneve dhe zgjidhur
problem speciﬁke, ndërsa gratë zakonisht përdorin komunikimin për të shprehur
ndjenjat dhe për të arritur intimitetin emocional. Si pasojë, gratë kanë tendencën të
përdorin komunikimin joverbal më shumë se sa burrat.
A#ësia
Gratë janë më të mira se sa burrat në interpretimin e sinjaleve joverbale. Ato janë
gjithashtu më të mira në leximin e mesazheve joverbale të paqëllimshme, si sinjalet e
mashtrimit. Edhe pse burrat shpesh dërgojnë sinjale joverbale, ata në mënyrë tipike e
bëjnë këtë më me ﬁnesë se sa gratë.
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Gjestet dhe Sjelljet
Jo Freeman, autori i “Gratë: Një Perspektivë Feministe” pohon se burrat mbështeten
në gjeste më të dukshme dhe kanë më shumë gjasa të përdorin duart e tyre për të
shprehur veten. Gratë, nga ana tjetër, kanë tendencën të përdorin gjeste më delikate
dhe të përmbajtura dhe të shfaqin gjeste më të respektuara, si ulja e syve kur
ndërpriten ose konfrontohen.
Shprehjet e Fytyrës
Gratë kanë tendencën të bëjnë më shumë kontakte me sy gjatë komunikimit se sa
burrat. Pjesa e arsyes për këtë është tendenca e tyre për të përdorur komunikimin
për të vendosur lidhjen emocionale. Veç kësaj, gratë kanë më shumë gjasa të përdorin
kontaktin me sy për të matur sinqeritetin e palës tjetër. Gratë gjithashtu përgjithësisht
mbështeten më shumë në shprehjet e fytyrës për të përcjellë kuptimin e tyre ose
intensitetin e ndjenjave të tyre.
Afërsia
Burrat preferojnë komunikimin ballë për ballë, ndërsa gratë zakonisht ndihen rehat
krahpërkrah me partnerin e tyre. Në përputhje me dëshirën e tyre për intimitet, gratë
përgjithësisht janë më tolerante ndaj afërsisë trupore të ngushtë se sa burrat; në fakt,
burrat kanë më shumë gjasa ta perceptojnë afërsinë e ngushtë si një shenjë e synimit
agresiv ose konfrontues. Megjithatë, kultura të ndryshme kanë toleranca të ndryshme
për afërsinë trupore dhe këto diferenca shpesh tejkalojnë diferencën ndërmjet gjinive.
Prekja
Meqë burrat kanë më shumë gjasa se sa gratë për ta lidhur prekjen me synimet
seksuale, meshkujt heteroseksual kanë më pak gjasa të përdorin prekjen gjatë bisedës
me meshkuj të tjerë. Gratë, nga ana tjetër, janë më pak të rezervuara rreth prekjes së
grave të tjera për shkak se ato gjithashtu e përdorin prekjen si një shprehje e miqësisë
ose simpatisë.
Kur marrim në konsideratë rolet gjinore dhe paragjykimin gjinor që ka kapërcyer me
kohën, është e lehtë të konsiderojmë se si këto dallime janë zhvilluar. Pothuajse në
mënyrë natyrale, femrat supozohet të jenë ﬁzikisht seks më i dobët, por gjithashtu
seks më instiktiv dhe emocional. Femrat krĳojnë lidhjet duke ndarë eksperiencat
dhe kanë tendencën të forcojnë lidhjet duke parë direkt njëra tjetrën dhe mund të
preken gjithashtu lehtë ndërsa bisedojnë (Eksplorimi i komunikimeve joverbale,
2010). Gjestet e tyre kanë tendencën të jenë më të mëdha se sa gjestet që meshkujt
mund të bëjnë ndërsa ndërveprojnë, duke i bërë reagimet e tyre më të dukshme. Kjo
mundëson gjithashtu gratë që të njohin sinjalet sociale ose të sjelljes më shumë se sa
një mashkull mund të bëjë, meqë meshkujt kanë tendencën për tu larguar nga njëri
tjetri për periudha të gjata kohe ndërsa ﬂasin, bëjnë gjeste më pak të nevojshme, si
dhe zhvillojnë një pranim më të dobët për sinjalet joverbale (Tannen, 1990).
Konkluzione
• Ne realitet eshte shume e veshtire te percaktohet se c’eshte e natyrshme dhe
c’eshte e ndertuar nga shoqeria, sepse ne momentin qe lind nje femĳe familja dhe
shoqeria ﬁllojne procesin e gjinizimit.
• Tradicionalisht, komunikimi ndërmjet meshkujve dhe femrave dhe komunikimi
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•

•
•

•

•
•
•

mes meshkujve dhe mes femrave ndërpritet në një rrugë pa kryer për shkak të
dallimeve gjinore të komunikimit.
Edhe pse të dyja gjinitë marrin përsipër në mënyrë natyrale stile të ndryshme
komunikimi, të punuarit në mënyrë aktive për të kuptuar këto dallime mund
të ndihmojë në ngushtimin e hendekut duke shkëmbyer në mënyrë efektive
informacione në një mënyrë të shëndetshme. Por së fundi, femrat duken se janë
komunikuese më natyrale verbalisht dhe joverbalisht edhe pse kjo është vetëm për
shkak se ato janë më të përshtatura në mënyrë natyrale në komunikim në nivele
të shumta.
Femrat janë shpesh më vigjilente për një dallim më të hollë në sinjalet joverbale
dhe më të a>a në dërgimin e qëllimshëm të sinjaleve joverbale.
Meshkujt në mënyrë tipike nuk kanë të njëjtin intimitet në bisedë si femrat, jo për
shkak të nivelit të ndjeshmërisë që është më i ulët te meshkujt, por për shkak se
meshkujt nuk janë mësuar shpesh të angazhojnë veten aq ngushtësisht në situata
intime.
Femrat qëndrojnë të angazhuara, dhe mund të preken shpesh ndërsa ﬂasin dhe
bëjnë kontakt të vazhdueshëm me sy, meshkujt bëjnë të kundërtën për tu dukur të
sintonizuar pa u dukur shumë të zhytur ose shumë të lidhur.
Dallimet ndërmjet “kulturave gjinore” inﬂuencojnë mënyrën se si njerëzit e gjinive
të ndryshme komunikojnë. Këto dallime ﬁllojnë që në fëmĳëri.
Tradicionalisht, meshkujt dhe femrat komunikojnë me personat e së njëjtës gjini
në mënyra të ndryshme.
Përmes komunikimit ne mësojmë se cilat cilësi dhe aktivitete ka parashikuar
kultura jonë për seksin tonë.
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Gjendja e arsimit shqip në Mitrovicë dhe rrethinë gjatë lu#ës së parë Botërore
MSc. Naim Seferi
SHFMU,,Jusuf Rexha”, Koshtovë
Abstrakt
Në këtë studim kam elaboruar gjendjen e arsimit shqip në Mitrovicë gjatë lu>ës së parë
botërore. Perandoria Austro-Hungareze e kishte pushtuar qytetin e Mitrovicës me rrethin
gjatë lu>ës së parë botërore,për dallim prej pushtuesve serb që nuk kishin lejuar asnjë shkollë
shqipe në Kosovë Perandoria Austro-Hungareze ua njohu shqiptarve të drejtën e shkollimit
në gjuhën amtare, duke sjellur mësues dhe libra nga Shqipëria, disa mësues I dërgoi për
mësimin në kurse të gjuhës shqipe me qëllim që shkollat shqipe të kenë kuadrin adekuat
mësimor.Mësimi do të zhvillohej me alfabet shqip të miratuar nga kongresi i Manastirit i vitit
1908. Në regjionin e Mitrovicës gjatë viteve 1915-1918 ishin hapur shkollat shqipe në qytetin e
Mitrovicë, fshatrat: Koshtovë e Bobit,Zhabar(Fushiber), Broboniqm dhe Vllahi,Mësuesit e parë
të gjuhës shqipe kishin qenë:Rexhep Mitrovica mësues në Mitrovicë, Jusuf Rexha mësues në
Koshtovë,Shaban Idrizi mësues në Zhabar(tash Fushiber),Hajrë Haxhĳa mësues në Broboniq
etj.Në tërë territorin e Kosovës nga perandoria Austro-Hungareze ishin hapur rreth 50 shkolla
të tilla shqipe.Gëzimi i banorëve shqiptarë kishte qenë I madhe sepse për herë të parë mund
ta mësonin gjuhen e nënës në shkolla. Pas përfundimit të lu>ës së parë botërore të gjitha
shkollat shqipe në Kosovë u mbyllen, shumica e tyre u shëndrruan në shkolla serbe.Edhe pse
u mbyllën shkollat shqipe, krĳuan themele të pa shlyera në arsimin shqip në Kosovë.
Fjalët kyce: arsimi, gjuhë, mësues, shkollë, alfabet, lu>ë, qytet, fshat.

Hyrja
Përpjekjet e atdhetaëve shqiptar kishin qenë të pa ndalshme që gjuha shqipe e folur të
jetë edhe gjuhë e shkruar ,përpjekjet e shqiptarëve ishin intesiﬁkuar që gjatë Lidhjes
së Prizerenit ku njëra ndër pikat ishte hapja e shkollave shqipe,një kërkesë e tillë ishte
përsëritur edhe gjatë lidhjes së Pejës.Perandoria Austro-Hungareze ishte përpjekur
që ti dilte në ndihmë poullit shqipëtarë në kërkesat e tĳë për shkollë shqipe, duke
I hapur dyert e univerziteteve Austriake që shqiptarët të studionin, me qëllim që të
zgjohej ndjenja nacionale. Perandoria Austr-Hungareze e kishte themeluar shkencën
e Albanologjisë dhe kishte ﬁnancuar shtypin shqiptarë gazetën,,Ylli Dritës”, ,,Besa
Shqiptare”, ,,Populli”, Posta e Shqipërisë”, ,,Atdheu”, etj. (Levanti,2012,31). Pas
largimit të P.O nga territoret shqiptare Mitrovica ra nën pushtimin serb edhe këta
vazhduan politikën e ndalimit të mësimit të gjuhës shqipe.Në lu>ën e parë botërore
shqiptarët e Kosovës sidomos ata që gjendeshin nën sundimin Austro-Hungarez
patën fatin që të hapeshin shkolla shqipe ku do të mësohej gjuha e nënës në shkolla
ﬁllore katër vjeqare, Mësuesit do të ishin shqiptarë. Do të hapeshin kurse për
zhdukjen e analfabetizmit.Thënë shkur gjuha shqipe në Mitrovicë dhe në Kosovë do
të ketë një zhvillim revolucionar gjatë lu>ës së parë botërore.
Gjendja e arsimit shqip në Mitrovicë dhe rrethinë në prag të lu>ës së parë Botërore
Gjendja e arsimit shqip para lu>ës së parë botërore në regjionin e Mitrovicës me
rrethin ishte shumë e rëndë,pushtuesi serb I kishte mbyllur edhe ato pak shkolla të
cilat kishin qen të karakterit osman,për ato shqipe as që I injihte.Patriotët shqipëtarë
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të ndodhur para një pushtuesi që ushtronte dhunë dhe terror në populin shqiptarë
të Kosovës nuk kishin mundësi që të hapte shkolla shqipe në përputhje me idetë
e rilindasëve shqiptarë.Lu>rat Ballkanike e drobitën në masë të madhe popullin
shqipëtarë Ushtritë e shteteve fqinje nuk pranonin ti largonin ushtritë nga territoret
e Shqipërisë, Serbia përpiqej që ti fuste në lu>ë fuqitë e mëdha me qëllim që ta
realizonte ëndërrën e krĳimit të Serbisë së madhe. Aleati I popullit shqiptarë Austria
I cili e kishte përkrahur në masë të madhe arsimin shqip që prej Lidhjes ë Prizerenit
e kërcënoi serbinë me ultimatumin e 17 tetorit 1913 që ti largonte trupat ushtarake
në një afat prej 8 ditësh për ndryshe do të ﬁllonte sulmin kundër saj (Levanti,
2012, 306).Duke ditur dëshirën e popullit shqipëtarë për shkollë shqipe perandoria
Austro-Hungareze I ndihmonte shqiptarët për tu shkolluar për ti arritur qëllimet e
veta politike. Armiqët e shqiptarëve përpiqeshin ta devalvonin arsimin shqip, duke e
cilësuar mësim të latinishtes.
Pushtimi I Mitrovicës nga Perandoria Austro-Hungareze dhe hapja e shkollave
shqipe
Në lu>ën e parë botërore Mitrovica me rrethinë ra nën sundimin e Perandorisë
Austro-hungareze,pas ndarjes së vĳës së demarkacionit me Bullgarinë,Mitrovica,
Gjakova,Peja,Skenderaji,Vushtrriadhe Istogu I takonin zonës së okupimit AustroHungarez deri në tetor të vitit 1918.Shqipëtarët ﬁtuan disa të drejta si hapjen e
shkollave shqipe,përdorimin e ﬂamurit kombëtar si dhe u ndalën denimet dhe
spastrimi etnik(Mi>ari,2008,90). Pushteti I atëhershëm I perandorisë dualiste e lejoi
hapjen e shkolla shqipe në ato vende që ishin të banuara me shqiptar Një hap I tillë
ishte I rëndësishëm për arsye se për herë të parë në historinë e popullit shqipëtarë në
territorin Mitrovicës me rrethinë ﬁlloi mësimi I gjuhës shqipe në formë zyrtare.Situata
ekonomike ishte e rëndë,ajo politike ishte e favorshme krahasuar me dhunën,terrorin
dhe gjenocidin që përjetuan shqiptarët dy viteve të regjimit serb (Haziri,2012,25)
.Shkollat shqipe ﬁlluan të hapeshin në fund të vitit 1915 në Gjakovë,Pejë,Gjurakovc,
Zlakuqan,Istog,Mitrovic,Vuçitrn etj.Perandoria Austro-Hungareze kishte hapur edhe
kurse për analfabet që përfshinte moshën prej 18 deri në 40 vjeq. Populli shqipëtarë
në Kosovë që gjendej nën sundimin bullgar nuk e gëxoi të drejtën e shkollimit si ata
që gjendeshin nën sundimin e perandorisë dualiste(Fylli,2013,190). Shkolla shqipe
në territorin e pushtuar nga bullgarët ishin hapur kur I ndihmonte perandoria
Austro-Hungareze (Redžepagiç,1974,166). Në shkollat shqipe lëndët që ma së shumti
vlersoheshin ishin gjuha shqipe,aritmetika,gjeometria,historia, gjeograﬁa vlersohej
edhe bukurshkrimi,këndimi,gjimnastika ,historia natyrore, ﬁzika,edukimi fetar dhe
rligjioz. Në telegramin e ﬁllimit të 1916 komuna e Mitrovicës I kishte lutur autoritet
e Perandorisë austro-hungareze që të hapnin shkollat bazë siq I quanin shkollat
kater vjeqare,po në prill të vitit 1916 autoritetet ushtarake te AU kishin dorzuar
konceptin e mundësive kulturore dhe I referohet qeverisë provinciale të Bosnje dhe
hercegovinës dhe komandës së rretheve në Mitrovicë,Prĳepolje dhe Pazarin e Ri
(Redžepagiç,1974,170). Urdhri kishte qenë që të zbatohen dispozitat egzistuese në
mënyrë eksplicite,sidomos në Mitrovicë të përshtaten speciﬁkat e sigurta. Komanda
ushtarake e P.A në Mitrovicë kërkonte të dhëna të sakta për:
1.Vendin ku ishin hapur shkollat
2.Gjuha mësimore
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3.Opinioni mbi a>ësitë e arsimtarve
4.Librat shkollor
5.Numrin e nxënsëve (sa mashkuj, sa femra)
Komanda e qarkut në Mitrovicë në fund të prillit të vitit 1916 i kishte dërguar
telegram guvernatorit të përgjithshëm të Austro-Hungarisë në Beograd ku e luste për
një vendim për shkollat shqipe. Në ﬁllim të majit të vitit 1916 trupat pushtuese dhe
zyra e qarkut në Mitrovicë duhejtë përgadisin një raport për studimin e ﬁsibilitetit
në bashkpunim me shkollat në gjuhën shqipe.Perandoria Austro-Hungareze kishte
hapur shkolla edhe në gjuhën sërbe.
Shkollat shqipe në Mitrovicë gjatë viteve 1915-1918
Shkollat shqipe në komunën e Mitrovicës gjatë lu>ës së parë botërore ishim hapur
në qytetin e Mitrovicës, fshatrat: Koshtovë,Brboniq,Vllahi,Fushibër,Kodër. Patriotët
shqiptarë Hasan Prishtina,Nexhip Draga,Rexhep Mitrovica dhe Shaban Rexha kishin
punuar mja> shumë që Perandoria Austro-Hungareze të hapte sa ma shumë shkolla
shqipe në rexhionin e Mitrovicës.
1.Mitrovica: a) Shkolla kater vjeqare për mashkuj në gjuhën shqipe
b) Shkolla katër vjeqare për femra në gjuhën shqipe
2.Koshtova e Bobit: a) Shkolla katër vjeqare për mashkuj në gjuhën shqipe
b) Shkolla katër vjeqare për femra në gjuhën shqipe
3. Broboniq: a) Shkolla katër vjeqare për mashkuj në gjuhën shqipe
b) Shkolla katër vjeqare për femra në gjuhën shqipe
4. Vllahĳa: a) Shkolla katër vjeqare për mashkuj në gjuhën shqipe
b) Shkolla katër vjeqare për femra në gjuhën shqipe
Disa shkolla ishin hapur në disa komuna të tjera por që tash I takojn komunës së
Mitrovicës psh: fshati Kqiq kishte qenë në komunën e Vushtrrisë tash gjendet në
komunën e Mitrovicës.Ndër shkollat ma të zhvilluara ishin shkolla e Mitrovicës dhe
ajo e Vushtrrisë të cilat kishin mja> nxënës për të funksionuar ,shkollar në vende
rurale kishin numër të vogël të nxënsëve(Redžepagiç,1974,173).
Regjistri I prillit të 1916 bërë nga komanda e rrethit të në Mitrovicë që tregon
vendin e shkollave dhe numrin e nxënsëve

Qendra shkollore
Mitrovica
Koshtova
Broboniqi
Vllahia
Kqiqi
Gjithsejt

Djem
508
71
61
64
71
775
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Vajza
268
59
53
49
59
488

Gjithsej
776
130
114
113
130
1263

Librat që përdoreshin për mësimin e gjuhës shqipe
Organet perandorake kishin informacione edhe për librat që kishin në dispozicin
shkollat shqipe në rrethin e Mitrovicës
1.Abetare në gjuhën shqipe 200 copë
2.Libra të leximit për klasën e parë 100 copë
3. Libra të leximit për klasën e dytë 60 copë
4.Libra leximi për klasen e III 50 copë
5. Aritmetika në gjuhën shqipe për klasën e parë 100 copë
6. Aritmetika për klasën e dytë dhe të tretë 110 copë
7. Gjeograﬁa 100 copë
8. Historia 200 copë
9.Edukimi qytetar dhe moral 50 copë
10. Familja 50 copë
11.Histori e natyrës 50 copë
12.Gramatika për klasën e parë dhe të dytë 100 copë
13.Gjeometria 50 copë
14. Harta murit të botës !
15.Fjalor: shqip-gjermanisht 2 copë
16. Fjalor shqip-shqip dy copë
Interesimin për shkollim në Mitrovicë e trgon akti 27.XI.1916 me këtë akt parashihej
që bleheshin në Beograd 40 libra të drejtshkrimit,65 logaritsa për klasën e parë,51
llogaritsa për klasën e dytë,tre llogaritsa për klasën e tretë,35 libra për klasën e IV
dhe 78 libra për klasën III. (Redžepagiç,1974,176).Shkollat bazë kishin probleme
sidomos me furnizimin me tekste për klasën e katërt. Në shkolla punonin edhe
familjet e nxansave të cilët konkuronin për diciplin dhe sukses. Gjatë viteve 1917 dhe
1918 Në mitrovicë shtabi I rrethit për Kosovë I Austro-Hungarisë e kishte autorizuar
inspektoratin arsimor që të përzillte punën e secilit mësues ushtarak dhe ti kishte të
dhënat për ta. Për zhvillimet në shkollë duhet të raportonte për qdo muaj refernti
I shkollës,gjendje në shkolla në vitin 1917 nuk ishte e mirë, por ishte në prespektiv
për shtëpitë botuese në Beograd dhe në Vjenë.Në prespektiv ishte shtëpia botuese e
Vjenës e cila botonte libra në gjuhën shqipe për komadën e rrethit në Mitrovicë.
Shtypi në gjuhën shqipe ishte pothuajse inegzistent në Mitrovicë për arsye se në
Mitrovicë nuk kishte shtypshkronjë por edhe gazetar si dhe popullsia ishte në masë të
madhe analfabet. Qarqet perandorake ishin orientuar kryesisht në hapjen e shkollave
dhe zhdukjen e analfabetizmit.Në Shqipëri gjendja ishte ma e mirë sepse në Korqë dhe
Shkodër kishte shtypshkronja të cilat mundësonin shtypjen e gazetave.Në Shkodër
29.03.1915 doli numri I parë I gazetës ,,Lidhja Kombëtare”,dolën gjithsejt 15 numra
dhe udhëhiqej nga Nikollë Ivanaj(Fevziu,2005,155).Më 25.06.1914 në Durrës doli
gazeta,, Zana”, u botua nën drejtimin e Milo Duçit me pseudonimin Lulo Malësori.
Organ mja> I rëndësishëm në historinë e shtypit shqipëtarë ishte gazeta e Korqës e
cila ﬁlloi të botohej si një gazetë e përditshme më 1916 dhe vazhdoi me dy ndërprerje
deri më 1939. Në Mitrovicë në vitin 1916 ishte organizuar kursi disa mujor I mësimit
të arsimtarëve në kurs ma së shumti ishte mësuar gjuha shqipe,matematika,histo
ria,këndimi,gjimnastika,arti,pedagogjia bazë. Në fund të kursit pjesmarrsit hynin
në provim dhe paiseshin me diploma të mësimdhanjes(Redžepagiç,1974,177)Nga
këto kurse dolën mësues të cilët do të japin mësim në shkollat e Mitrovicës dhe
të rrethinës ndër ta ishin Shaban Idrizi,Hafuz Xhaferi,Ismail Efendia kishte edhe
mësues të tjerë të cilët I kishin kryer shkollat e mësidhënies në gjuhën shqipe në
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vende tjera si në Elbasan,Shkup kishte edhe të atillë që e kishte kryer mësimin e
gjuhës shqipe te ndonjë person privat ndër ta ishin: Teﬁk Ismajli,Hysen Hyseni,Jusuf
Rexha ,Sadullah Hasani,Shefqet Haliti,Hajrë Haxhia Rexhep Remziu(Haziri,2012,39).
Sigurisht që ka pasur edhe mësues të tjerë.
Mbyllja e shkollave shqipe në Mitrovicë në fund të vitit 1918
Të arriturat arsimore në gjuhën shqipe në territorin e Mitrovicës dhe në përgjithsi
në Kosovë gjatë viteve 1915-1918 do tu vie fundi kur perandoria Austro-Hungareze
do ta humbë lu>ën dhe do të shpërbëhet.Me 27 shtator 1918 udhëheqja ushtarake
e perandorisë Austro-hungareze informon të gjitha komandat e rretheve që ti
mbyllin shkollat shqipe dhe në lokalet e shkollave të vendoseshin njësitë e zgjedhura
ushtarake ose ti hapin spitale ushtarake.Komanda ushtarake I obligon komandat
e rretheve që rregullisht ta kontrolloi staﬁn e mësimdhënsëve dhe ti udhëzoi që
të shkojn në vendet e veta(Redžepagiç,1974,179). Pas humbjes së lu>ës së AustroHungarisë Kosova bie nën sundimin e mbretërisë SKS. Gjendja në Kosovë u keqsua
mja> shumë sepse shkollat shqipe u mbyllën në vend të tyre u hapën ato sërbe disa
u rrënuan disa u shëndrruan në kazerma ushtarake.Serbia menjëherë ﬁlloi planet
e veta ekspansioniste duke ndaluar qdo aktivitet kulturor ,intesiﬁkon dhunën dhe
terrorin,burgosë,vret popullatën shqiptare(Haziri,2012,28). Çëllimi I Sërbisë ishte
sërbizimi I Kosovës dhe shpërngulja e tyre për në Turqi,kundër këtyre planeve do të
formohet partia e Xhemĳetit dhe lu>ëtarët e qetave kaqake.
Përfundime
Populli shqiptar I Mitrovicës dhe rrethinës gjatë viteve 1915-1918 kishte pasur një
zhvillim të hovshëm arsimor, u hapën shumë shkolla në venbanime të banuara me
popullsi shqiptare, u qelën kurse për zbutjen e analfabetizmit, u hapën kurse disa
mujore për ti pregaditur mësuesit për mësimdhënie të cilët në fund çertiﬁkoheshin
me diploma. U krĳua infrastruktura që nevoitej për një zhvillim normal të arsimit,u
sollën shumë libra të cilat ishin botue në Vjenë të Austrisë,libra u sollën edhe nga
Shqipëria. Populli shqiptarë I Mitrovicës me rrethinë e kishte pritur me entuziazëm
dhe knaqësi shkollimin e fëmĳëve të tyre. Perandoria Austro-Hungareze edhe pse e
pushtoi territoret shqiptare nuk u sollë në mënyrë barbare siq do të sillet mbretëria
SKS e cila I mbylli të gjitha shkollat shqipe në dhjetor të vitit 1918. Disa shkolla shqipe
I shëndrroi në shkolla sërbe edhe pse nuk kishte asnjë sërb në ato venbanime,shumë
mësues I shpalli armiq të popullit dhe e intesi•oi dhunën dhe presionin ndaj tyre.
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Education of the roma children in the district of Gjirokastra
Anila Aliko Xhumba
Faculty of Social Sciences, University of Tirana, Albania
Abstract
The Roma community consists in a distinct population identiﬁable by their culture,
clothing and way of living. Sincethey are constantly on the move, they have many
economic and social problems. As in any other country in Europe, in Albania the
Roma people have a low level of education. One of the main reasons for the low level
of education is related to the movement of this community from one place to another
in diﬀerent periods of time, a characteristic of their nomadic ethnicity. The absence
of a deﬁnitive residence, poor economic conditions, absence of registration in oﬃcial
censuses, lack of interest for the education of children, discrimination, exploitation
of children at a young age for work, are some of the factors associated with their
low educational level. One of the challenges of the Albanian government is the
integration of the Roma community and equal rights to education, employment and
housing. In this paper the author analyzes the eﬀorts made and the results achieved
in the education of children of this community in the district Gjirokastra, situated in
the southern part of Albania. In the focus of the author are the programs and plans
of national and local administration that have been implemented to promote the
education of Roma children in this locality, expectations related to education and
implementation of social policies to promote integration of these children. Despite
serious eﬀorts are made, the issue of education of Roma children is not ﬁnally se#led.
There are many stumbling factors that hinder the process of teaching and learning in
schools frequented by Roma children.
Keywords: Roma, children, learning, education, school.
Introduction
In Albania, as in the whole Balkan region live a signiﬁcant number of Romani people,
a traditionally nomadic ethnic group, known in Albania by several names, such as
Roma or Gypsies(Dhrimo & Memushaj, 2011, p. 115). Today, in all the documents
of international organizations, they are known as Roma, which in their language
means people. This is a community that has its own characteristics and diﬀerences,
both from the material and the spiritual part, reﬂected in speciﬁc occupations,
such as, musicians, blacksmiths, healers, traders, animal trainers …etc. The living
in perpetual motion of this nomadic population is associated with many social and
economic problems related to housing, registration, education, employment, health
services and social exclusion. During the ‘30s of the last century describing the Roma
nomadism, Hasluck (1938) noted that they sometimes se#led in a city for a few
months, but again they went back the tent life.
A long-faced problem in Albania is the registration of Roma people, as a ﬁrst step
that enables the identiﬁcation of the needs of this community and the actions to be
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taken to resolve them. However, during the years there have been several a#empts
to register them. In 1995, according to the Minority Rights Group International, an
NGO, the number of Roma in Albania was between 90,000 and 100,000 people. Years
later, a UNICEF’s assessment shows that Albania has 15,000 Roma located in 108
se#lements and distributed in urban and rural areas of the country (UNICEF, 2012, p.
30).Roma minorities are mostly located on the outskirts of cities and in some villages.
Education of Roma in the District of Gjirokastra
In 2013, in the district of Gjirokastra according to municipal statistics lived 501
Roma people, near Teqe e Zallit and Zinxhiraj areas and the city’s industrial area. In
November 2013, the Municipality of Gjirokastra approved a local plan of action for the
integration of Roma people in the territory administered by it; the plan had an extent
from 2013 to 2015. This action plan is based on “the principle of equality and nondiscrimination; social integration; citizenship and participation …etc.” Furthermore,
a territorial planning for the rehabilitation of areas where Roma lives was approved
(Gjirokastra, 2013).
The main aspect related to the integration of Roma in society is education, especially
children education. Roma children’s education plays an important role in society,
because be#er education is the main issue to be addressed to improve the current
employment situation. Based on the Charter of Fundamental Rights of the European
Union, in the Charter of Paris were dra>ed laws for the protection of Roma people
rights. These rights are guaranteed by the Constitution of the Republic of Albania
and the laws derived from it, as the law no. 69, dated 21. 06. 2012 “On Pre-university
Education in the Republic of Albania”, article 5 of “The Right to Education”, article
10 of “Education for National Minorities” and article 12 of “Education in Two
Languages.”All these laws have had its eﬀect on the Roma community, especially on
the awareness and education of children.
In the city of Gjirokastra this community has received an increasing a#ention regarding
to education, not only by the government but also by the local administration and the
Regional Education Directorate of Gjirokastra. The la#er has implemented several
projects in cooperation with several non-proﬁt organizations, such as, Save the
Children, CRCA - Observatory, Amarodrom …etc. All activities and care for Roma
children are based on the instruction no. 25. Date 17. 08. 2015 “For the pre-university
education system in the Republic of Albania” of the Ministry of Education and Sports.
Some of the speciﬁc programs and plans on national and local administration level
implemented to address and help the Roma children are:
§ The National Strategy for Roma, designed in the framework of the “Roma Decade”
initiative.
§ The ﬁnalized project of kindergarten no. 5, located in Zinxhiraj area, Gjirokastra
City.
§ The Project “Every Roma Child to Kindergarten” is undertaken by the city of
Gjirokastra starting from 2016, has encouraged the frequentation of a large number
of Roma children in the pre-school education system.
§ The inauguration of elementary school “Together” which has a total of 90 students,
of which about 2/3 belongs to the Roma community.
§ The national project for the provision of free textbooks for Roma children.
267

§ The plan for the “digitalization of information on Roma”, currently still in
implementation.
All these activities have encouraged the inclusion of Roma children in preschool
and elementary education. However, work is still required to increase the number of
these students as well the a#endance, their active participation and the achievement
of satisfactory results. Participation of Roma students in the schools of the city of
Gjirokastra for the academic year 2015 - 2016 is as follows:
No.

First
Grade

Second
Grade

Third
Grade

Fourth
Grade

Fi#h
Grade

Sixth
Grade

Seventh
Grade

Eighth
Grade

Ninth
Grade

Total

-

-

-

-

-

4

0

3

7

3

-

3

5

1

-

-

2

-

-

-

-

Boys
Girls
Total

19

5

27

8

6

Boys

11

4

16

5

4

Girls

8

1

11

3

2

School

Çajupi

Together

Tab. 1 Number of Roma students at the beginning of the academic year 2015-2016
No.

F i r s t S e c o n d T h i r d Fourth F i f t h S i x t h S e v - E i g h t h N i n t h
Grade Grade
Grade Grade Grade
Grade e n t h Grade
Grade
Grade
3

0

3

5

Boys

3

-

3

5

Girls

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

-

Total

11

5

24

8

6

-

-

-

-

Boys

6

4

15

5

4

-

-

-

-

Girls

5

1

9

3

2

-

-

-

-

School

Çajupi

Together

Tab. 1 Number of Roma students at the end of the academic year 2015-2016
School “Together” is a 5 (ﬁve) years school located in the Zinxhira area, where the
largest se#lement of Roma community resides. For this reason, classes are dominated
by students of this community and in smaller proportion from children of other
communities who live in the area. Students must a#end the school “A. Z. Çajupi”
for further education - up to ninth grade - located in the Punetore area. This school
was frequented by children from various communities such as, Albanians, Greeks,
Egyptians and Roma.
From the data presented is observed that the number of Roma students is higher from
the ﬁrst to the ﬁ>h grade and start to decline from the sixth to the ninth grade. One of
the reasons is that grownup children drop out of school to assist economically their
families, or in the case of girls to create family. Marriages are o>en arranged between
females ages 13–15and males ages 16–18(De Soto et al., 2005, p. 19).Furthermore, the
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data shows a higher number of Roma students in the third grade, a#ributed to the
movement of the Roma community from border sharing Greece to Albania 3 years
ago, a result of the economic crisis in Greece. However, not all the children registered
to school and many of them went to work -informal work or self-employment-to meet
basic needs. The Regional Education Directorate of Gjirokastra has set up a working
group and appointed specialized inspectors to deal with the issue of a#endance and
education of Roma children in the schools of Gjirokastra.
Quality education is also related to perception, a#itude, partnership and expectations
that every individual has about the school. Regarding the Roma community these
expectations are not positive due to poor economic conditions, absence of educated
models in the community, high unemployment rate, lack of conﬁdence in state
institutions …etc. Poverty and traditions in the major part of Roma groups create
obstacles for the education of Roma children (UNESCO, 2007).
Diﬃculties of Roma Students in the Learning Process
The problems impeding the learning process of Roma students are many and
arise mainly from factors not related to school.Lack of interest from Roma families
regarding the education of their children, as people with equal rights with the rest
of the population, is quite evident in the schools of Gjirokastra. Parents’ low level
of education, lack of information about education, inclusion of children in informal
labor at an early age to help the family and gender inequality create signiﬁcant
problems in the education of Roma children. Furthermore, Roma parents do not think
schools can be important in terms of future employment for their children. They fail
to understand the long-term beneﬁts of education in employment opportunities.
Economic problems:the biggest barrier to education is poverty. Many Roma families
cannot aﬀord to pay for school books and supplies, or to feed and clothe children
suﬃciently for them to a#end school. Even though the books and didactic materials
are provided by the school, Roma children o>en suﬀer from malnutrition which
brings diﬃculty concentrating in class. O>en Roma parents leave their children
with grandparents and migrate to neighboring countries to provide be#er economic
income for their families. As a result children who remain in grandparents’ custody
o>en tend to drop out of school (Karaj & Tamo, 2007, p. 42).
Psychological problems: these problems are mainly related to the way of living and
social integration. The elderly and children in particular experience psychological
stress when parents are away for long periods. Discrimination is another key factor
in children education. Roma school children also suﬀer discrimination and diﬃculty
inside their community. For example, Roma girls should not be educated because
they are not as important as boys,an educated girl is not worthy of Roma families.
Another problem is marriage at a young age, Roma women have the lowest average
marriage age (15.5 years) of all ethnic groups in Albania(De Soto et al., 2005, p. 27).
To diminish these problems the role of a psychologist is of paramount importance.
Learning problems: Many are the Roma students who face diﬃculties during the
learning process, especially in the Literacy of the Albanian language. The curriculum
set speciﬁc requirements for language development of students, in spoken and
wri#en form. For this reason, students should exercise eﬀectively and intuitively to
speak and write in accordance with the rules, principles, goals and communication
situations, in order to be equipped with the necessary knowledge required in higher
classes. This is another problem for Roma children, as the development of speech
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is prompted by socio-linguistic factors, which in the case of Roma students are not
favorable. Among these factors are: the area where the school is located, demographic
characteristics, culture, diﬀerent dialects in separate Roma communities, interference
between Roma language and dialects and the Albanian language ...etc. In this regard
Roma students face many problems because in most cases they are bilingual. They
speak their language in their communities and while in school and society must speak
the Albanian language. In some cases, students have to speak up to three languages,
Romani, Albanian and Greek language. For these reasons, Roma students achieve
the best results in math courses and have more diﬃculties in the Albanian language
courses. In addition, the frequentation of Roma children and the quality of work in
preschool level must be taken into consideration. Family and social environment
plays an important role on the overall development of individual students and their
speech skills, so the emphasis should be on every student individually.
Conclusions
In recent years in the district of Gjirokastra, as in all of Albania, serious eﬀorts are taken
for the education of Roma children as a necessity for the integration of this community.
Speciﬁcally in the school “Together” eﬀorts are made to promote the interest of these
children to a#end compulsory education. Noteworthy is the personalized work
that teachers do with the students. Teachers must carefully develop the curricula
and strictly monitor its implementation. Furthermore, a#ention should be on the
systematic a#endance at school and the progress of students, although the la#er do
li#le to achieve high results.As good opportunity to reduce these problems teachers
see social and cultural activities, which stimulate their interest in areas where Roma
pupils are more successful.
Improving education levels for Roma also requires solutions that cater to local
conditions and to unique barriers to education that Roma face, such as discrimination
and language. Practices and solutions, such as a>er-school Albanian language tutoring
for Roma children and state-funded assistance for books must be implemented. On
the other hand, Roma parents fail to understand, the long-term beneﬁts of education
compared to the immediate beneﬁts of removing children from school to work or
to fulﬁll family duties. This is a serious problem as long as formal employment
opportunities are limited.
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Personazhet e tranzicionit në romanet e Kongolit
Lumnie Thaçi-Halili
Kolegji “FAMA” Prishtinë
Abstrakt
Përgjatë leximit të romaneve të Kongolit, del e vërteta, se personazhet e tĳ nuk janë heronj.
Ata janë njerëz të zakonshëm, janë njerëz anonimë, në përgjithësi. Duke zhbiruar thellë e më
thellë, shohim që pasojat e sistemeve politike i kanë shndërruar në mizorë, në vrasës, në të
fortë, në të lig, në të çmendur e njerëzit e zakonshëm jetojnë në depresion. Por, në vetvete
ata gjithmonë kanë personalitetin e tyre, kanë shumë jetë dhe përjetime nga më interesantet.
Synimi i autorit, nuk është që përmes tyre të na japë ndonjë mesazh, apo të nxjerrë ndonjë
moral. Autori, duke e vlerësuar lexuesin, ia beson atĳ ose asaj, që gjatë të lexuarit, të mund të
përçojë vetë mesazhin.
Shoqëria shqiptare e kohës së tranzicionit të viteve ’90, te romanet e Kongolit, shfaqet me
karakter skizofrenik, përmes veprimeve të personazheve, pavarësisht që nuk janë të çmendur,
por fati i tyre lidhet me faktin e pasojave të ndryshme të shtrira në dimensione dëshpërimisht
të ndrydhura, që kishin jetuar në hapësirat e tyre të jetesës më parë. Këto hapësira thuajse
ngulfatëse kanë tkurrur botën e brendshme dhe psikologjinë e personazheve, ku shpesh na
shfaqen edhe në forma të dhimbshme. Andaj nga ky realitet trashëgues nga kaluara e afërt,
lindin ngjarje veprimesh e të bëmash të papritura e ndonjëherë edhe të pritura.
Prozën e tĳ, Kongoli e thur, sipas tipit të romanit policor, kurse rrëﬁmi shtresohet me diskurset
e shumta të analizës psikologjike të personazheve, të gërmimit në botën e tyre të brendshme.
Këto dhe aspekte të tjera, na shfaqen te shumica e romaneve të tĳ, ku realiteti shqiptar shfaqet
i ndërliqshëm dhe shumështresor.
Shumica e romaneve të Fatos Kongolit konceptohet si autoﬁkcion, ku barrën e rrëﬁmit romanor
e merr zëri autorial, herë i fshehur prapa personazhit kryesor e herë i aﬁshuar haptas si rrëﬁm
autobiograﬁk, edhe pse i formësuar si roman e si trajtë ﬁkcionale.
Fjalët kyçe: personazh, tranzicion, zëri autorial, roman.

Hyrje
Autor që u shqua me romanin Ne të tre, që në vitet e ’80. Pak më vonë, Fatos Kongoli
do të shpërthejë me krĳimet e tĳ në zhanrin e romanit gjatë dy dekadave të fundit, tek
veprat që i botoi me radhë njërën pas tjetrës: Ne të tre (1985), Karuseli (1990), I humburi
(1992), Kufoma (1994), Dragoi i ﬁldishtë (1999), Ëndrra e Damokleut (2001), Lëkura e qenit (2003), Te porta e Shën Pjetrit (2005), Jetë në një kuti shkrepësesh (2007), Bolero në vilën
e pleqve (2008), Iluzione në sirtar (2010), Si-do-re-la (2011).
Ndryshe nga romanet tjerë të këtĳ shkrimtari, romanet: I humburi, Si-do-re-la dhe Te
porta e Shën Pjetrit, janë romanet më të popullarizuara të tĳ, për këtë arsye, ato u
përzgjodhën e u përkthyen, duke u botuar edhe në Itali, Francë, Zvicër e vende të
tjera, gjetkë.
Fitues i disa çmimeve letrare kombëtare dhe ndërkombëtare: tri herë ﬁtues i çmimit
kombëtar letrar për librin më të mirë të vitit, në prozë, dhënë nga Ministria e Kulturës, me romanet Kufoma në vitin 1995, Dragoi i ﬁldishtë më 2000, Endrra e Damokleut
më 2002. Është ﬁtues i çmimit Velia me romanin Dragoi i Fildishtë në vitin 2000, ﬁtues
i çmimit Ballkanika me romanin Ëndrra e Damokleut.
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Pa asnjë mëdyshje, mund të konstatohet, se këto vepra hyjnë sot, në elitën e prozës
shqiptare. Mirëpo, qenësore, kundruall jetës së autorit, mbetet vepra, sakaqherë e
lexojmë ajo mbetet gjithherë sipas Ermir Xhindit (2010), qasja ndaj bashkëveprimit
të lexuesit, i kuptuar si kusht për materializmin strukturor të tekstit letrar. Ky bashkëveprim është parë si instancë, ku teksti bëhet i perceptueshëm si unitet organik,
në veprën e Fatos Kongolit, një nga dukuritë më interesante në sistemin e sotëm letrar shqip (f. 256). Nga kjo kuptojmë, se ndërtimi i objektit, zgjidhja metodologjike
përkatëse, mbështeten mbi premisën objektiviste, për t’iu shmangur atĳ që Stanley
Fish jo rrallëherë për romanin e quan Interpretim i interpretimit. Kjo do të thotë, se
ndër autorët më të vlerësuar në shkrimet kritiko-letrare e studimore të letrave shqipe,
mbetet vepra e Kongolit, e cila është përkthyer në disa gjuhë të huaja. Më tej, nga
studimet e marra, të deritashme, me romanet e tĳ, vërehet, se për shkak të zotërimit
të skemave konceptuale gjeneruese, ka rezultuar një strukturë e niveleve referenciale, ligjërimore, narrative, aktanciale e ideologjike, të aktualizuara nga një lexues
përgjithësisht pasiv, i cili kryen veprime bashkëvepruese me nivel të ulët. Gjatë leximit të romaneve, vërehet për herë të parë diskrepanca mes kompetencës normative
të lexuesit dhe strategjive gjeneruese tekstuale, kryesisht në nivelin preferencial. Tekstet nisin të interpretojnë kompetencën, e për pasojë nivelet tekstore materializohen
përmes strategjive më komplekse të leximit. Kështu, është munduar të argumentohet
teza e evoluimit gradual, e sigurt, të romaneve të Kongolit, tërësisht jashtë skemave
që gjeneronin tekstet e Realizmit Socialist.
Romani Kufoma, u botua në frëngjisht me titullin Hĳa e tjetrit, pasi Kongoli tashmë
ishte bërë i njohur me romanin e mëhershëm I humburi, të parin roman qe ai e kishte
shkruar si shkrimtar i lirë, i përkthyer nga Christine Montecot dhe Edmond Tupja.
Pas botimit, ai nënshkroi kontratën me Rivages dhe kështu erdhën njëri pas tjetrit në
Francë romanet: Kufoma, Dragoi i Fildishtë dhe Ëndrra e Damokleut. Ndërkaq, I humburi vazhdoi ta bënte të njohur Kongolin edhe në shtete të tjera, në Greqi, në Zvicër,
pa harruar se vetëm një vit më parë u bë i njohur edhe në Gjermani.
Ja disa vlerësime për veprën e tĳ nga lexues e medie europiane:
Ø Kongoli pikturon ferrin e një mjedisi që i ngjan kampit të përqëndrimit në shfaqjet
e përditshme më të zakonshme, si një Ka•a hiperrealist. Kështu shprehet, ndër
të tjera Andre Clavell ( më16 prill 2000) në një shkrim që i bën romanit Dragoi i
ﬁldishtë, në Le Temps.
Ø Ishte koha kur askush nuk ndjehej i sigurt. As njerëzit e lumtur në lumturinë e
tyre, as të pakënaqurit në vuajtjen e tyre, as autorët, as viktimat. As të mençurit,
as të çmendurit. As të drejtët, as keqbërësit... Thekson, Marc Semo ( më 19 qershor
1997), në një analizë që bën lidhur me veprat e Kongolit, në Liberation.
Ø Personazhet e shkrimtarit shqiptar, janë përfundimisht pa një të ardhme, ku kjo
është arsyeja, pse ata kërkojnë një balancë duke përdorur të kaluarën e tyre. Por
bota në të cilën ata ndodhen (ekzistojnë) është një terr përfundimtar dhe shikimi
mbrapa nuk i shpëton aspak. Nënvizon Benaît Brayart (korrik- gusht 2002), me
përkushtimin e titulluar Le Rêve de Damocles, në Le Matricule des Anges, nr. 039.
Ndonëse, Fatos Kongoli, në shumë intervista, nuk e quan këtë roman si librin e tĳ më
të mirë, por e quan librin më me fat, sepse siç ia hapi dyert për në Francë, do t’ia hapë
dyert edhe në vendet tjera. Ndërkohë, me botimin e librit e Lëkura e qenit, libër që bart
pengun e fundit të rinisë së Kongolit, me kaptinat e të cilit, shkrimtari ka përmbyllur
përgjithmonë llogaritë me të shkuarën.
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Zëri autorial i aﬁshuar si rrëﬁm autobiograﬁk në trajtë ﬁkcionale
Pothuajse, shumica e romaneve të Fatos Kongolit konceptohet si autoﬁkcion, si hero
auto-ideograﬁk, ku barrën e rrëﬁmit romanor e merr zëri autorial, herë i fshehur
prapa personazhit kryesor e herë i aﬁshuar haptas si rrëﬁm autobiograﬁk, edhe pse
i formësuar si roman e si trajtë ﬁkcionale, pikërisht në kohën, që dihet kur Barthe-si,
hëpërhë shpall vdekjen e autorit në romanin postmodern (Barthes,1973, f. 39). Nisur
nga disa vlera të romanit, me qëndrime e pikëpamje herë të përafërta e herë të largëta,
mbi të gjitha në këtë rast ia vlen të theksohet kjo e dhënë se, Krĳimi i një autori imagjinar mbështetet në një metodë të vetë-përfaqësimit si autor i vërtetë, gjen homologun
e vet të një personazh imagjinar që mban të njëjtën pozitë tekstore e jashtëtekstore si
dhe referenciale ( Pluvinet, 2009, f.15).
Tek futemi thellë në hullitë e leximit të librave të tĳ , dashur e padashur përjetojmë
vërtetësinë e kohës, ndjejmë që vetë autori, në rolin e narratorit, mbështetje kryesore
e ka realitetin, e më pak imagjinatën, a mjetet tjera të fantastikut letrar.
Duke pasur parasysh këtë fakt, por dhe detaje të tjera nga librat, të krĳohet ideja se në
një pjesë të madhe bëhet [alë për libra autobiograﬁk…
Për më tepër, mendimi i sipërthënë duket bindës, në shumë raste të prononcimit
të tĳ, sa herë është pyetur autori për librat e tĳ, nëse janë apo jo autobiograﬁkë?
Ai ka pohuar në secilin rast, se gati gjithçka lidhet me ngjarje të jetës së tĳ vetjake.
Personazhet e të gjithë librave të tĳ, në përgjithësi, edhe janë, edhe mund të mos jenë
nga jeta e vërtetë, por, përsëri, përgjithësisht, ata na shfaqen nga jeta e tashme, sepse
i përkasin një realiteti të caktuar kohor- tranzicionit shqiptar, të viteve ’90. Galeria
e fantazisë së krĳuesit Kongol, i ka karakterizuar aq bindshëm, sa që janë ndërtuar,
si tipa--lloje, që mbase na bëjnë të kuptojmë, se ekzistojnë në jetë kështu, këtu, në
realitetin shqiptar. Të ndërthurur si të tillë, ata apo ato, vĳnë nga brendësia e tĳ. Vetëm
nga kjo pikëpamje, nuk kanë asgjë reale, janë thjesht të prodhuar. Më pas varet nga
vërtetësia, nga besueshmëria e tyre, nëse janë realë për ne, si lexues, apo jo!?
Përgjatë leximit të romaneve të Kongolit, del e vërteta, se personazhet e tĳ nuk janë
heronj. Ata janë njerëz të zakonshëm, janë njerëz anonimë, në përgjithësi. Duke
zhbiruar thellë e më thellë, shohim që pasojat e sistemeve politike i kanë shndërruar
në mizor, në vrasës, në të fortë, në të lig, në të çmendur e njerëzit e zakonshëm jetojnë
në depresion. Por, në vetvete ata gjithmonë kanë personalitetin e tyre, kanë shumë
jetë dhe përjetime nga më interesantet, siç janë: Thesar Lumi, Ladi, Fagu, Sonja,
Vilma, Luluja, Xhoda, tek romani “ i humburi”; Ardi Lu>a, Sidorela, Erida, Luf Pasha,
Përparim Pisha, Xhuli, tek romani “ Si-do-re-la”; Angjelin Kalaja, Roksana, Sabit
Kurti, Adriana Gjini, Altini, Marku, tek romani “ Te porta e Shën Pjetrit” . Kështu
që, nga kjo pikëpamje janë ndërtuar si të vërtetë këta personazhë. Shohim që synimi
i autorit, nuk është që përmes tyre të na japë ndonjë mesazh, apo të nxjerrë ndonjë
moral. Autori, vëmë re, se vetëm duke e vlerësuar lexuesin, ia beson atĳ a asaj, që ai a
ajo, sipas mënyrës së vet, gjatë të lexuarit, të mund të përçojë vetë mesazhin.
Shoqëria e sotme shqiptare e kohës së tranzicionit, shfaqet përmes shumë faqesh
nga librat e Kongolit, me karakter skizofrenik, përmes veprimeve të personazheve,
pavarësisht që nuk janë të çmendur, por midis të tjerash, fati i tyre lidhet me faktin
e pasojave të ndryshme të shtrira në dimensione dëshpërimisht të ndrydhura, që
kishin jetuar në hapësirat e tyre të jetesës më parë. Hapësira, të cilat kanë qenë jo të
lira për lëvizje, thjesht ato ishin të ngushta, të gërmilta, thuajse ngulfatëse. E tërë kjo,
padyshim që tkurr edhe botën e brendshme, psikologjinë e personazheve në librat e
tĳ, të cilat si skena, ku më drejtpërdrejtë e ku tërthorazi, na shfaqen në forma, shpesh
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të dhimbshme. Andaj, nga ky realitet me shumëllojshmërinë e vet trashëguese nga e
kaluara e afërt e tyre, lindin ngjarje veprimesh e t’bëmash të papritura, ndonjëherë
edhe të pritura.
Njeriu i humbur në absurdin e pushtetit dhe ndërgjegjen e shprishur njerëzore
Fatos Kongoli, tek romani „I humburi“, spikat, së bashku me autorë të tjerë shqiptarë,
horizontin e ri letrar të viteve ’90, mundohet të gjejë të humburin, në një farë mënyrë,
të paudhin, njeriun anonim, duke u munduar për ta rigjetur diku.
Ç`mund të ëndërroja unë, i humburi në humbëtirë? Kur jeta ime ka qenë mediokre,
jetë e një njeriu që nuk ishte kurrkush e nuk u bë dikush, një jetë anonime e shkrirë në
anonimatin e një lagjeje të humbur në një qytezë të humbur, sado që pranë kryeqytetit
( Kongoli, 1992, f. 20). Është kjo klithma e heroit të veprës, Thesar Lumi, që është edhe
bartës rrëﬁmi, tek i cili, vargu i zhgënjimeve tragjike nis që në fëmĳëri, duke u zhytur
përherë e më shumë, në rrymat gjithnjë e më të thella të jetës shqiptare, si dhe, në
ndërlikimet tragjike të fateve njerëzore përreth tĳ, që lindnin vetëm dhunë përmasash
të ndryshme. Dhuna e ushtruar, ndjehet nëpër shtresime të shoqërisë, ajo endet
kudo, në familje, shkollë, fabrikë etj. Ku, sipas tĳ, të gjithë njerëzit ishin aktorë, edhe
mësuesit edhe prindërit. Ata hiqnin e vinin maska, e për analogji edhe ky, njëlloj si
të rriturit, duhej të përgatiste maskat e tĳ për shfaqjet e mëvonshme, duke e fshehur
fytyrën e vërtetë. Kjo, do të bëhet fatkeqësisht edhe zgjidhja përfundimtare që do t’i
japë rebusin, trurit të tĳ. Ai, protagonisti kryesor, Thesar Lumi, ndjehet i braktisur
dhe pa përkujdesje shoqërore, duke pohuar që në ﬁllim për arratisjen e tĳ brenda
vetes, në trojet e vetmisë, ku nuk ka arrati më të zymtë, por edhe më të sigurt, nuk
do të mund të ketë asnjëherë siguri, përveç brenda asaj gëzhoje. Ai, ngado, përballet
me absurdin e pushtetit e me ndërgjegjen e shprishur të turmës njerëzore që përbën
shoqërinë ku jeton, e cila varësisht nga rrethanat, kthehej në një kafshë që drejtohej
nga instiktet. Po ky bartës veprimi, del i humbur karshi pushtetit dhe kësaj turme, të
cilën, do ta shohim me pak [alë përmes veprimeve të tĳ, brenda fabulës së romanit.
Vetë Thesar Lumi, vendos ta lë anĳen me refugjatë që po largohej, pas trazirave,
atëherë, kur zbrazej Shqipëria. Pendohet dhe vendos të mos largohet nga atdheu,
por shndërrohet si I humbur brenda atdheut, i padëshiruar për të, e për pushtetin.
Shkaku ishte i hershëm, historia e ikjes së një familjari nga ushtria me disa shokë,
për të dalë, apo ikur jashtë shtetit, ku pasojat më vonë do t’i vuanin të tjerët, të
mbetur brenda atdheut –burg, të mbeturve brenda do t’iu mohohet gjithçka: shkolla,
studimet, ndejat, krushqitë, dashuritë, e vetë jeta. Për të zënë vend më vonë frika
ndaj po atĳ regjimi: burgosjet, arratisjet, vrasjet, vetëvrasjet, çnderimet, përdhunimet,
degradimet, deri në nivelin më të ulët çnjerëzor, të cilat ishin pjesë reale e një sistemi
totalitar komunist, që zhveshi individin nga çdo vlerë njerëzore. Është një klithmë
dhimbjeje, njeriu i shkëputur nga bota, por i dashur për atdheun, edhe atëherë, kur
ky, bëhet mohues i gjakut dhe i pushkës së tĳ, ngase gjaku i Thesarit për të i ishte
bërë i pavlefshëm. I vetëdĳshëm, pranon, se në atdhe s’i përkiste asgjë, asnjë gur,
asnjë kokërr rëre, as nëna e as i ati. Ata dhe ato u përkisnin të tjerëve, një rrethi të
përshtatshëm, të ngushtë.
Me gjithë ikjen e të tjerëve, i mbetur vetëm në qytezën e boshatisur, bind veten se bëri
mirë që ky nuk iku, por qëndroi, duke menduar që kishte edhe të tjerë, përveç tĳ që
ose s’kishin dashur të iknin, ose s’kishin mundur të iknin, në mos jo për veten e për të
gjallët, por të paktën për të vdekurit që s’i linin dot të kallur në varret e >ohta vetëm,
për të mos i braktisur e harruar... Ai s’mund të ikte e ata të rrinin, kështu ndenji, duke
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mbetur përjetësisht me ta, në pjesën periferike të qytetit.
Roman i emërtuar nga një motiv simfonik dhe një personazh me të njëjtin emër
Romani tjetër me titull “ Si-do-re-la”, paraqet jetën urbane, kryeqytetase shqiptare,
menjëherë pas përmbysjes së diktaturës.
Bota e thellë shpirtërore e personazheve, cilësitë që rrjedhin prej tyre, bëhet motivi
simfonik kryesor, i cili ngrihet mbi notat si-do-re-la, të mbetura në kujtesë shumë vite
më parë përbrenda Ardit ( kryeheroit), duke jetuar akronikën e sotme, me brengën
e një heshtjeje të kuptimshme e pa premtime. Një ëndërr për një histori dashurie,
të emërtuar njëjtë, sipas motivit simfonik Si-do-re-la, për të krĳuar më vonë edhe
akronimet, herë Dora, për disa Ela, kurse për të tjerët Sida (në formë talljeje), në
kohën kur no•at erdhën e u bënë modë.
Edhe në këtë roman, autori trajton karakterin e Ardit Lu>ës, si tip i personazhit të
humbur, të mbyllur në vetvete, i cili endet si somnambul, nderët kur pushohet nga
puna, alergjik ndaj teknologjisë moderne, i padëshirueshëm për të tjerët që nuk di
nga t’ia mbajë. Ndërthurja e autorit, bartësit të rrëﬁmit dhe personazhit, shfaqet si
ndërtim i frymës autentike të realitetit me pasigurinë për të nesërmen, papritmas
në një faqe libri duket kështu: Unë thjesht jam i detyruar t’i drejtohem këtĳ personazhi, që ndërfutet në një udhëkryq të jetës sime. Në atë udhëkryq isha i zhytur në ca
dilema, po i quaj ekzistenciale,... dhe nuk më shkonte ndërmend...që një ditë ai do të
gjendej i vrarë e unë do të përfshihesha në listën e atyre që duhej të kishin dĳeni për
vrasjen: jetoja në një univers tjetër ( Kongoli, 2011, f. 6).
Kërkimi i disa të dhënave, do të shërbejë për të ndërtuar romanin e përditshëm
njerëzor, me kureshtjet nga larg, për të marrë vesh ç’bëhej brenda atdheut?! Dhe
s’vonon shumë, si emblemë më e trishtuar dhe më tronditëse, tejçohet larg zëri i vetmuar dëshpërues i Ardi Lu>ës, se këndej nuk bëhej dot asgjë, përveç kronikave të zeza
të gazetave , të cilat publikonin veprimtari të përditshme e të përnatshme trendesh të
ndyta, duke ngjallur për njerëz, vetëm neveri e pasiguri. Në këtë libër, fuqia e [alës,
vjen nga vetëdĳa e një të vërtete që del në pah nga një vrasje e ish kolegut, apo sheﬁt
të kryeprotagonistit, Lu>ës, i cili jetonte mes kërcënimesh, duke e krahasuar veten
me Laokontin e legjendës, edhe pse kohërat ishin tejskajshmërisht të largëta. Por,
këtu nuk bëhej [alë për lu>ën midis grekëve e trojanëve, ndonëse bëhej një lu>ë e
nëndheshme, pa grekë e trojanë, pa perëndi qiellorë, në anën e njërës palë, apo tjetrës,
dhe në lojë, nuk ishte Troja, por Shqipëria, atdheu i tanishëm. Të shumtën kundronte
dhe befas çuditej, mendonte i përhumbur, shihte brishtësinë institucionale, që nuk
ishte e zonja të zgjidhte asgjë, hapësirën mbytëse, e cila përditë po e katranoste vendin. I vetëdĳshëm, ﬁlloi të kuptonte që njëkohësisht ekzistonin edhe njerëz të tillë,
edhe perënditë, ku për t’ia mbyllur gojën, e kërcënonin, duke e dërguar në vendin
e gjarpërinjve të tmerrshëm, ishin bërë bashkë tashmë, çi>i tokësor: tutor-prostitutë.
Mizorisht vrasjet shfaqen përpara syve, thuajse në të gjitha pamjet, të kryera në kohë
e vende të ndryshme, me mjete të ndryshme, por që kishin të përbashkët vetëm një
gjë: asnjëra prej tyre nuk ishte zbardhur, me gjasë nuk do të zbardhej kurrë. Si rrjedhojë e tërë këtyre, jeta e protagonistit dikur, do të shndërrohet në një dilemë hamletiane. Me pamundësinë për të jetuar, merr vendimin më të rreptë kundër poshtërsive
të kësaj bote. Në shenjë proteste vendos të vetëﬂĳohet. Dikur, erdhi në përfundim,
se ky veprim s’do të kryhej ndonjëherë, jo nga frika, por se ky veprim do ta fuste në
listën e idiotëve të asgjësë. Sepse, me të dhënat që shpërfaqen, tashmë, s’merret vesh
as për jetën dhe as për vdekjen, ekzistoje në asgjënë për asgjë. Skizofrenia e njerëzve
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publikë, veçanërisht të sferave të larta, duke qenë ngjitëse ndikonte për të keq në
shëndetin mendor të të gjithëve, vendi po prishej çdo ditë e më shumë, ishte krĳuar
bindja se të mirët po iknin. Politikanët mbeteshin të njëjtit, si gjithmonë, edhe kur
vinin, edhe kur largoheshin nga pushteti, vazhdonin të interpretonin refrenin e të
gjitha kohërave, “ Atdheu ynë i dashur”, krahasuar me refrenin e prostitutave nëpër
qoshe rrugësh, pranë veshëve të klientëve. Shprehur shkurt, në sytë e të gjithëve,
Parlamenti mbetej po ai i njëjti, në çdo kohë, shihej si një teatër absurd i kukullave.
Prandaj, nga gjithë këto të dhëna, arsyeshëm është thënë se, Arti i vërtetë në çdo kohë
ka dëshmuar vitalitetin dhe pushtetin e tĳ të madh mbi zemrat dhe mendjet e njeriut.
Koha e ka bërë këtë rast të rilindë më të bukur, më njerëzor, më me dinjitet, u ka
dhënë vendin e merituar, shumë veprave dhe autorëve ( Mema, 1991, f. 14).
Sigurisht që njerëzit , brenda kësaj përmase kohore, në këtë vend, u emblematizuan
me ikjen e vrasjen, për t’u vetëdĳësuar më vonë, se kështu, nuk shkohet më përpara.
Synojnë të kthehen protagonistë të tjerë nga Amerika në Shqipëri, ku këtu kishin lindur, në kërkim, për të gjetur gjurmët e një të kaluare të fshirë, duke u përpjekur për
të zbuluar pika referimi të varrosura. Me shpresën se do të mund të rigjejnë forcën,
të çlirohen nga pluhuri i harresës, për t’i dhënë një përmbajtje të re ekzistencës në të
ardhmen.
Personazhet e realitetit të një kohe që paraqesin krizën familjare
Prozën e tĳ, Kongoli e thur, sipas tipit të romanit policor, kurse rrëﬁmi shtresohet me
diskurset e shumta të analizës psikologjike të personazheve, të gërmimit në botën
e tyre të brendshme. Këto dhe aspekte të tjera, na shfaqen edhe tek romani Te porta
e Shën Pjetrit, ku realiteti shqiptar na shfaqet edhe më i ndërliqshëm, më shumështresor se tek romanet tjerë. Ky roman thuret në tri plane, në të paraqitet në përgjithësi
kriza familjare shqiptare. Janë një një çi> intelektualësh personazh kryesor: Adriana
Gjini, shkrimtare e njohur, njëkohësisht edhe grua e Platon Gurit, i cili është profesor universiteti. Raportet bashkëshortore pësojnë krizë pas gjashtëmbëdhjetë vjetësh
martese, si pasojë e ﬂirteve të të dyve. Për këtë krizë janë të ndërgjegjshëm që të dytë,
dhe si pasojë mbaron lidhja e tyre, me përfundime absurde tragjike. Ndërsa plani
i tyre thuret mbi hetimet e një të vrari, profesorit, në Kopshtin Botanik, nga ana e
inspektorit të ndjekjes së krimeve Sabit Kurti. Rrëﬁmi shpaloset me sigurinë e një
rrëﬁmi të romanit policor. Pra, dy planet e para tematike ndërthuren njëri me tjetrin.
Por edhe plani i tretë tematik ndërthuret me dy të parët.
Koha e tranzicionit, e shtrirë kryesisht në këtë roman, përkundër ﬁtimit të vlerave
demokratike, mbi gërmadhat e shembjes së komunizmit, jep këtu edhe shkaktarët e
eksodit të fshatrave drejt qytetit, duke krĳuar një mishmash me ngatërrime rolesh e
emërtime no•ash. Lidhur me këtë, jepet rasti i një të riu, Erald Perjakut, i cili zbret
në qytet, fati i të cilit ndërthuret me një histori dashurie. Krahas tablove narrative e
përshkruese të dëshpërimit e zhgënjimit që pësojnë të rinjtë, mbasi ata kishin ëndërruar një jetë më të mirë në qytet, pritja ironizohet nga vendasit- qytetarët, deri në
kuﬁrin më ekstrem, duke i nënçmuar e quajtur me no•ën “çeçenë”. Ja se si shprehet
protagonisti lidhur me këtë: Dikur no•a “çeçen” më bënte të vuaja. As Çeçenia nuk
ishte kjo që është sot: një amebë e stërmadhe. Në ﬁllim Çeçenia pluskoi zonën kodrinore, zuri ta gllabëronte centimetër pas centimetri, më tej u shtri nga lindja, u shtri
dhe nga perëndimi, jugu e veriu ( Kongoli, 2005, f. 46).
Njëlloj si tek romani I humburi, edhe në këtë roman, ata i sulen detit për t’u larguar
nga Shqipëria. Mirëpo, këtu autori e quan veprën krejtësisht ndryshe nga ajo e më276

sipërmja, për ta pagëzuar me emrin, Te Porta e Shën Pjetrit. Si do që të sillet njeriu
para të tjerëve, përmes ndërgjegjes së tĳ, më saktësisht, na shtyn të besojmë, se ndonjëherë, kurdo që të gjendet tek Porta në Qiell e Shën Pjetrit, për t’u bindur më vonë
se ai, vetëm me t’bëmat e tĳ në tokë, do të mund të trokasë në atë Portë Hyjnore. Në
përmbyllje, secilido që e lexon, do ta vë re vetvetiu që ky roman thumbon kryekreje
ndërgjegjen njerëzore, e njëkohësisht tërë brendësinë e saj, edhe me vizionin artistik
të këtĳ syri qiellor.
Përfundimi
Personazhet e romaneve të Fatos Kongolit, parakalojnë dhe ecin brenda kuﬁrit kohor
të tranzicionit, herë me frikë e herë me guxim, por tekdo qëndrojnë fare pranë reales,
ata-ato janë larg legjendave heroike. Zërat e tyre nëpër skena veprimesh janë para së
gjithash mja> të prekshëm, njerëzor e çnjerëzor, ku çdonjëri shkrihet në mjedisin e
një fati të rëndomtë, duke përcaktuar tejembanë fatin e përgjithshëm shqiptar të një
kohe. Dihet se romanet e Kongolit, janë të proﬁlizuara si vepra që sjellin ekskluzivisht
rrëﬁm, veprim, ku mirëﬁlli vërtetohet, që ka si pikësynim autori vetëm rrëﬁmin. Në
përmbyllje të këtĳ studimi, është e rëndësishme të potencohet se personazhet e këtyre
romaneve, gjithmonë mundohen të paraqesin vërtetësinë e një kohe, në kuadrin e një
vizioni të mundshëm ﬁlozoﬁk, personal dhe shpirtëror. Këta heronj, i shohim duke
qëndruar brenda pëlhurës së shumë thurjeve komplekse të rrëﬁmit, shtrirë në hapësirat gjeograﬁke të atdheut e jashtë tĳ, dhe papritmas, hëpërhë gjithandej nëpër botë.
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Abstrakt
Çdo shtet ka mënyrën e tĳ të të funksionuarit dhe si rezultat ka edhe terminologjinë e tĳ
përkatëse në fusha të ndryshme.Përpara se të shkojmë tek teknologjia, ne do të shpjegojmë
dallimin që ekziston midis sistemit shqiptar,grek,francez dhe gjerman.Ato kanë disa pika
të përbashkëta ,por nga ana tjetër ato ndryshojnë shumë në mënyrën e konceptualizimit të
sistemit.Kushtetuta për të gjitha këto sisteme është ligji themeltar.
Terminologjia luan një rol domethënës në shpjegimin e këtyre sistemeve.Ligji dhe gjuha janë
partnerë ndërveprues në të gjithë botën.Ne tashmë e kemi gjuhën ligjore europiane ,por
ka ardhur koha që te kemi një gjuhë ligjore më koherente dhe më gjithpërfshirëse.Çështjet
linguistike kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në çështjet gjyqësore dhe pikërisht këtu qëndron
problemi.Brenda Bashkimit Europian përdorimi I shumë gjuhëve është një nga pengesat
kryesore të procesit të integrimit.Përsëri sipas Bashkimit Europian, kjo gjë krĳon një problem
speciﬁk për gjykatësit europianë,përkthyesit dhe interpretuesit.Kështu që në mënyrë që të
arrĳmë një përdorim të njëtë të gjuhës, ne na duhet të zhvillojmë një kurrikulum ,në mënyrë
që të përdorim terminologji bashkëkohore .Gjuha dhe ligji bashkpunojnë me njëra –tjetrën.
Gjuha është mjeti I shprehjes së ligjit. Përdorimi I gjuhës na vendos përpara një terminologjie
speciﬁke.Ne mund të shprehim një term apo një koncept, vetëm për shkak të gjuhës.Që të
vendosim një standart për gjuhën ligjore,të përdorur në Bashkimin Europian, ne duhet të
ndjekim një harmonizim ligjor, e clia arrihet nëpërmjet një terminologjie të harmonizuar
brenda Bashkimit Europian.Përdorimi I saktë I gjuhës dhe I terminologjisë duhet të kuptohet
si një proces që tregon standart..Gjithashtu, politikat e Bashkimit Europian janë të një rëndësie
të vecantë, sepse na informojnë rreth politikave te gjuhës.
Së fundmi ne duhet të dimë se Bashkimi Europian është shtëpia e 450 milion njerëzve nga
kultura dhe prejardhje të ndryshme .Bashkimi Europian është vërtetësisht një institucion
shumëgjuhësh që riforcon idenë e një komuniteti të vetëm me gjuhë dhe kultura të
ndryshme.
Keywords: gjuha dhe ligji, procesi i integrimit, terminologjia, politikat e Bashkimit Europian,
procesi i standartizimit.

Hyrje
Mënyra e veçantë e çdo shteti për të funksionuar ,na mundëson krahasimin e sistemeve ligjore midis tyre,për të parë ngjashmëritë që ato kanë ,por pa diskutim edhe
dallimet midis tyre.Këto dallime nuk janë vetëm në konceptimin e funksionimit të
shtetit,por ato hasen edhe në terminologjinë përkatëse që ato përdorin.Gjithmonë
gjuha dhe ligji kanë qenë dhe janë partnerë ndërveprues midis tyre.Është pikërisht
gjuha e cila I duhet ligjit për t’u shprehur.E që nëpërmjet gjuhës të shprehemi ashtu
siç duhet,patjetër që na vjen në ndihmë terminologjia përkatëse e cila nuk ngelet
vetëm në kuadrin e përdorimit të [alorëve,por shkon edhe më tej,në krĳimin e një
kurrikue e cila do të bëjë të mundur përdorimin e terminologjisë bashkëkohore brenda fushës së terminologjisë speciﬁke.
A.Krahasimi i sistemit shqiptar me atë grek
Tek të dyja këto sisteme mbizotëron parimi i ndarjes së pushteteve . Si rrjedhojë tek të
278

dyja sistemet kemi pushtet legjistativ , egzekutiv,dhe gjyqësor .Të dyja këto shtete janë
republikë parlamentare dhe kushtetuta është ligji themeltar i shtetit .Pushteti legjislativ tek të dyja këto shtete perfaqësohet nga parlamenti i cili është me një dhomë
.Ajo që i dallon është numri i deputetëve që marrin pjesë në parlament,përkatësisht
treqind (300) vende për parlamentin grek dhe njëqind e dyzetë (140) vende për parlamentin shqiptar. .Gjithashtu delegmi i fuqisë legjislative përgjithësisht lejohet ,siç
thuhet në ligj.Ky delegim shkon te Presidenti ( dekreti i presidentit ) dhe tek Egzekutivi (ministrat lëshojnë vendime nën ratiﬁkimin konsekuent nga parlamenti .Kjo
është një tjetër e përbashkët midis këtyre dy shteteve .Përsa i përket egzekutivit tek te
dyja shohim prezantimin e egzekutivit nga qeveria e cila ka fuqi politike .Ndryshimi
është se pjesa e egzekutivit në Greqi është dhe Presidenti i Republikës ,por që nuk
ka fuqi politike .
Përsa i përket Gjyqësorit ,terminologjia e përdorur nga secili shtet është i ndryshëm
,sikundër dhe roli që luajnë këto gjykata në secilin shtet janë të ndryshme.Përkatësisht:
Greqia – 1. Administrative
2. Civile
3. Kriminale
4. Aerios Pagos = Gjykata Supreme për ligjin civil dhe kriminal.Egzaminon
çështjet ligjore dhe jo faktike.
Shqipëria – Gjykatat 1. E faktit (Gjykata e shk.I)
2. E Apelit
3. E Lartë
4. Administrative
a. gjykata e shk.së pare
b. gjykata e shk. së dytë
B.Krahasimi i sistemit gjerman me atë francez
Ndryshimi këtu ﬁllon që me konceptimin e shtetit.Gjermania është Republikë
Federale,Parlamentare Reprezentative,Demokratike, kurse Franca është një sistem
unitar gjysëm presidencial.Si rrjedhojë dhe ndryshimet midis këtyre dy shteteve do
të jenë të dukshme.Për Gjermaninë kushtetuta “Grundgesetz” është ligji themelor
i shtetit,kurse Franca i referohet kushtetutës si ligji që ndryshoi mja> autoritetin e
egzekutivit në lidhje me parlamentin.Përsa i përket pushtetit legjislativ,të dyja këto
shtete parlamentin e kanë të përbërë nga dy dhoma :
Gjermania –Legjislativi = Parlamenti i cili ka dy dhoma :
a. Bundestag – i cili zgjidhet përmes zgjedhjeve direkte,votimet
b. Bundestrat – janë anëtarët e kabinetit shtetëror të cilët përfaqësojnë qeveritë e 16
federatave.
Franca – Legjislativi = Parlamenti përbëhet nga dy dhoma :
a. Asambleja Kombëtare,anëtarët e së cilës zgjidhen me votë për një mandat 5-vjeçar
b. Senati – Senatorët zgjidhen nga një komision zgjedhor për një mandat
6-vjeçar,dhe gjysma tjetër vendoset me zgjedhje çdo tre vjet.
Na duhet të themi se nga ky krahasim dhe nga informacionet për shtetet e
tjera,Gjermania ka një trup unik legjislativ që nuk mund të krahasohet me asnjë vend
tjetër.
Përsa i përket Egzekutivit,edhe këtu ka dallime të dukshme duke qenë se këto shtete
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kanë sisteme të ndryshme qeverisjeje.Kështu për Gjermaninë i marrim fuqitë sipas
shkallës së rëndësisë.Kështu :
1.
Parlamenti
2.
Presidenti i cili zgjidhet nga Bundeversammlungu,një institut që përfshin
anëtarët e Bundestagut e një numër të barabartë të delegatëve shtetërorë.
3.
Presidenti i Bundestagut i cili zgjidhet nga vetë Bundestagu
4.
Kancelarja federale e cila ka forcën e shtetit.Ajo ka kompetenca drejtuese dhe
vendos parimet bazë të politikës së jashtme e politikës së brendshme.Njëkohësisht
është ajo që drejton kabinetin e ministrave për një afat katër vjeçar.Por :
Franca ﬂet për një pushtet egzekutiv i cili përbëhet nga Presidenti i Republikës me
një mandat 5-vjeçar e që është kreu i shtetit,dhe nga qeveria e cila drejtohet nga kryeministri i cili zgjidhet nga presidenti.
Përsa i përket gjyqësorit.Burimi kryesor i të Drejtës Penale në Gjermani është
Kodi Penal ku faji është element penal dhe ndikon drejtpërdrejt në masën që do të
marrë,ndërkohë që mosha për përgjegjësi penale është katërmbëdhjetë (14) vjeç.
Pastaj kemi Gjykatën Kushtetuese,anëtarët e së cilës,zgjidhen gjysma nga Bundestagu
e gjysma nga Bundestrati.Ligji ndahet në tre zona të ndryshme :
Ligji privat
Ligji publik
Ligji kriminal
Gjyqësori në Francë përfaqësohet nga Ligji gjyqësor dhe Ligji administrativ. .Në krye
të Gjyqësorit është Gjykata Supreme e Apelit.Kemi dhe Gjykatën Administrative ku
në krye të saj është këshilli i shtetit.
Ndërveprimi midis Ligjit dhe Gjuhës
Ligji i duhet gjuhës dhe ato jane shume te lidhura midis tyre.Interpretimi i teksteve ligjore nga pikëpamja gramatikore është njëkohësisht e lidhur me metodikat linguistike për përdorimin e gjuhës.Përdorimi i gjuhës të çon në nje terminologji speciﬁke,në rastin tonë në terminologji juridike.Gjuha është mjeti i
të shprehurit të ligjit (Sacco,34).Gjyqtarët nga një sistem ligjor e kuptojnë këtë
teminologji.Nëpërmjet gjuhës një term i vetëm mund të shprehë një koncept të
gjithë(Munzel,641).Mirëpo ka një problem që e njëjta gjuhë që është zyrtare në shtete
të ndryshme,në terminologjinë juridike ka koncepte të ndryshme.Si ta kuptojmë kët
ë?
P.sh
Gjermanishtja ështe gjuhë zyrtare dhe në Austri dhe padiskutim në Gjermani,por për
të njëjtin term ligjor kemi kuptime të ndryshme në të dyja këto vende,edhe pse gjuha
zyrtare është e njëjtë. P.sh. kur një gjerman ﬂet për “Besits” ai nënkupton posedim
faktik(pushtet faktik mbi sendin,jo pushtet juridik).Kurse një gjyqtar Austriak e
kupton këtë si posedim faktik duke përfshirë këtu edhe animus domini(pretendon te
jetë pronari).Pra një gjerman e kupton si “Besits” kurse një austriak si “Innehabung”.
Kështu që edhe gjyqtarët gjermano-folës nga Austria,Zvicra,Lihtenshtejni nuk do t’i
kuptojnë automatikisht konceptet bazë të terminologjisë juridike.Prandaj duhet që
këto probleme të sheshohen në përdorimin e nje gjuhe zyrtare ligjore të Bashkimit
Europian.Një term mund të na japë diçka komplet ndryshe në ligjin privat, sesa në
ligjin publik..Por në nivelin europian një koncept komplet i ndryshëm duhet të qëndrojë mbrapa termit të zgjedhur.Pra,ideja është që duhet të jetë një term kryesor i
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zgjedhur dhe pastaj përjashtimet.Për më tepër i njëjti term mund të përdoret në përkthimin e një dokumenti në një tjetër domethënie ose koncept.Në fund ajo që ne kemi
është një term nga i cili burojnë koncepte të ndryshme.Harmonizimi i gjuhës nuk do
të arrihet duke përdorur të njëjtën gjuhë.Ne duhet të kuptojmë njëri-tjetrin dhe që
ta bëjmë këtë duhet të jemi në dĳeni të koncepteve që ne kemi në mendje.Disa nga
ne mund të thonë se zgjidhja egziston dhe ato janë [alorët,por çështja është më e
thellë se kaq,biles ky quhet një keqkuptim i madh.Ne kemi nevojë urgjente për një
kurrikulum për përdorimin e gjuhëve ligjore,pra ky kurrikulum të jetë i njëjtë për të
gjithë përdoruesit.Ne duhet të ndryshojmë zakonet tona nëpërmjet termave linguistike.Është hedhur ideja e një gjuhe të përbashkët pan-europiane.Ndoshta kështu ajo
krĳohet dhe është më e thjeshtë sesa të sinkronizojmë përdorimin e një gjuhe dhe
terminologjinë e saj ligjore në shtete të ndryshme me të njëjën gjuhë (që perdorin të
njëjtën gjuhë).
E rëndësishme është ndërveprimi midis ligjit dhe gjuhës.Anëtarët e Bashkimit Europian përdorin një sërë gjuhësh të ndryshme ligjore.Kjo është praktike për ta, sepse
përdorin gjuhën që ata zotërojnë më mirë,po nga ana tjetër, është një nga problemet
më të vështira të Bashkimit Europian.Të gjitha çështjet linguistike kontaktojnë drejtperdrejt me çështjet ligjore.Të gjithë duhet të synojmë tek një kornizë e përbashkët
reference duke na dhënë kështu terminologji dhe rregulla pan-europiane.N.q.s do t’i
referohemi mjekesisë ky do të jetë një lloj “protokolli”(përshkrim formal i rregullave
të cilat përcaktojnë se si të komunikojnë mekanizmat midis tyre në një rrjet) paneuropian.Gjithashtu,gjuha e shkruar duhet të interpretohet në mënyrë që të ketë një
kuptim të përbashkët të gjuhëve zyrtare brenda Bashkimit Europian.
Që ne të vendosim një standart për gjuhën ligjore të përdorur në Bashkimin Europian kemi nevojë të ndjekim një harmonizim ligjor e cila arrihet nëpërmjet terminologjisë së harmonizuar brenda Bashkimit Europian.Pra,ne duhet të synojmë tek
konceptet,përkuﬁzimet dhe principet e qarta.Një [alor i thjeshtë që na ofron disa
terma dhe asgjë më tepër nuk na hyn në punë.Duke ju referuar historisë ligjore
kemi mësuar se shumë terma që përdoreshin dikur nuk përdoren më kështu që as
ne s’kemi pse t’i përdorim. P.sh. [ala lessum e cila është përdorur 450 vjet para erës
sonë,,njëqind vjet më vonë ajo nuk u përdor më dhe jo vetëm kaq, por kuptimi i saj
speciﬁk nuk dihet.Problemi i terminologjisë është po ashtu se ajo nuk është e njëjtë
psh terminologjia që përdoret në ligjin kontraktual me përdorimin e së njëjtës terminologjie në ligjin bankar.Pra,ajo çka na duhet, është terminologja speciﬁke për fusha
të caktuara.
Përkthimet e teksteve ligjore nga një gjuhë në tjetrën shumë shpesh nënkupton transferimin e termave ose koncepteve nga një gjuhë në tjetrën ,por terminologjia juridike
nuk kërkon këtë.Ajo kërkon përdorim egzakt dhe koherent të gjuhës.N.q.s ne arrĳmë
të përdorim saktë gjuhën në bazë të një terminologjie përkatëse atëherë këtu mund të
ﬂasim për standartizim.
Për të arritur tek standartizimi i gjuhës ka disa mënyra që duhen analizuar:
Së pari,ky standartizim mund të arrihet nëpërmjet përdorimit të një gjuhe të përbashkët ligjore.Si shembull këtu mund të marrim Private Law i cili është shumë afër
qytetarëve europianë.
Si realizohet kjo? P.sh nëpërmjet një legjislacioni të përbashkët.
Së dyti,në BE ﬂitet për një ligj Europian e që ky ligj patjetër duhet të ketë dhe principe
të përbashketa nga vendet anëtare të B.E.Që këto principe të përbashkëta të përdoren
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nga të gjitha vendet anëtare atëherë BE duhet të bëjë një dra> mbi të.
Së treti,BE duhet të bëjë të vlefshme koncepte dhe përkuﬁzime në formën e një reference.Pra,një kornize të përbashkët reference me të gjitha këto koncepte dhe përkuﬁzime për përdorim speciﬁk ( e theksojmë për përdorim speciﬁk,pra që ka të bëjë me
terminologji).
Po shtrohet pyetja: A ka ndonjë politikë të Bashkimit Europian mbi gjuhën?
Politika zhvillohet në njëfarë mënyre “ad.hoc”(për qëllim të caktuar,rast ose situatë speciﬁke) në mënyrë që të shpëtojë nga situatat konﬂiktuale përpara se ato të
bëhen tejet të tensionuara.Kjo ndodh kur B.E i bën të gjitha gjuhët zyrtare të shteteve
anëtare,gjuhët zyrtare të BE-së.Edhe për këtë pjesë ka pasur polemika.Në fakt secili
duke folur në gjuhën e vet e ka më të lehtë për t’u shprehur.Edhe pse të gjitha shtetet
e tjera dëshironin që të limitoheshin tek anglishtja,francezët e kanë bërë të qartë se do
të bllokojnë çdo përpjekje n.q.s do të hiqej frëngjishtja brenda institucioneve të B.E-se.
.Ne këtu mund të ﬂasim mbi diskriminimin, por duke parë poltikat mbi gjuhën në BE
shohim se ato mund të ndahen në tre fronte.:
1.
Rregullat institucionale të paradiskutuara.
2.
Edukimi dhe politikat kulturore
3.
Qëndrimi kundrejt “gjuhëve te vogla” (minorene).
Përsa thamë më lart s’ka vend për diskriminim sepse politika e gjuhës është ndërtuar
në mënyrë të tillë që ndalon diskriminimin e bazuar mbi gjuhën sepse së paku do
të jetë një vend i cili do të mund të ushtrojë të drejtën e vetos në mbrojtje të gjuhës
së tĳ mëmë.Përsa i përket edukimit dhe politikave kulturore na duhet të themi se
njerëzit duhet të kenë më shumë dĳeni për identitetin e tyre Europian.Për arritjen e
kësaj egzistojnë programe të ndryshme,sepse që të kemi një identitet të përbashkët
duhet të kemi dhe një program edukimi të përbashkët.Mund të përmendim këtu p.sh
Erasmus i cili është një program ndërkombëtar shkëmbimi midis universiteteve i cili
ka si qëllim të forcojë kuptimin ndërkombëtar, po aq mire sa multilingualizmi.Në
fakt kjo është një përpjekje për të thënë se stadi i lartë i mësimit të një gjuhe të huaj
nuk është e rezervuar për pjesën elitare të shoqërisë, por atë mund ta arrĳë kushdo.
Për momentin vetëm 1.5% e studentëve të të gjithë universiteteve marrin pjesë, por
programi vazhdon të ngelet një përpjekje e mire. BE vazhdon të inkurajojë në mësimin e një gjuhe të huaj.Shikohet që tendenca është në mësimin e anglishtes, e për ta
ndaluar këtë tendencë ,komisioni ka identiﬁkuar nevojën e qytetarëve që të jenë të
fokusuar në tre gjuhë,pra gjuhën mëmë + dy gjuhë të huaja.Na duhet të theksojmë
këtu thënien e Robert Philipson “Anglishtja hap disa dyer e mbyll disa te tjera.Ajo
mund të përdoret për arsye të mira dhe të këqia,por në botën moderne kjo nuk mund
të injorohet”(Philipson,English only Europe?)Gjithashtu në Bashkimin Europian
ﬂitet për qëndrimin që ata marrin kundrejt gjuhëve të vogla(minority languages).Në
fakt me këtë term nuk kuptohen ato gjuhët e vogla brenda BE-së psh Finlandishtja e
cila ka një numër të limituar folësish,vendas ose të tjerë.Gjuhët e vogla janë ato gjuhë
që egzistojnë si gjuhë mëmë midis një popullate të limituar brenda shteteve anëtare
psh.Frisian,Basque,Catalan.Deri tani nuk ka asnjë sugjerim që këto gjuhë të vogla
dhe rajonale të bëhen zyrtare,por njihet se duhet të merren masa për të forcuar këto
kultura dhe tradita linguistike.Problemi vazhdon akoma se psh Franca nuk njeh egzistencën e asnjë gjuhe të vogël brenda vendit ,sepse përndryshe kjo do të binte në
kundërshtim me Article 2 të kushtetutës e cila ndalon diferencën midis shtetasve me
bazë origjine,race dhe feje.
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Gjithsesi politika e gjuhës që po bëhet në Bashkimin Europian është ndërtuar mbi
multikulturizmin dhe multilingualizmin.Këtu mund të japim si shembull Zvicrën
.Është shembulli I bashkëegzistencës paqësore linguistike brenda Europës.Në procesin e krĳimit të identitetit kombëtar gjuha ka luajtur një rol po aq qëndror në mbajtjen
e natyrës së saj,si çdo element tjetër.Gjuha është aspekti më i dukshëm i kulturës ,e
si e tillë planiﬁkimi saj ka një dimension të rëndësishëm politik.Kanë qenë pikërisht
politikat e Bashkimit Europian që disa gjuhë kombëtare janë njohur si gjuhë zyrtare.
Planiﬁkimi I gjuhës ﬁllon me krĳimin e formave të reja apo me modiﬁkimin e formave të vjetra,ose me selektimin e formave alternative të gjuhës(kjo është ana teknike
e çështjes)
Sot Bashkimi Europian është shtëpia e 450 milion banorëve nga etni ,kultura e prejardhje të ndryshme.Bashkimi Europian është vërtetësisht një institucion multilingual që përforcon idealin e një komuniteti të vetëm me gjuhë e kultura të ndryshme.
Konkluzione
Si ç’mund ta shikojmë nga kjo analizë nga krahasimi i sistemeve ligjore të katër
shteteve vumë re ngjashmëri ,por edhe dallime.Disa nga dallimet e përmendura në
studim jane:
-Mënyra e funksionimit të këtyre shteteve ishte ose republikë parlamentare,ose
gjysëm presidenciale,ose republikë federale.
-Tek të katërta këto sisteme ne shohim pavarësinë e tre pushteteve përkatësisht atë
legjislativ,egzekutiv e gjyqësor
-Përsa i përket pushtetit legjislativ ne vëmë re që parlamenti herë përbëhet nga një
dhomë e herë nga dy dhoma
-Ligji dhe gjuha janë shumë të lidhura midis tyre ,dhe kjo lidhje të çon në një terminologji speciﬁke
-Edhe pse dy shtete të ndryshme kanë të njëjtën gjuhë zyrtare (rasti i Gjermanisë me
Austrinë)për të njëjtin term ligjor kemi kuptime të ndryshme dhe këtu lind ideja e
nevojës urgjente të një kurrikule të njëjtë për të gjithë përdoruesit
-Terminologjia nuk është e njëjtë për fusha të ndryshme Çdo fushë ka terminologjinë
e saj përkatëse(terminologji juridike,mjekësore,inxhinierike etj)
-Diskriminimi mbi gjuhën është i gabuar,sepse ndërtimi i politikës së gjuhës e ndalon
diçka të tillë.
-Si përfundim politika e gjuhës që po bëhet në Bashkimin Europian është ndërtuar
mbi multikulturizmin dhe multilingualizmin.
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Zhvillimi historik i kontratave të punës në Shqipëri
Elona Hoxha
Albanian University Filiali Berat
Abstrakt
Analizë e hollësishme dhe studim i vecantë i duhet dhënë krĳimit apo formave të para të
ekzistencës së marrëdhënieve juridike të punës duke u nisur nga dallime thelbësore në
periudha të ndryshme kohore. Normat e së drejtës së punës nuk kanë qënë statike në te gjitha
kohët, por kanë pësuar evoluim në përshtatje me kërkesat objektive të zhvillimeve historikoekonomike, norma të ndryshuara dhe të stisura nga vetë regjimet sunduese apo nga kushtet
ekonomiko sociale të vendit tonë. Në zhvillimin historik të së drejtës së punës në Shqipëri,
themeli apo nga niset sekzistenca e formave të para të marrëdhënies së punës janë normat
zakonore të cilat përbëjnë një burim të rëndësishëm doktrinor të trashëguara e të njohura si
Kanune. Për periudhën që u përkojnë, Kanunet kanë pasur fuqinë dhe rolin e një Kushtetutë
për rregullimin e marrëdhënieve juridike civile ku përfshihen dhe marrëdhëniet e punës. Një
nga ligjet e shkruara që përmbante norma sjellje nga lashtësia, deri në Mesjetë, vecanërisht nga
shek.XVII deri në gjysmën e parë të shek XX ishte Kanuni i Labërisë i cili lidhej me zhvillimin e
Kuvendeve të rëndësishme e të njohura në historinë e Shiqipërisë që datojnë në këto periudha,
si Kuvendi i Himarës (shek XV), Kuvendi i Proganatit (1846), Kuvendi i Mesaplikut (1847),
që luajtën një rol të rëndësishëm në krĳimin e normave rregullatore të Kanunit të Labërisë.
Trajtimi historik i marrëdhënieve të punës në Shqipëri studiohet në vazhdimësi në Periudhën
e Pavarsisë, në Periudhën e Mbretërisë Shqiptare, në Periudhën Moniste e deri në Kodin e
Punës pas viteve 1990, të gjitha këto akte juridike parashikojnë norma rregullatore për
periudhën që përfaqësojnë. Shqipëria sot aderon për të qënë anëtare e shteteve evropiane,
nëpërmjet reformave legjislative, por burimet e brendshme të saj sic janë normat zakonore,
ngelen dhe do të trajtohen si pjesë e zhvillimit historik sepse ato sot janë të papërshtatshme
dhe të papranueshme për sistemin tonë demokratik.
Fjalët kyçe: norma zakonore, Kanun, histori, doktrine, zhvillime historiko-ekonomike,
marrëdhënie juridike pune, lashtësi, mesjetë.

Lindja dhe zhvillimi i së drejtës së punës në Shqipëri
Zhvillimi historik i marrëdhënieve të punës daton që në përiudhën e mesjetës,
format e para të trajtimit dhe parashikimit juridik shfaqen në Kanunin e Labërisë
(.Elezi 2006,185) i cili marrëdhëniet e punës i rregullon në 19 nene. Por si trajtohet
kuptimi dhe natyra juridike e marrëdhënies së punës, detyrimet e palëve, elementet
thelbësore të kontratës së punës sipas Kanunit?
“Me kontratë të Punës kuptohet ajo që lidhet ndërmjet punëdhënësit (zotërisë) dhe punëmarrësit (punëtorit, argatit) ose me zanatcinjtë e ndryshem. Punëtori është ai që punon me kazme,
me shatë, me lopatë, ose me sopatë me hak(argat) në një shtëpi ose të një zotëri (aga).“Detyrimet
e punëtorit që punon me kazmë, shat, lopatë, sëpatë, përcaktohen në marrëveshjen (kontratën)
me gojë midis zotërisë, punëtorit ose shërbëtorit. “Punëtori punon për llogari të zotërisë që
nga mëngjësi, kur lind dielli e deri në dark kur perëndon. “Punëtori paguhet nga zotëria aq sa
është caktuar në marrëveshjen ndërmjet tyre. Zotëria, vec pagës detyrohet t’i japë ushqimin
punëtorit tre herë në ditë ( në mëngjes, në drekë dhe në darkë) si dhe t’i sigurojë [etjen
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kur është nga vend tjetër”
Në qo>ë se do të marrim në analizë dhe në studim këto nene pikasim format e para të
kontratës së punës, marrëdhënie e dyanshme SHËRBËTOR-AGA, shërbimi i kryer
PUNA ME KAZMË, SHATË E LOPATË, koha e punës NGA MËNGJËSI DERI NË
DARK NË PËRENDIM TË DIELLIT, e parashikuar në marrëveshje (në kontratë)
PAGA, USHQIMI DHE FJETJA. Pra elemente thelbësore të një marrëdhënie pune
shprehen mja> qartë duke përcaktuar kuptimin e saj, kohëzgjatjen e punës, pagën
dhe gjithë natyrën e rregullimin juridik të marrëdhënieve të punës.
Mbrotja në punë e jetës dhe shëndetit të punëmarrësit është një cështje që gjatë gjithe
periudhës së marrëdhënes së punës shpreh mangësi në rregullimin e saj ashtu sic
del dhe në parashikimet e Kanunit të Labërisë, “Vdekja e punëtorit gjatë punës nuk sjell
përgjegjësi për zotërinë por ky mund t’i japë shtëpisë (familjes) së të vdekurit ndonjë ndihmë.
Kjo është në cmimin dhe dëshirën e zotërisë, por detyrime të tjera nuk ka, sipas rregullit
“Ai pat nevojë, erdhi e punojë, unë i pagova hakun e punës”, punëmarrësit nuk i sigurohet jeta dhe shëndeti gjatë marrëdhënies së punës dhe në rast të vdekjes së tĳ për
shkak të punës, nuk ka asnjë përgjëgjësi penale ndaj punëdhënësit. Në këtë periudhë
duhet analizuar marrëdhënia e punës e lidhur ngushtë me faktorët ekonomike dhe
sociale, duke qënë se ka një mosbarazi ndërmjet palëve, ekzistenca e elementit punë
shihet si një e ardhur për “bukën e gojës” dhe jo si një element që ne vetvehte duhet
të shpreh norma njerëzore. Pra puna shihet si një element nevojë pa u trajtuar në
mënyrë të barabartë për palët që përsa sa kohë punëmarrësi kryen një punë apo shërbim, detyrimi i palës tjetër punëdhënësit është shpërblimi për punën dhe shërbimin
e kryer duke përbërë një marrëdhënie të dyanshme që passjell detyrime dhe të drejta
të barabarta për palët në marrëdhënie, një gjë e tillë nuk bëhët [alë fare të ekzistojë
në këtë periudhë.
“Kontrata (marrëveshja) e punës ndërmjet zotërisë dhe shërbëtorit lidhet me gojë ku caktohet
lloji dhe vendi i punës, paga, ushqimi, +etja si dhe afati i zgjidhjes së saj. “Kontrata e punës
(me gojë) lidhet midis zotërisë (agait) dhe burrave, grave prindërve të fëmĳëve që merren si
shërbëtorë. Në rastin e fundit paga e caktuar u jepet prindërve të fëmĳëve kurse këtyre
ushqimi, [etja ose veshmbathja. “paga e punes caktohet nga Zotëria (agai) dhe I jepet në
natyrë (drithë) ose para.“Zotëria (agai) detyrohet t’I sigurojë shërbëtorit tri herë në ditë( në
mëngjes, në drekë dhe në darkë) +etjen kur nuk shkon në shtëpinë e tĳ si dhe veshmbathje,
shollët për një vit, një kuti duhani në ditë kur pi duhan”.“Shërbëtori si rregull. Pajtohet (merret në punë) për një vit. Në rast se zotëria (agai) do ta mbajë përsëri bënë marrëveshje
me të, zgjat afatin e kontratës. “Shërbëtori detyrohet të punojë pa orar dhe të kryejë të gjitha
shërbimet e porositë që urhëron zotëria (agai) dhe e zonja e shtëpisë apo edhe pjesëtarët e tjerë
të shtëpisë, pa snjë kundërshtim dhe zvarritje
Në këtë periudhë nuk mund të thuhet që nuk ka marrëdhënie juridike pune sepse në
mënyrë eksplicite kanuni ka përcaktuar mënyrën e rregullimit të kontratës duke përcaktuar një kontratë me afat deri një vit por më të drejtë ripërsëtitje me marrëveshje
ndërmjet palëve.
“Kontrata që lidhet midis një personi me zantciun (zejtatin), si kovacin, kallajxhinë, e teneqexhinë, për kryerjen e një punimi, përmban kushtet për porositësin dhe për të porositurin
pagën, cilësinë e punimit afatin e mbarimit, sigurimin e ushqimit.
Këshilli i pleqve e fshatit lidh kontratë zanatcinjtë duke siguruar vendqëndrim, vendbanim si
dhe për raste të vecanta edhe ushqimin.
Në rastin e lidhjes së kontratës së punës midis zanatcinjve dhe Këshillit të Pleqve apo
të Fshatit mund të themi që kemi pak natyrë juridike të kontratës kolektive sepse
krĳohet një marrëdhënie pune midis dy ose më shumë punëdhënësve dhe dy ose me
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shume punëmarrësve.
”Rrahja e shërbëtorit nga zotëria (agait) ose pjesëtarë të tjerë të shtëpisë, lënie pa ushqim dhe
veprime të tjera poshtëruese ndaj tĳ, mund të shkaktjë prishjen e kontratës dhe largimin para
kohe të shërbëtorit. Zotëria(agai) detyrohet t’i japë pagën deri në ditën e largimit. Prishja e
Kontratës nga ana e zotërisë(agait) në mënyrë të njëanshme mund të bëhët në cdo kohë kur t’i
mbushet mendaj atĳ ose kur kërkojnë pjesëtarët e tjerë të shtëpisë shërbëtori mund të përzihet
(dëbohet). “Vjedhja e sendeve të shtëpisë nga shërbëtori shkakton debimin e këtĳ pa e paguar
“Të kam paguar për të ruajtur gjërat e mia por jo për të vjedhur” Vjedhja e kryer në vëllazëri,
fareﬁs të zotërisë apo në cetë, e në fshat, sjell përgjegjësi për shërbëtorin, njëlloj si për të tjerët,
por jo për zotërinë(again).
Përfundimi i kontratës ose prishja e kontratës mund të bëhët në rastë kur:
1. Rrahja e shërbëtorit nga zotëria
2. Prishja e kontratës nga agai në mënyrë të njëanshme
3. Për shkak të vjedhjes së shtëpisë nga shërbëtori.
Për periudhën në të cilën Kanuni ekzistoj parashikoj rregulla apo norma të diktuara sjelljeje në marrëdhëniet e punës, të cilat sot ato shfaqen në papajtueshmëri të
plotë me vlerat juridike të një shoqërie demokratike. Rëndësia e krĳimit të këtyre
normave sjell rrenjët e para të një rrugë të gjatë ligjore për të arritur synimet morale
dhe mbrojtjen e subjekteve ndaj veprimeve arbitrare në marrëdhëniet individuale
apo dhe kolektive të punës.
Në vazhdimësi të trajtimit historik rol të rëndësishëm në zhvillimin e marrëdhënieve
të punës në Shqipëri luan edhe Kodi Civil i Mbretërisë Shqiptare 1929, i cili i ndikuar
nga modeli francez, Italian e deri diku Gjerman e Zvicerian do të parashikonte norma
demokratike për periudhën në të cilën u krĳua dhe do të rregullonte një fushë të gjërë
trajtimi juridiko-civil nga e drejta e pronësisë, marrëdhëniet e detyrimit, të drejtat
familjare e deri tek Kontrata e Punes apo Pajtimi sic parashikohej në seksion V, titulli
IX nëpërmjet pasqyrimit prej 9 nenesh nga Neni 1631-1640.( Papirus 2010, 527).
“Kontrata e punës asht ajo me të cilën njani nga kontraktuesat (i pajtumi) obligohet me e vue
punën e vet në shërbim dhe nën drejtimin e tjetrit (pajtuesit) kundrejt një shpërblimi, të cilin
ky I obligohet me i a pague” “Kontrata e punës mund të bahet për një sipërmarrje të caktume
ose për një kohë të caktume ose pa caktim kohe, në qo%ë se asht ilth për ma tepër se dhjet vjet
ose për sat ë jetë i gjallë i pajtuemi ose pajtuesi, i pajtuemi ka të drejtë, edhe sikur të ketë konvencion të kundërt, me zgjidh kontratën në mbarim të dhjetë vjetëve, me konditë që të paralajmërojë pajtuesin” “Kontrata e punës e lidhun për një kohë të caktueme pushon ipse jure me
kalimin e kohës”. “Kontrata e punës e lidhun pa caktim kohe, mund të pushojë kurdoherë me
vullnetin e njanës nga palët, me gjithë këtë, zgjidhja e kontratës me vullnetin vetëm të njanit
nga kontraktuesat mund të celë shteg për damshpërblime, edhe sikur të ketë kusht të kundërt.
Për caktimin e shpërblimit që ka me u akordu kur asht rasti, merren parasysh zakonet, natyra
dhe koha e shërbimeve që ka ba I pajtuemi, të ndalmet dhe cë ka lënë ose pague për pension dhe
përgjithësisht cirkostancat që mund të justiﬁkojnë ekzistencën dhe të caktojnë sasinë e damit të
shkaktueshëm” “Ay që don me zgjidh kontratën duhet të respektojë afatin e paralajmërimit që
cakton ligja ose zakoni ose q’asht i nevojshëm simbas natyrës së shërbimit, përndryshë dënohet
me c’dëmtue anën tjetër; Për të pajtuemin ky cdanim përbeht prej rrogavet ose shpërblimevet
që do të merrte nga shërbimet e tĳ për aq kohë sa është afati i paralajmërimit” “Kur njani nga
kontraktuesat ka shkaqe t’arsyeshme për m’u qa kundra tjetrit mundet me zgith kontraten pa
paralajmërim dhe në qo%ë se Kontrata asht lith për një kohë te caktueme para skadimit. Konsiderohen vecanërisht si shkaqe të tilla gjithë cirkostancat të cilat për arsyna morali ose sipas
rregullave të mirëbesimit lejojnë njënën nga palët për mos me vazhdo kontraton. Gjyqtari në
këto raste ka me cmue në se ekzistojnë ato shkaqe, por nuk mundet me i konsideru si t’a tilla
një sëmundje e cila ka godit të pajtuemin pa fajin e tĳ, kur kjo sëmundje ka vazhdue për një
kohë relativisht të shkurtër”.“Posë obligimevet q’I janë vue pajtuesit me ligje të posacme, ky
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detyrohet me marrë dhe gjithë masat të cilat, sipas natyrës të shërbimevet, i lyp eksperienca
dhe teknika për sigurimin dhe shëndetin e njeriut” “I pajtuemi në mbarim të kontratos ka të
drejtë më kërkue nga pajtuesi një certiﬁkatë që konstaton kohën dhe natyrën e shërbimevet të
bamuna prej tĳ”. “Kontrata e punës, pushon ipso jure me vdekjen e të pajtuemit. Gjith ashtu
pushon kur i pajtuemi ndodhet në pamundësie të vazhdueshme me shërbye, por në rast që kjo
nuk ka rrjethë nga faji i pajtuesit, i pajtuemi detyrohet me e paralajmëru”.
Kodi Civil i Mbretërisë Shqiptare përcaktojë për herë të para kuptimin e mirëﬁlltë të
kontratës së punës, kryerja e një pune apo shërbimi kundrejt shpërblimit, përkuﬁzimi
aktual i marrëdhënies juridike të punës në ditët e sotme. Nëse do të thellohemi dhe
me tej, për herë të parë sanksionohet kontrata e punës me kohëzgjatje të pacaktuar
si dhe kontrata e punes me afat të gjatë 10 vjet, të drejtën e zgjidhjes pas 10 vjetësh i
lindte të pajtuemit (punëmarrësit)1.
Kodi Civil i 1929 përcaktojë gjithashtu në mënyrë të detajuar mënyrën e zgjidhjes
së kontratës së punës si dhe i dha për here të parë të drejtën punëmarrësit në rastet
e zgjidhjes së kontratës pa arsye, sic parashikohet dhe sot, të drejtën e shpërblimit
duke e lidhur me rrethana të moralit që nuk lejojnë vazhdimësinë e marrëdhënies
juridike të punës. Ky akt shpreh fryme demokratike në parimet e mbrojtjes së palëve
në kontratën e punës sidomos ndaj punëmarrësit. Ekzistenca e tĳ ka patur një rol të
rëndësishëm në zhvillimin doktrinor të së drejtës së punës ku një pjesë e parimeve të
shprehura në këtë Kod ekzistojnë dhe në ditet e sotme.
Pas periudhës së mbretërisë, aktet e krĳuara gjatë sundimit mbretëror ekzistuan deri
me ardhjen e pushtetit Komunist i cili solli një frymë tjetër në aktet juridike të periudhës 1945-1990, të cilat udhëhiqeshin nga parimet marksiste leniniste si dhe nga parimet e Partisë së Punës së Shqipërisë nga ideologjia për forcimin e diktaturës së Proletariatit. Marrëdhëniet e punës gjatë kësaj periudhe parashikohen në një sërë aktesh
ligjore por më i rëndësishmi ishte “Kodi i Punës i Republikës Socialiste të Shqipërisë”
miratuar me ligjin Nr.6200, dt.28.6.1980, I ndryshuar me ligjin Nr.6342, 27.6.1981 (Kodet e Republikës Socialiste të Shqipërisë, 1982 Tiranë). Kodi përmbante rreth 103 nene të
cilët përcaktonin rregullimin e marrëdhënies së punës. Në rradhë të parë duke qënë
një akt ligjor i një periudhe komuniste ideologjia e Partisë Shtet ishte pikënisja e këtĳ
akti por për kohën që përfaqësonte ky Kod shpreh rëndësi në mënyrën e rregullimit
të mbrojtjes në punë të punëmarrësit i cili shprehte se “shteti kujdeset dhe merr masa
për mbrojtjen në punë, me qëllim që punëtori ose nënpunësi të punojë në kushte normale
dhe pa rreziqe për jetën dhe shëndetin “Gruaja punëtore, i mituri që nuk ka mbushur moshën
18 vjec si dhe punonjësi me raport mjekësor nuk lejohet të punojë nën tokë si dhe të ngrejë
pesha të rënda” mbrojtja në punë lidhej me përgjegjësinë që kishte shteti si dhe parashikonte mbrotjen e punëmarrësve me status të vecantë si i mituri, gruaja (shtatzanë,
me leje lindjeje, pas lejes së lindjes) apo i sëmuri me raport mjëksor të cilët përjashtoheshin nga punët e rënda. Kodi vazhdonte t’i jepte një rëndësi mbrojtjes së jetës dhe
shëndetit të gruas sidomos në rrethana të shtatzanisë apo dhe gjatë lejes së lindjes
duke përcaktuar një rregullim ligjor mja> të detajuar në rregullimin e marrëdhënies
së punës gjatë periudhës së shtatzanisë dhe lejes së lindjes “gratë shtatzëna ose me
fëmĳë të moshës gjer në një vit ndalohen të punojnë nga ora 22;00 deri në oren 06;00 dhe
tej kohës normale të punës” “gruas punëtore ose nënpunëse që ka fëmĳë të moshës gjer në
6 muaj i jepet cdo 3 orë pas dhënies gji një pushim jo më pak se gjysëm ore për të ushqyer
fëmĳën…” Gruaja punëtore ose nënpunëse në rast shtatzanie dhe lindjeje ka të drejtë për
një leje të pagueshme sipas dispozitave të ligjit mbi sigurimet shoqërore, shtetërore, gruaja që
ka mbaruar lejen e lindjes dhe nuk ka mundur të sigurojë fëmĳën në cerdhe, mund të marr
një leje të papagueshme deri në tre muaj”… Pamvarësisht parimeve politike të Partisë
1 Shih Nenin 151 i Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, miratuar me Ligjin Nr.7961, dt.12.07.1995, i
ndryshuar
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së Punës, Kodi në vetvehte shpreh një rëndësi sepse deri në këtë periudhë nuk përcaktohej në aktet e mëparshme një rregullim ligjor mbi kohën e punës e shpërblimin
si dhe mbrojtjen në punë të punëmarrësve me status të vecantë sic parashikohej për
gratë shtatzana, të miturit dhe të punëmarrësit me raport mjekësor.
Pas rrëzimit të pushtetit Komunist, pas viteve 1990, do të kemi një zhvillim ndryshe
ne sferën ligjore të marrëdhënieve të punës ku me hyrjen në fuqi të Ligjit nr.7961, dt.
12.07 1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar në vite nga 1996 e
deri më 2014, për të sjellë ndryshime rrënjësore dhe për t’u përshtatur dhe me kërkesat ligjore evropiane. Panvarësisht se këto ndryshime kanë nevojë edhe për rishikime
të mëtejshme si një domosdoshmeri për arritjen e një akti të plotfuqishëm në fushën
kontraktuale të marrëdhënies së punës.
.
Përfundime
Në lidhje me zhvillimin historik të marrëdhënieve të punës në Shqipëri, aktet ligjore
si Kanuni, Kodi Civil i Mbretërisë Shqiptare 1929 si dhe Kodi i Punës i vitit 1980,
krĳuar në periudha të ndryshme kohore dhe zhvillimesh historike, sot ato do të përfaqësojnë themelet mbi të cilat do të studiohet zhvillimi i së drejtës së punës.
Kanuni i Labërisë nuk duhet studiuar vetëm si burim zakonor por ai u krĳua si një
Kushtetutë për rregullimin e marrëdhënieve juridike të punës duke krĳuar një sfond
rregullator mbi këto marrëdhënie. Duke qënë një akt që shprehte një detyrim respekti
ndaj tĳ (sanksion) për zbatim ai shërbeu si një tërësi normash, rregullash sjelljeje në
favorë të rregullimit të marrëdhënieve juridike në fusha të ndryshme të jetës duke
përﬁshrë dhe marrëdhëniet e punës.(Elezi, 2006, 33).
Kodi Civil i Mbretërisë Shqiptare i cili u krĳua nën ndikimin e shteteve evropiane
më të zhvilluara të periudhës që përfaqëson, solli një risi në shoqërinë shqiptare të
viteve 1929 duke parashikuar dispozita mbi barazinë në marrëdhëniet kontraktuale
dhe emancipim mbi rolin e cdo personi subjekt të marrëdhënieve kontraktore. Hyrja
në fuqi e Kodit Civil të Zogut do të diktonte dhe lidhjen e së drejtës civile shqiptare
me familjen romano-gjermanike duke u shkëputur përfundimisht nga rrënjët e së
drejtës otomane. ( Papirus, 2010, 3).
Legjislacioni i Punës i vitit 1981 i cili do të udhëhiqej nga politika e Partisë së Punës
së Shqipërisë dhe do të bazohej në ideologjinë e klasës punëtore, në marksizëm-leninizëm, ky do të ishte burimi kryesor i legjislacionit të kësaj periudhe. Ideologjia e
partisë shtet zinte një rol kryesor ne hierarkinë ligjore, më pas vinte Kushtetuta e Republikës Socialiste të Shqipërisë. Parimet dytësore mbi të cilat mbështetej legjislacioni
i Punës i kësaj periudhe roli kryesor i shteti në mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të punëmarrësve, ishte kontradiktor parashikimi nga realizimi pra marrëdhënia juridike
dhe faktike (de juro dhe de facto) nuk kishin përputhshmëri.
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Abstrakt
Qëllimi i studimit është të japë ndihmesë modeste në përmirësimin e punës për të siguruar
arsim cilësor për të gjithë nxënësit, nëpërmjet evidentimit të përvojave të mira të mësuesve për
identiﬁkimin e prapambetjes në të nxënë, për zbulimin e shkaqeve që e favorizojnë këtë dukuri
si dhe analizës së rezultateve të ndërhyrjeve të bëra dhe, mbi këtë bazë, të japë rekomandime
për parandalimin dhe reduktimin e prapambetjes së nxënësve në mësime. Këto ide mund të
merren në konsideratë nga institucionet e arsimit dhe mësuesit për të ndihmuar këtë proces.
Arsyet që na shtyjnë të shpallim këtë studim qendron te nevoja e shoqërisë që të mos ketë
grupe të margjinalizuara nxënësish që nuk plotësojnë objektivat minimale të të nxënit dhe te
nevoja e çdo nxënësi që të prekë suksesin shkollor dhe të krĳojë vetbesimin e nevojshëm për të
përballuar vështirësitë e shkollimit dhe të së ardhmes së vet.
Pikat kryesore të studimit janë hyrja, instrumentet e identiﬁkimit të nxënësve me prapambetje
në të nxënë, shkaqet kryesore të prapambetjes në mësime të nxënësve, ndërhyrjet më të
zakonshme që sjellin sukses në ecurinë e nxënësve të prapambetur, së bashku me disa
rekomandime për parandalimin dhe trajtimin e nxënësve me prapambetje në të nxënë.
Metodologjia e studimit përfshin testimet në shkolla, mbledhjen e të dhënave, plotësimin e
pyetësorëve dhe zhvillimin e intervistave me specialistë të arsimit, drejtues shkollash dhe
mësues.
Gjetjet kryesore të studimit kanë të bëjnë me faktin se, me gjithë ndërhyrjet e bëra, ende
2% e nxënësve rezultojnë analfabetë të mirëﬁlltë në arsimin 9-vjeçar, rreth 14% e nxënësve
të këtĳ nveli arsimi nuk zotërojnë konceptet dhe a>ësitë bazë sipas kërkesave të arritjeve të
përcaktuara në programet mësimore, ndërkohë që kalojnë pa problem nga një klasë më e
ulët në një klasë më të lartë. Arsyet e kësaj dukurie janë të natyrave të ndryshme, që lidhen
me institucionet e arsimit, por edhe me vetë punën e mësuesve në aspektin edukativ dhe atë
lëndor. Mësuesit e sukseshëm japin një përvojë të vlefshme për të përmirësuar këto dukuri
negative në shkollë.
Fjalë kyçe: prapambetje, vështirësi në të nxënë, objektiva minimalë, miniteste, analizë,
identiﬁkim, ndërhyrje pedagogjike, sukses mësimor.

Hyrje
Veprimtaria mësimore dhe edukative që zhvillohet në shkollë ka për qëllim të pajisë
të gjithë nxënësit, pra çdo nxënës, me arsim cilësor. Dihet se në çdo klasë e shkollë
ka nxënës të niveleve të ndryshme në aspektin e zotërimit të njohurive e a>ësive që
parashikon programi mësimor. Pjesa më e margjinalizuar e nxënësve ka të bëjë me
ata nxënës, të cilët nuk plotësojnë objektivat minimale të të nxënit dhe nuk arrĳnë
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të marrin klasën. Këta nxënës kanë hequr dorë nga përpjekjet për të mësuar, kanë
humbur besimin se mund të jenë të suksesshëm si nxënësit e tjerë dhe nuk marrin
pjesë në mësim, por qendrojnë si spektatorë. Kur pyeten në mësim nuk përgjigjen.
Mospërvetësimi i koncepteve përkatëse lëndore në klasat e ulëta përbëjnë një pengesë
serioze për nxënës të tillë të njohin dhe të kuptojnë koncepte më të avancuara në
klasat më të larta. Arrihet kështu një kompromis midis mësuesve dhe këtyre nxënësve
që ata të mos “ndjehen” në klasë dhe mësuesit t`i kalojnë. Kuptohet se nxënës të
kësaj kategorie do ta kenë të vështirë, në mos të pamundur, që të ndjekin normalisht
shkollimin e mëtejshëm të tyre dhe të konkurojnë në tregun e punës për të ndërtuar
ndonjë karrierë personale. Prandaj, në udhën e përpjekjeve të mësuesve për të ofruar
arsim të kohës me të gjithë nxënësit, është e nevojshme të pasqyrohet përvoja e
mësuesve të suksesshëm në prandalimin dhe trajtimin e vështirësive të nxënësve të
caktuar për të arritur suksesin mësimor.
Identiﬁkimi i nxënësve me prapambetje në të nxënë
Testimet, vëzhgimet e orëve të mësimit dhe bisedat me mësues ndriçojnë mja>
aspekte të identiﬁkimit të nxënësve me prapambetje të theksuar në të nxënë, të cilat
mund të grupohen në disa fusha.
Së pari, nxënësit e tillë kanë mangësi të theksuara në plotësimin e objektivave të të
nxënit që lidhen me nivelet bazë të taksonomisë së Blumit, siç janë të njohurit dhe të
kuptuarit. Mësuesit kanë vënë re se këta nxënës nuk zotërojnë konceptet bazë të lëndës
dhe nuk janë në gjendje të kryejnë veprimet e kërkuara, sidomos në lendët Gjuhë
shqipe e letërsi dhe Matematikë. Mungojnë tek ata shprehitë më të domosdoshme
mësimore, nëpërmjet të cilave do të duhej të shprehnin ndonjë a>ësi mësimore, duke
u diferencuar qartë nga nxënësit e tjerë. Në teste e miniteste, si rregull, nuk marrin
pikët e mja>ueshme për t`u konsideruar kalues.
Nxënësit me prapambetje në të nxënit nuk i kryejnë, ose i kryejnë gabim detyrat
e shtëpisë dhe të klasës dhe nuk janë të interesuar për të përsëritur saktë atë që
kanë bërë gabim. I ﬁllojnë detyrat , por nuk arrĳnë t`i përfundojnë. Në pyetjet që u
drejtohen për mësimin ose nuk përgjigjen, ose japin përgjigje të pasakta për gjërat më
të thjeshta.
Është evidente se këta nxënës kalojnë nga një klasë në tjetrën në mënyrë të pamerituar.
Së dyti, mësuesit raportojnë se nxeësit me vështirësi në të nxënë duket që mendojnë se
nuk mund të arrĳnë suksesin mësimor dhe janë pajtuar me statusin e tyre të nxënësit
të prapambetur. Ata, në një masë të kosiderueshme, kanë humbur besimin në vetvete
dhe kjo bën që të mungojnë përpjekjet serioze për përvetësimin e njohurive dhe të
shprehive mësimore. Lëndët mësimore u janë bërë gogol dhe nuk u pëlqen shkolla.
Në orën e mësimit nxënës të tillë nuk përfshihen në veprimtaritë mësimore, duke
sajuar pretekste nga më të ndryshmet: bëjnë sikur kërkojnë diçka në çantë, kërkojnë të
dalin në tualet, bëjnë sikur nuk ndihen mirë, janë të pakënaqur për çdo gjë që ndodh
në klasë dhe mezi presin të bjerë zilja e të dalin jashtë etj. Këta nxënës, për arsye se
nuk mund të ndjekin ritmin e mësimit, shpesh janë të pavëmendshëm, nuk dëgjojnë
shpjegimin dhe paraqesin probleme indisiplinimi në klasë. Nuk rrinë urtë në orën e
mësimit, merren me lojëra të tjera, madje edhe hanë si dhe ngacmojnë nxënësit e tjerë,
duke penguar ecurinë normale të mësimit.
Një pjesë e nxënësve me prapambetje të theksuar në të nxënë nuk i përfundojnë të
gjitha orët e mësimit, duke u larguar pas orës së tretë me pretekste të ndryshme.
Mësuesit kanë vënë re se kjo kategori nxënësish rrinë të vetmuar dhe të mënjanuar
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nga nxënësit e tjerë.
Disa prej këtyre nxënësve marrin pjesë ndonjehërë në diskutime e debate, tregojnë
gjëra interesante që kishin parë në emisionet televizive, por lidhja e tyre me njohuritë
mësimore është e largët.
Nxënësit në [alë, shpesh, ulen në bankën e fundit për t`i krĳuar vetes mundësi të
merren me gjëra jomësimore, duke krĳuar shqetësime në orën e mësimit. Grinden
herë pas here me nxënësit e tjerë për motive të parëndësishme.
Një pjesë e këtyre nxënësve ndihen keq që janë në këtë gjendje në raport me
përvetësimin e mësimit dhe shpesh qajnë, nga që mendojnë se nuk janë si nxënësit e
tjerë.
Mësuesit e kujdesshëm i vlerësojnë këto simptoma, duke konkluduar për nivelin
ﬁllestar të nxënësve, duke identiﬁkuar saktë nxënësit me prapambetje në të nxënë me
synim që të hetojnë shkaqet e kësaj dukurie dhe për të ndërtuar një punë mësimore
eﬁkase për të ndihmuar nxënësit me vështirësi në të nxënë.
Shkaqet e prapambetjes në mësime të nxënësve
Drejtoritë e shkollave dhe mësuesit, mbi bazën e të dhënave lidhur me a>ësitë
mësimore të nxënësve, kanë depërtuar në shkaqet e prapambetjes në mësime të mja>
nxënësve. Vëmendja e mësuesve për të hetuar këto shkaqe është e rëndësishme, sepse
krĳon mundësi për ndërhyrje efektive për përparimin e të gjithë nxënësve në mësime.
Së pari, nxënësit me prapambetje të theksuar në mësime janë të tillë nga që mësuesit
nuk kanë përmbushur përgjegjësinë e tyre për të siguruar ecuri pozitive për të gjithë
nxënësit në përvetësimin e programit mësimor.
Zakonisht, mësuesit fajësojnë për praninë e kësaj dukurie mësuesit paraardhës dhe
prindërit, duke e transferuar përgjegjësinë gjetkë. Një mësuese shprehet: “ Nuk ishte
e vështirë të kuptohej se mësuesit nuk ishin përpjekur për ta nxitur e motivuar, për
ta aktivizuar në mësim përmes formash të ndryshme që ngjallin interesin e tĳ për
mësim”. Një mësuese tjetër thotë: “Nga kontaktet e mia me familjen e nxënëses
konkludova që asaj i mungonte mbështetja e prindërve, të cilët nuk interesoheshin
për arritjet e fëmĳës së tyre”.
Por faktet ﬂasin ndryshe. Shpesh mësuesit, para ushtrimit të testeve e minitesteve,
nuk kanë siguri se si cili do të jetë suksesi i klasës dhe cilët nxënës mund të dështojnë.
Kur ﬁlluan hapat e para të përballjes me dukurinë e nxënësve me prapambetje të
theksuar në mësime me testimet paraprake për përmbushjen e objektivave minimale
të domosdoshme të të nxënit, mësuesit dhe drejtuesit e shkollave shprehën habi se
si është e mundur që në këto teste kaq të thjeshta 25-50% e nxënësve të vlerësohen
negativisht. Pas analizave të detajuara për rezultatet e testimit, mësuesit janë
ndërgjegjësuar se edhe ata kanë faj në krĳimin e prapambetjes në mësime të nxënësve
të veçantë. Një mësuese shprehet: “Ndoshta mund të motivohej më shumë, mund
të përfshihej në mënyrë individuale në të nxënë.Mos nuk kam tërhequr më shumë
vëmendjen e saj...”. Një mësuese tjetër thotë: “Mendoj se vështirësitë në të nxënë te
nxënësi kanë ardhur si rrjedhojë e mbivendosjes së mangësive nga klasa në klasë.
Këto mangësi nuk janë vënë re me kohë dhe puna ime për t`i plotësuar më herët
duhet të kishte qenë më sistematike”.
Në këto kushte, krĳohen dhe mbivendosen mangësi në përvetësimin e mësimeve nga
tema në temë e nga klasa në klasë te nxënës të caktuar, të cilët e kanë të vështirë, në
mos të pamundur, të bëjnë të tyret konceptet dhe shprehitë mësimore në lëndë të
caktuara. Mungesa e vëmendjes së mësuesit për nevojat e veçanta të nxënësve në
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mësim, mungesa e motivimit dhe e trajtimit të diferencuar mësimor e edukativ të
nxënësit janë faktorë që ndikojnë negativisht në ecurinë mësimore të nxënësve.
Një arsye tjetër e prapambetjes në mësime është mosaplikimi i metodave e teknikave
aktive e ndëraktive të të mësuarit në klasë, mospërfshirja e nxënësve të niveleve të
ndryshme në orën e mësimit. Pasiviteti në mësim është një shtrat i përshtatshëm
për të mos përﬁtuar përvetësimin e mësimit nëpërmjet kontributit të përbashkët të
mësuesit dhe të nxënësve në veprimtaritë mësimore.
Mungesa e shënimeve të rregullta e periodike për ecurinë e nxënësve në mësime,
posaçërisht të nxënësve me prapambetje, nuk i jep mundësi mësuesit të organizojë e
të zhvillojë një punë mësimore, e cila siguron rendimentin e duhur të orës së mësimit.
Përgjegjësi e mësuesit është, padyshim, edhe vlerësimi i pamerituar i nxënësve,
kalimi ﬁktiv i tyre nga një klasë në tjetrën, pa përmbushur standartet e caktuara në
plotësimin e objektivave të të nxënit apo në formimin e kompetencave të përcaktuara
nga programet mësimore.
Kjo është arsyeja që, në studimet e pakta të botuara për nivelin e përvetësimit të
programeve mësimore në Shqipëri, dukuria e prapambetjes në mësime të nxënësve
është identiﬁkuar si “braktisje e fshehtë”, në kuptimin që kjo kategori nxënësish është
braktisur nga shkolla, mësuesi.
Së dyti, një pjesë e nxënësve me prapambetje të theksuar në mësime vĳnë nga zonat
rurale në zonat urbane dhe identiﬁkohen lehtësisht si të tillë në shkollat pritëse.
Si rezultat i lëvizjeve demograﬁke të popullatës brenda dhe jashtë vendit, në zonat
rurale ka rënë ndjeshëm numri i nxënësve. Për këtë arsye institucionet drejtuese të
arsimit kanë aplikuar mësimin me klasa të bashkuara. Në bashkinë e Kukësit 22%
e nxënësve mësojnë në klasa të tilla. Mësuesit i duhet të zhvillojë orën e mësimit
me 2-3 klasa në lëndë të ndryshme. Është e kuptueshme që rendimenti i mësimit
ulet ndjeshëm në kushtet kur mësuesi dhe nxënësit duhet të pëmbushin objektivat
përkatëse për secilin nxënës e për secilën klasë brenda kohës së një ore mësimi. Në
këtë mënyrë krĳohet prapambetje, që i shoqëron nxënësit nga klasa në klasë.
Së treti, prapambetja në mësime e nxënësve të zonave rurale kushtëzohet edhe
nga fakti se në shkollat përkatëse japin mësim shumë mësues të pakualiﬁkuar. Në
bashkinë e Kukësit përqindja e mësuesve të pakualiﬁkuar për proﬁlet cikli i ulët,
edukatore kopshti, matematikë, ﬁzikë, gjuhë e huaj etj. shkon nga 20 deri në 40%.
Mungesa e përgatitjes shkencore e metodike të këtyre mësuesve është bërë shkak që
nxënësit në nevojë të mos arrĳnë të përvetësojnë konceptet bazë lëndore dhe të mos
krĳojnë shprehitë e domosdoshme mësimore pë të avancuar në aspektin akademik.
Së katërti, pretendimet e mësuesve se nuk kanë patur mbështetjen e duhur nga familja
dhe prindërit për ecurinë pozitive të fëmĳëve me prapambetje në të nxënë nuk janë
pa baza.
Nga kontaktet me familjet e këtyre nxënësve është konkluduar që atyre u mungonte
mbështetja e prindërve, të cilët nuk interesoheshin për arritjet e fëmĳës së tyre.
Mbështetja e prindërve ishte e pamja>ueshme dhe nxënës të tillë kanë dalë jashtë
kontrollit të tyre për përmbushjen e detyrave mësimore.
Një mësuese shprehet: “Ka ndikuar negativisht në ecurinë mësimore të nxënësit
mungesa e mbështetjes nga prindërit, të cilët kanë vënë pak kohë në dispozicion të
fëmĳës, për arsye të angazhimeve të tyre në punë. Interesimi i familjes për ecurinë
mësimore të fëmĳës së tyre ka qenë në nivel të ulët. Kjo ka bërë që nxënësi të mos
ketë mbështetjen dhe monitorimin e nevojshëm për të arritur rezultatet e kërkuara”.
Së pesti, një nga arsyet me peshë në prapambetjen e fëmĳëve në të nxënë konsiderohet
nga mësuesit ndikimi i karakteristikave psikologjike të tyre si dhe problemet
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socialekonomike të familjes. Mësuesit kujdestarë dhe mësuesit e lëndëve nuk kanë
bashkëpunuar mja>ueshëm me psikologun e shkollës dhe me prindërit për të
siguruar që nxënësit e dobët të motivohen dhe të përpiqen rë arrĳnë suksesin në të
nxënë.
“Nga diskutimet me nxënësit për tema të tilla si “Diskutojmë së bashku”, vura re se
nxënësja shprehej nganjëherë “Unë nuk i kam këto gjëra, në shtëpinë tonë nuk hamë
nga këto gjëra etj.”, duke më krĳuar bindjen se edhe gjendja ekonomike e familjes
ishte e vështirë”.
Një mësuese thotë: “Fëmĳa ishte i heshtur, prekej lehtë dhe nuk kishte dëshirë të
bashkëpunonte në grup. Këto tipare të personalitetit, padyshim, kishin ndikimin e
vet në pasivitetin e nxënësit dhe në mungesën e pjesëmarrjes aktive të tĳ në mësim”.
Një mësuëse tjetër shprehet: “Ai jeton vetëm me nënën e tĳ, pasi prindërit i ka të
divorcuar. Prindërit e tĳ vĳnë në shkollë, por jo të dy bashkë, secili për hesap të vet.
Kjo e bën nxënësin të ndihet i vetmuar dhe i pasigurtë. Për rrjedhojë, motivimi i tĳ për
të mësuar ka rënë ndjeshëm. Në lëndën e Edukatës qytetare në temën “Të drejtat e
fëmĳëve”, Paola tha: “Po ata nuk e dinë të drejtën time”?
Interesante është deklarata e mësueses: “Nga hetimi që bëra për shkaqet e
prapambetjes së këtĳ nxënësi më rezultoi se nga natyra, ai ishte fëmĳë i lëvizshëm,
energjik, por që energjinë e tĳ nuk e kishte drejtuar në arritjen e suksesit në të nxënë,
por në veprimtari argëtuese, duke harxhuar gati tërë kohën me lojëra, sidomos me
sport. Mospërvetësimi sistematik i koncepteve dhe shprehive lëndore krĳoi, me
kalimin e kohës, shumë vështirësi në përvetësimin e njohurive të radhës”.
Një mësues thotë: “Ishte fëmĳë inteligjent por që i mungonte dëshira për të punuar. Si
rezultat kishte humbur dhe interesin për lëndën. Mangësitë në përvetësimin e lëndës
shtoheshin dhe krĳonin vështirësi serioze në të nxënë”.
Prapambetje në mësime krĳojnë rregullisht fëmĳët e etnive të tjera. “Kjo nxënëse i
përket etnisë egjyptiane dhe në familje përjeton probleme ekonomike e sociale si
dhe shfaqje të diskriminimit për arsye të ngjyrës. Kjo ka bërë që të ketë probleme në
marrëdhënie me bashkëmoshatarët në mjedisin ku banon.
Gjatë shpjegimit është e qetë dhe të krĳon idenë se të ndjek në çdo hap, por në pyetjet
e bëra për veriﬁkimin e përqendrimit të vëmendjes, doli se shpesh herë nuk e ka
mendjen në mësim.
Kjo ka bërë që nxënësja të jetë e tërhequr në mësim dhe të krĳojë, kohë pas kohe,
mangësi të theksuara në përvetësimin e njohurive bazë mësimore”.
“Nga kërkimet e mia mësova se fëmĳës i kishte ndodhur një fatkeqësi e rëndë, ajo kishte
humbur nënën. Kjo e kishte bërë të mbyllej në vetvete, të mos kishte përqendrimin e
duhur dhe të ndjente pasiguri në mësim. Kështu, fatkeqësisë familjare iu shtua edhe
thellimi i prapambetjes në Matematikë”.
“U interesova për familjen e saj. Me dhimbje, mësova se nxënësja jetonte në një qendër
ku mbaheshin fëmĳët e braktisur.
U përpoqa të bisedoj me vajzën dhe konstatova se ajo ishte e ﬁksuar në mungesën e
nënës së saj. Për të mendonte çdo çast. Vazhdimisht thoshte: “Nesër vjen mami”.
Ndërhyrjet për të përfshirë fëmĳët në të nxënë
Identiﬁkimi i nxënësve më prapambetje të theksuar në të nxënë dhe hetimi i detajuar
i shkaqeve të kësaj dukurie mja> prezente në shkollat tona përbëjnë bazën e duhur
për të ndërmarrë ndërhyrjet e nevojshme për arritjen e suksesit në të nxënë edhe te
këta nxënës.
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Testimet e, sidomos, minitestet e ushtruara me të gjithë nxënësit di dhe vëzhgimi i
kujdesshëm i sjelljes së nxënësve ndaj të nxënit në klasë e në shtëpi janë pasuar te
mësuesit e suksesshëm me analiza të detajuara të suksesit e të mossuksesit të tyre.
Së pari, mbi bazën e të dhënave mësuesit kanë hartuar objektivat minimale të të nxënit
në lëndë të ndryshme, objektiva që duhen arritur nga të gjithë nxënësit. Këto objektiva
janë të tilla që vendosin bazën e suksesit për të përvetësuar të gjithë lëndën në klasën
në vĳim, por edhe në vitet e ardhshme të shkollimit. Pra ato kanë rëndësi themelore
për të siguruar ecurinë afatgjatë të mësimnxënies.. Këto objektiva mbështeten në
taksonominë e Blumit dhe u takojnë niveleve ﬁllestare të tyre si të njohurit dhe të
kuptuarit. Arritja e kompetencave përkatëse nga nxënësit krĳon kushte që ata të
avancojnë edhe në plotësimin e objektivave të niveleve më të larta. Këtë proces e
ka ndihmuar edhe Ministria e Arsimit dhe e Shkencës nëpërmjet udhëzimeve të
posaçme, të cilat obligojnë mësuesit për të hartuar këto objektiva për orë mësimi dhe
për kapitull, por edhe drejtuesit e shkollave për të matur rendimentin e të nxënit për
kapitull përmes minitesteve të konsulturara me mësuesit.
Së dyti, nga ritestimet është faktuar se nxënësit kanë arritur sukses të dukshëm në të
nxënë, falë edhe një plani veprimesh të detajuar nga mësuesit.
Ky plan veprimesh përfshin aspekte të ndryshme të ndërveprimit midis mësuesit,
nxënësve dhe familjes.
Vizitat në familjet e nxënësve në nevojë dhe marrja e informacionit të nevojshëm për
gjendjen social-ekonomike dhe për nivelin e interesimit të prindërve për shkollimin
e fëmĳës së tyre ka qenë ndër hapat e parë të bërë nga mësuesit. Prindërve u është
shpjeguar gjendja e përparimit të fëmĳës së tyre në mësime, vështitësitë që ka, gjendja
shpirtërore e saj në marrëdhënie me të nxënit dhe janë bërë përpjekje për t`u dhënë
shpresë se me përpjekje të përbashkëta fëmĳa mund të ndihmohej. Në këtë udhë,
janë dhënë disa porosi për krĳimin e kushteve për studim në shtëpi, për plotësimin
e kërkesave të nxënësit për ushqim, për kontrollin e kryerjes së detyrave të shtëpisë
dhe, kryesorja, për mbajtjen e pandërprerë të kontakteve të tyre me mësuesin dhe
shkollën.
Në përgatitjen ditore për mësim dhe në zhvillimin e tĳ, zunë një vend të dukshëm
planiﬁkimi i pyetjeve e veprimtarive të diferencuara, aktivizimi i nxënësve në
diskutime si dhe në motivimin e vlerësimin pozitiv për çdo arritje të tyre. I jepen
detyra me vizatime, detyra për të zgjidhur ush#rime të zgjidhura më parë prej vetë
nxënësit apo prej shokëve, me qëllim që të ﬁtonte siguri në arritjet e veta. Ndërkaq
edhe prindërit po e ndihmonin duke u informuar çdo ditë në biseda telefonike.
Përgatiteshin ushtrime të veçanta, ﬁllimisht më të lehta. Gradualisht u punua me
ushtrimet, ku ata kishin vështirësi për t`i zgjidhur. Përsëriteshin ushtrimet e kryera
saktë, që nxënësi të ndjehej i kënaqur dhe të formonte besimin në vetevete se mund të
arrinte sukses. Kjo zgjat për një kohë të konsiderueshme dhe është mja> e lodhshme.
Por hapat pozitivë që bënin nxënësit justiﬁkonin gjithçka.
E rëndësishme është planiﬁkimi dhe organizimi i punës inividuale me këta nxënës,
duke u mbështetur në prirjen e tyre për lojën dhe argëtimin. Kështu, në lëndën e
gjuhës shqipe, mësimin e ﬁllonin me lojëra [alësh, duke i tërhequr ata në diskutime.
Nga ana tjetër, mësuesi e nxënësi vendosën të punonin me shokët e tĳ, që ishin më
mirë me mësime, pas mësimit dhe në shtëpitë e njeri-tjetrit.
Në mënyrë të vazhdueshme e sistematike është e domosdoshme motivimi i këtyre
nxënësve dhe falenderimi për çdo sukses të arritur.
Një mësuese shkruan: “Duke njohur interesat e tĳ, dëshirën për veprimtari
argëtuese e lojëra, kam përshtatur metodologjinë dhe metodat e punës që ishin më
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të përshtatshme për të. Me dëshirën e tĳ i kam ngarkuar detyra te veçanta, të cilat
i kam shtuar shkallë-shkallë që të mos bëhen të bezdisshme. Kam komunikuar me
ngrohtësi me të, duke i bërë të ditura rezultatet pozitive që arrinte. Kam zhvilluar
biseda individuale, duke e këshilluar me shumë takt që të vinte veten përpara
përgjegjësisë, me qëllim që të ndërgjegjësohej se duhej të ndryshonte sjelljen e tĳ ndaj
mësimit. E kam inkurajuar, motivuar dhe vlerësuar për çdo përgjigje të dhënë në
mënyrë të saktë. Në vĳimësi i kam dhënë mundësinë që të përgjigjej me mënyrat që
ka zgjedhur vetë, p.sh. me alternativa etj.”.
Një mësues tjetër shprehet: “Kuptova se detyra ime kryesore për këtë nxënës ishte t`i
ngjallja interesin dhe dashurinë për lëndën. Për këtë e aktivizoja në detyra në grup
dhe e ngarkoja me detyra individuale interesante që ai të kuptonte bukurinë dhe
dobinë e lëndës. Shpesh i jepja detyra për të mbledhur materiale të ndryshme, të
nevojshme për orën e mësimit. Përdorimi i mjeteve didaktike nga mjedisi, që e bënte
mësimin më konkret dhe më tërheqës, i rriti interesin për lëndën. Në këtë funksion,
kam shfrytëzuar veprimtaritë kroskurrikulare dhe ekstrakurrikulare për të nxitur
ndjenjën e kureshtjes për natyrën, për ndryshimet e saj dhe për ndikimin që ka te
njeriu etj.”.
Një mësuese përshkruan punën e saj me një nxënëse, së cilës i kishte vdekur e
ëma. “Ky ka qenë një rast i vështirë në përvojën time. Mendova se, së pari, ishte
e nevojshme që të merresha me nxënësen për t`i ulur dhimbjen dhe për t`i krĳuar
kushte që të mos merrej me veten e saj, por ta transferonte vëmendjen në veprimtari
që mund ta bënin të harronte sado pak hallin e saj. Bisedoja shpesh me të për ta bërë
të kuptonte se unë e doja shumë dhe do ta ndihmoja në çdo hap. Në punën time për
të përmbushur këtë synim më ka ndihmuar edhe gjyshja e saj, e cila kujdesej për të
me shumë dashuri dhe përkujdesje. Ajo luajti një rol vendimtar për ta nxjerrë mbesën
e saj nga ajo situatë shumë e dhimbshme, që ndikonte drejtpërdrejt në anën e saj
psikologjike. Në procesin mësimor tregova një kujdes të posaçëm për këtë nxënëse.
Çdo koncept të ri ia shpjegoja dhe rishpjegoja disa herë dhe e aktivizoja sistematikisht.
Gjatë orës së mësimit, në orët e lira, në veprimtaritë e ndryshme, pas mësimit, gjeja
pak kohë me nxënësen për të shpjeguar, përsëritur, përforcuar dhe zgjidhur ushtrime
matematikore.
Nëpërmjet motivimit të çdo hapi të saj, sado të vogël, e bëra të ﬁtonte ditë pas dite
besimin në vetvete”.
Vlerësimi i suksesit
Po aq i rëndësishëm është edhe procesi i vlerësimit të suksesit të nxënësve, pas një
pune të vĳueshme, sipas planiﬁkimit. Burimet kryesore për realizimin e këtĳ vlerësimi
janë rezultatet e teteve e minitesteve për orë mësimi dhe për kapitull dhe vëzhgimi i
sjelljes së përmirësuar të nxënësve. Më poshtë po japim mendimet e disa mësuesve
për këtë aspekt.
“Vajza ﬁlloi të afrohej dhe të këmbente mendime me shokët. Në diskutime ajo po
tregonte interes. Filloi të afrohej vetë te tavolina ime për të më treguar detyrat. Në
miniteste nxënësja po jepte rezultatet që kisha planiﬁkuar për të”.
“Nuk ishte e vështirë të vĳa re përparimin e nxënësit. Ai kërkoi që të ﬁllonte një
ﬂetore të re për detyrat e gjuhës shqipe, duke ﬁlluar një fazë të re të pamjes së tĳ
si nxënës. Interesohej që punimet e tĳ të zinin vend në këndin e gjuhës. Përgjigjej
me kënaqësi në pyetjet e shkurtra që i bëja herë pas here. Në minitestin e zhvilluar
meritoi ﬂamurin e grupit”.
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“Kaloi mja> kohë që nxënësja të ﬁllojë të punojë në mënyrë sistematike, të lexojë më
mirë dhe të reagojë ndaj pyetjeve me përgjigje me [ali të shkurtëra”.
“Vura re se nxënësi ndihej më mirë në lëndën time. Filloi të aktivizohej në orën e
mësimit, të merrte pjesë në diskutime dhe të shprehte mendimin e tĳ.
Puna me shokët dha efekte pozitive dhe nxënësi ﬁlloi të arrinte rezultate të mira në
miniteste. Arriti të sillte vetë materiale shtesë për mësimin si libra për fëmĳë etj.”.
“Puna individuale më këtë nxënës vĳoi me program afatgjatë. Me kalimin e kohës,
ishte e dukshme se ai ndihej më mirë në klasë, kishte rritur ndjenjën e përgjegjësisë dhe
dëshirën për plotësimin e detyrave mësimore. Aktivizohej me dëshirë në diskutimet
mësimore dhe më ndiqte me kureshtje në shpjegimin e mësimit. Në miniteste ﬁlloi të
jepte përgjigje të sakta”.
“Ndërhyrjet e bëra dhanë efekte pozitive. Nxënësja ﬁlloi të bashkëpunonte më
mirë dhe të merrte pjesë aktive në mësim. Njohuritë bazë për çdo orë mësimi po i
përvetësonte më mirë. Interesi për lëndën ﬁlloi të rritet. Në përgjigjet e minitestit për
njohuritë e nivelit bazë po jepte rregullisht përgjigje të sakta”.
Përfundime dhe rekomandime
Perfundime
Prapambetja në mësime e nxënësve është një dukuri e njohur në arsim. Simptomat
kryesore të kësaj dukurie shfaqen në rezultatet e testimeve e provimeve si edhe në
sjelljen e nxënësve të prapambetur ndaj procesit mësimor. Mungesa e dëshirës për
të mësuar, humbja e besimit në suksesin mësimor, tendenca për të mos u përfshirë
në diskutimet dhe veprimtaritë e tjera mësimore, tërheqja në veprimtari jomësimore
dhe krĳimi i problemeve disiplinore në klasë janë karakteristika të zakonshmë të
nxënësve me prapambetje në të nxënë.
Prapambetja e nxënësve në të nxënë shprehet në mangësitë e theksuara të përvetësimit
të koncepteve e shprehive kryesore mësimore, të cilat e shoqërojnë nxënësin gjatë
viteve të shkollimit dhe e pengojnë të arrĳë suksesin mësimor.
Arsyet e kësaj dukurie janë komplekse. Krĳimi i mangësive mësimore nga ora në orë
e nga klasa në klasë lidhet me punën e pamja>ueshme të mësuesve për të siguruar
arsim cilësor për të gjithë nxënësit. Mungesa e vëmendjes ndaj nxënësve në nevojë
në të nxënë, mosaplikimi i metodave teknikave për ta bërë mësimin tërheqës dhe për
të prekur e nxitur a>ësitë e prirjet e të gjithë nxënësve, kalimi pa meritë i nxënësve
nga klasa në klasë janë përgjegjësi e staﬁt pedagogjik në shkollat tona. Arsue të tjera
lidhen me prezencën e klasave të bashkuara në arsimin parauniversitar, e mësuesve
të pakualiﬁkuar në zonat rurale, mungesa e interesimit të prindërve për arritjet
mësimore të fëmĳëve të tyre dhe e bashkëpunimit efektiv shkollë-familje.
Përvoja e mësuesve të suksesshëm tregon se ky problem mund të ketë zgjidhje nëse
përcaktohet si objektiv i punës së mësuesit dhe të nxënësve. Ndërhyrjet e fokusuara në
këtë drejtim kanë dhënë rezultate pozitive. Mja> nxënës kanë shpëtuar nga etiketimi
“nxënës i prapambetur” dhe kanë vĳuar të ecin me hapin e nxënësve të tjerë.
Rekomandime
Nisur nga interesi i nxënësve dhe i prindërve për të patur ecuri pozitive mësimore si
dhe nga interesi i institucioneve të edukimit për të përmbushur misionin e tyre mund
të përvĳojmë disa rekomandime.
Në këshillat e mësuesve ka vend të planiﬁkohen e të zhvillohen debate profesionale
për parandalimin e prapambetjes së nxënësve në mësime dhe në reduktimin e saj.
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Ka mja> mësues që mendojnë se puna e diferencuar me nxënësit problematikë në
të nxënë do kohë dhe energji shtesë dhe, për këtë arsye, duhet paguar. Nuk janë
të rralla rastet kur mësuesit organizojnë kurse private më nxënës të tillë kundrejt
pagesës nga ana e prindërve. Në këto diskutime mund të qartësohet se puna me
nxënësit me vështirësi në të nxënë është pjesë e punës së mësuesit dhe, si e tillë, duhet
të përballohet përmes përcaktimit të objektivave dhe planiﬁkimit eﬁkas të punës
mësimore brenda dhe jashtë orës së mësimit.
Drejtoritë e shkollave në planin vjetor e zhvillimor të shkollës mund të përcaktojnë
objektiva të mirëﬁllta për arritjet e nxënësve, duke e shoqëruar me planin e veprimit
e të monitorimit për plotësimin e këtyre objektivave.
Nisur nga përvoja e bashkëpunimit me prindërit e nxënësve në nevojë për të nxënë
mund të tërhiqet vëmendja se ata, zakonisht, nuk paraqiten në takimet e rregullta
me mësuesit kujdëstarë, nga që druhen se do të qortohen publikisht për mungesën
e arritjeve të fëmĳëve të tyre mësime. Prandaj rekomandohet që, për të siguruar
mbështetjen e tyre, të zhvillohen vizita në familje e takime individuale, ku të
përcaktohen detyrat e dyanshme për të përmirëuar arritjet e nxënësve.
Prania e klasave të bashkuara dhe e mësuesve të pakualiﬁkuar, si arsye serioze të
krĳimit të prapambetjes në mësime të nxënësve në zonat rurale, mund të shmangen
përmes përqendrimit të shkollave me pak fëmĳë. Krĳimi i shkollave dhe i klasave
normale, mundësitë për të përzgjedhur mësues të kualiﬁkuar për mësimdhënie si
dhe përdorimi i investimeve të shtuara në dobi të procesit mësimor do të ndihmonte
si në parandalimin e prapambetjes në të nxënë, ashtu edhe në reduktimin e saj.
Falenderime
Në kryerjen e këtĳ studimi kanë dhënë kontribut të vlefshëm dhe meritojnë
falenderime: specialistë të DAR Kukës, drejtues shkollash dhe mësues që janë treguar
bashkëpunues gjatë plotësimit të pyetësorëve dhe zhvillimit të testimeve.
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Bordet Këshillimore të Prindërve – një sugjerim për fuqizimin e rolit të
prindërve në edukim
Mexhit Hajdari
Universiteti i Tiranës, Filiali Kukës
Abstrakt

Qëllimi
Ekspozimi i një përvoje më vlerë në ngritjen dhe funksionimin e Bordeve Këshillimore të
Prindërve që i shërben fuqizimit të përfshirjes së prindërve në edukim në dobi të arsimimit
më cilësor të fëmĳëve.
Arsyet e realizimit të punimit
Megjithëse në dokumentet zyrtare dhe në propagandën e përditshme roli i prindërve në edukim
vlerësohet si i rëndësishëm, realisht, lëvizja prindërore dhe përfshirja e prindërve në edukim
është e dobët dhe nuk po jep ndikimin e nevojshëm për arsimimin më të mirë të fëmĳëve. Kjo
lëvizje është kuﬁzuar brenda mureve të shkollave dhe nuk ka forcën e duhur të ndikimit në
hartimin e politikave e strategjive rajonale të edukimit dhe në përfshirjen e masës së gjerë të
prindërve në zgjidhjen e problemeve të edukimit. Nisur nga parimi se plotësimi i misionit
të edukimit nuk mund të bëhet vetëm nga shkolla e mësuesit, por ka nevojë për angazhimin
edhe të faktorëve të tjerë, midis të cilëve, prindërit kanë një rol të pazëvendësueshëm, punimi
mund të vlerësojë përvojën e deritanishme dhe mund të japë një sugjerim për fuqizimin e
përfshirjes së prindërve në edukim në terrenin shqiptar.
Pikat kryesore të punimit
Hyrje, qëllimi i ngritjes së BKP-ve dhe tiparet bazë të tyre, zgjedhja dhe konstituimi i Bordeve,
mënyra e funksionimitn të BKP-ve, tematika e takimeve të tyre dhe përfundimet përkatëse.
Metodologjia
Punimi është kryer duke u mbështetur në shqyrtimin e dokumentacionit zyrtar të administratës
dhe të protokolleve të veprimtarisë së Bordeve të Prindërve, në plotësimin e pyetësorëve dhe
të intervistave si dhe në kontributin e tavolinave të rrumbullakta me aktorë të edukimit.
Gjetjet kryesore
Punimi evidenton se Bordet Këshillimore të Prindërve pranë DAR/ZA-ve përbëjnë një
element të ri të lëvizjës prindërore dhe të përfshirjes së prindërve në edukim, duke ndihmuar
vendimmarrjen e autoriteteve rajonale të edukimit në dobi të arsimimit më cilësor të fëmĳëve.
Zgjedhja e anëtarëve të Bordit, organizimi i veprimtarisë së tĳ, problematika që shqyrtohet,
marrëdhëniet me autoritetet e edukimit dhe me prindërit janë të tilla që karakterizohen nga
fryma demokratike, bashkëpunimi si dhe angazhimi i organizuar për të prodhuar kontribute
të vlefshmë për shkollimin më të mirë të fëmĳëve. Këtë e tregon edhe fakti se përvojat e
grumbulluara kanë shërbyer për të zgjidhur më mirë problemet e edukimit si dhe kanë rritur
përfshirjen e prindërve në edukim.
Fjalë kyçe: borde, prindër, autoritete të edukimit, zgjedhje, rregulla funksionimi, tematika,
llogaridhënie.

Hyrje
Ngritja e Bordeve Këshillimore të Prindërve pranë DAR-eve (BKP) është inicuar nga
CDE (Qendra për Arsim Demokratik), si një nga objektivat e projektit të zbatuar prej
saj në qarqet Kukës, Korçë dhe Gjirokastër për rritjen e përfshirjes së prindërve në
edukim dhe zgjerimin e aksesit të tyre në vendimmarrje.
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Ngritja e Bordeve është konceptuar si një strategji për të realizuar komunikimin e
drejtpërdrejtë të prindërve me institucionin më të lartë vendimmarrës të arsimit në
rajon, duke synuar arritjen e dy qëllimeve: përmirësimin e vendimmarrjes së DARit në interes të edukimit më të mirë të fëmĳëve si dhe sigurimin e mbështetjes së
reformave nga organizmat prindërorë në shkolla.
Statusi i Bordeve është konceptuar si këshillimor.
Ana pozitive e kësaj qasjeje të Bordeve është se ai , me mendimet, sugjerimet dhe
propozimet që bën, ndihmon vendimmarrjen efektive të DAR-eve për përmirësimin
e edukimit të fëmĳëve, një vendimmarrje e bazuar në aktet ligjore e nënligjore të
sistemit të arsimit. Ajo që mund të zgjerojë dhe të fuqizojë ndikimin e Bordeve në
edukim është gjetja, përcaktimi dhe përdorimi i disa hapësirave që Bordi të jetë
vendimmarrës, ose pjesë e vendimmarrjes së DAR-eve.
MASH-i, si institucion qendror i arsimit ka mundësi të parashikojë udhëzime të
posaçme për t`i dhënë përgjegjësi BKP-së, nëse do ta gjykojë me vend ngritjen e
këtyre bordeve në të gjitha qarqet e vendit.
Qëllimi i ngritjes së Bordeve Këshillimore të Prindërve (BKP) dhe tiparet bazë të
tyre
Bordet Këshillimore të Prindërve janë institucione prindërore që ngrihen pranë DARve/ZA-ve si përfaqësues të prindërve dhe që kanë për qëllim ndërtimin e partneritetit
veprues e të qendrueshëm me institucionet të, për t`i bërë ato të ndjeshme ndaj
interesave të prindërve e të fëmĳëve në veprimtarinë e tyre.
Të përmirësojnë cilësinë e vendimmarrjes së DAR-eve/ZA-ve, duke shkëmbyer
informacion të vlefshëm për problemet e edukimit të fëmĳëve.
Të japin kontribut në zgjidhjen e problemeve rajonale arsimore, duke u orientuar nga
nevojat e interesat e fëmĳëve.
Të ndërgjegjësojnë prindërit për rëndësinë e përfshirjes së tyre në trajtimin e zgjidhjen
e problemeve të edukimit në shkollë e në familje.
Të nxisin përfshirjen prindërore në edukim, si një nga rrugët e demokratizimit të
arsimit dhe të përmirësimit të cilësisë së formimit të fëmĳëve.
BKP-të janë në shërbim të prindërve, pjesëmarrjes së tyre në fushën e edukimit,
ndryshimit të konceptit të deritanishëm për rolin e tyre në shkollë, njohjes së të
drejtave të prindërve dhe përﬁtimeve që kanë nga pjesëmarrja në shkollë si partnerë
aktivë të saj në mbarëvajtjen e fëmĳëve të tyre, lidhjes midis politikave edukuese në
shkollë dhe politikave të zhvillimit të komunitetit. Përfshirja e prindërve në edukim
lehtëson vështirësitë dhe rrit mundësitë e suksesit të procesit mësimor-edukativ.
BKP-të janë në shërbim të fëmĳëve, të cilëve u rritet ndjenja e sigurisë në shkollë, që e
shohin jetën shkollore me më pozitivitet dhe rritin vetvlerësimin për veten.
Ato janë në shërbim të mësuesve, të cilët janë më të interesuarit për bashkëpunimin
me prindërit. Kontributi i prindërve, i organizuar ose individual, lehtëson procesin e
të nxënit dhe e bën atë më të suksesshëm.
Bordet e prindërve u shërbejnë drejtuesve të shkollës, të cilët ndërtojnë e zbatojnë
strategji për zbatimin e reformave arsimore. Komunikimi dhe bashkëpunimi me
prindërit në veprimtaritë shkollore gjallëron jetën e shkollës dhe të fëmĳëve, duke e
bërë atë më rezultative e më miqësore.
Një aspekt i rëndësishëm në veprimtarinë e BKP-ve është llogaridhënia, e cila synon
të rritë demokracinë në procesin e pjesëmarrjes së prindërve në edukim, duke e
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konsideruar prindin si qytetar, taksapagues dhe si klient të shkollës. Llogaridhënia e
BKP-së shihet në raport me DAR-in/ZA-në, me anëtarët e BKP-së dhe në marrëdhëniet
midis këtyre të fundit dhe strukturave të organizuara prindërore në shkollë.
DAR-et/ZA-të raportojnë para BKP-ve për ecurinë e reformave në arsim, në zbatim
të udhëzimeve të MASH-it, për problemet mësimore dhe edukative që po përballon
shkolla dhe për mënyrën e menaxhimit të tyre nga administrata rajonale e arsimit, për
sjelljen profesionale e morale të mësuesve dhe cilësinë e punës së tyre si mësimdhënës
dhe edukatorë, për rezultatet periodike të semestrit dhe të testimeve të përqendruara,
për pajisjen e shkollave me bazë materiale-didatike etj.
Anëtarët e BKP-ve duhet të kërkojnë akses në politikat arsimore rajonale të DAR-eve,
transparencë dhe më shumë kontroll për investimet që kryhen në arsim si për njësitë
e qeverisjes vendore, ashtu edhe për ﬁrmat sipërmarrëse, për një infrastrukturë më
të mirë shkollore, ndërhyrje në përmbajten e kurrikulave dhe metodologjive që
sigurojnë arritje të suksesshme në rajonin e tyre, akses në hartimin e zbatimin e
kritereve për emërtimet dhe përgjedhjen e personelit arsimor dhe kualiﬁkimin e tyre.
Anëtarët e bordit duhen parë si përcjellës të informacionit dhe të zërit të prindërve
në DAR-et/ZA-të, për gjetjen e rrugëve në zgjidhjen e problemeve të diskutuara në
shkollat që ata përfaqësojnë. Anëtarët e bordeve duhet të jenë të përgjegjshëm për
të sjellë në bord në mënyrë institucionale, problematikën që shqetëson këshillin e
prindërve si dhe për ta informuar po institucionalisht atë, për çka diskutohet dhe për
detyrat që përcakton bordi para prindërve.
Marrëdhëniet midis BKP-ve dhe DAR-eve/ZA-ve duhet të jenë bashkëpunuese duke
këmbëngulur në kontributin e përbashkët për përgatitjen e takimeve të bordeve, ku
grupe nga të dyja palët duhet të jenë të angazhuara në këtë proces, në shkëmbimin
e ndërsjelltë të informacionit për edukimin e fëmĳëve në shkolla dhe për drejtimet e
reformës arsimore, në marrjen përsipër dhe zbatimin nga të dyja palët të detyrave për
zgjidhjen e problemeve të diskutuara.
Krĳimi i BKP-ve është një qasje e duhur në të mirë të sistemit arsimor . Vendosja e tĳ
pranë DAR-ve/ZA-ve i jep atĳ mbështetje të fortë institucionale, të drejtë veprimi,
rolin e një koordinatori për lehtësimin e reformave arsimore, bashkim në një zë të
institucionit dhe mendimeve e aspiratave të prindërve, në interes të fëmĳëve dhe
cilësisë së vendimeve të këtyre institucioneve.
Roli BKP-së është kryesisht këshillimor duke synuar që, me forcimin e tĳ, të
jetë dhe vendimarrës në funksion të cilësisë së vendimeve të DAR-it/ZA-së, për
realizimin e kërkesave dhe prioriteteve të vëna në fokus të punës së tĳ. Mbi bazën
e mendimeve e sugjerimeve të prindërve, vendimet e duhura i merr DAR-i/ZA-ja, të
cilat i bazojnë ato në aktet ligjore e nënligjore, si institucione i njohur nga ligji, por
roli i prindërve konsiderohet i rëndësishëm si partnerë dhe zgjidhës të problemeve
të shkollës, duke qenë të përfshirë në vendimet që merren për edukimin e mirë të
fëmĳëve.
Zgjedhja dhe konstituimi i Bordeve Këshillimore të Ptrindërve
Bordet Këshillimore të Prindërve ngrihen pranë DAR/ZA-ve.
Bordet Këshillimore të Prindërve përbëhen nga 10-20 anëtarë, në varësi të numrit të
shkollave në juridiksionin e DAR/ZA-ve.
Struktura e përgjithshme e Bordeve Këshillimore të Prindërve përbëhet nga
përfaqësues të këshillave të prindërve të shkollave, përfaqësues të qeverisjes vendore,
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përfaqësues nga qeveria e nxënësve, përfaqësues nga media vendore dhe përfaqësues
nga shoqëria civile
Anëtarët prindër të Bordeve Këshillimore të Prindërve përfaqësojnë këshillat e
prindërve të shkollave. Secili prej tyre përfaqëson këshillin e prindërve të një shkolle.
Anëtarët e tjerë të Bordeve Këshillimore të Prindërve zgjidhen nga një për secilën
fushë.
Shpërndarja e profesioneve dhe e pozicioneve të punës të anëtarëve prindër të
Bordeve Rajonale të Prindërve duhet të jetë e përshtatshme për të përfaqësuar shtresa
e interesa sa më të gjëra të komunitetit.
Nuk rekomandohet që anëtarë të Bordeve Këshillimore të Prindërve të jenë drejtorët
e shkollave, për arsye se ata nuk përfaqësojnë prindërit dhe se janë partnerë me
prindërit në plotësimin e interesave të fëmĳëve në edukim.
Këshillat e prindërve të shkollave përzgjedhin një përfaqësues të tyre si anëtar të
Bordeve Këshillimore të Prindërve.
Për përzgjedhjen e prindërve në Bordet Këshillimore të Prindërve duhet të merren në
konsideratë këta faktorë.
Problemi i përzgjedhjes së anëtarit të Bordeve Këshillimore të Prindërve të trajtohet
si një pikë e veçantë e rendit të ditës në mbledhjen e këshillit të prindërve të shkollës
për zgjedhjet e reja. Gjatë trajtimit të kësaj pike vendoset për përfaqësuesin e këshillit
të prindërve në Bordet Këshillimore të Prindërve, duke i orientuar vendimmarrësit
nëpërmjet disa kritereve që sigurojnë përshtatshmërinë e përfaqësimit.
Kjo është e nevojshme, po të marrin në konsideratë një prirje të fortë të drejtorëve të
shkollave për të ndikuar në zgjedhjen e kryetarit të këshillit të prindërve të shkollës,
çka bën që të ulet shkalla e pavarësisë së këtĳ organizmi prindëror jo vetëm në shkollë,
por edhe duke u mbartur në Bordet Këshillimore të Prindërve.
Këto kritere mund të jenë: përvoja pozitive në lëvizjen prindërore, kontributi në
përfshirjen e prindërve në edukim dhe ndjeshmëria ndaj interesave të prindërve e të
nxënësve në shkollë, niveli i njohjes së problemeve të edukimit në nivel shkolle, rajoni
dhe më gjërë, integriteti personal, guximi dhe kurajoja për të kërkuar diskutimin
e zgjidhjen e problemeve të prindërve, pavarësisht nga qendrimi dhe interesat e
administratës së arsimit, serioziteti dhe përgjegjshmëria në kryerjen e detyrës, a>ësitë
dhe dëshira për të punuar në grup etj.
Kjo procedurë duhet të protokollohet, siç protokollohen procedurat e ngritjes së
bordit të shkollës, të këshillit të disiplinës etj. Kjo do të shërbente jo vetëm për të rritur
seriozitetin e këtĳ procesi, por edhe për të të bërë më të përgjegjshëm të përzgjedhurin
e për ta bërë të njohur atë në komunitetin e prindërve të shkollës.
Prindërit, nxënësit dhe mësuesit e shkollës duhet të informohen për ekzistencën dhe
funksionimin e Bordit Këshillimor të Prindërve si dhe për përfaqësuesin e tyre në
këtë Bord nëpërmjet medias vizive, takimeve të posaçme, publikimeve ﬁgurative e
aﬁsheve në mjediset e e shkollës etj.
Përgjegjësia për zbatimin e procedurave të përzgjedhjes së përfaësuesve të prindërve
të shkollës në Bordet Këshillimore të Prindërve është e drejtorit të shkollës, në kuadrin
e përgjegjësive të tĳ ligjore për organizimin e zgjedhjeve të këshillave të prindërve në
shkollën e tĳ. DAR-i/ZA-ja mbikëqyrin dhe vlerësojnë procesin, siç veprojnë edhe për
çështje të tjera të veprimtarisë së drejtorive të shkollave.
Kohëzgjatja e mandatit të përfaqësuesit të këshillit të prindërve në Bordet Këshillimore
të Prindërve është 1 vit. Në çdo vit shkollor, në mbledhjen për zgjedhjen e këshillit
të ri të prindërve, diskutohet për rinovimin ose jo të mandatit të anëtarit të tĳ, si
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përfaqësues ekzistues i prindërve të shkollës në Bordet Këshillimore të Prindërve.
Kur këshilli i prindërve të shkollës vlerëson se anëtari i zgjedhur prej tyre nuk ka
justiﬁkuar këtë besim, zgjedhin një përfaqësues tjetër. Nëse nuk është ky problem,
rinovohet mandati i anëtarit ekzistues.
Sigurisht, numri i anëtarëve të Bordeve Rajonale të Prindërve nuk përputhet me
numrin e shkollave që mbulon DAR-i/ZA-ja. Një Bord me më shumë se 20 anëtarë
është vështirë të menaxhohet. Problemi se cilat shkolla do të përfaqësohen në Bordet
Këshillimore të Prindërve mund të trajtohet dhe të zgjidhet nga vetë Bordi, me
një bashkëpunim të anëtarëve të tĳ me DAR-in/ZA-në. Rekomandohet të ndiqen
dy rrugë: në Bordet Këshillimore të Prindërve të përfaqësohen shkollat ku lëvizja
prindërore është më e zhvilluar. Kjo kërkon vendosjen e disa kritereve dhe treguesve
përkatës, përmbushja e të cilëve do të tregojë nëse një shkollë duhet të përfaqësohet
në këto borde. DAR-i/ZA-ja, në bashkëpunim me anëtarët e Bordeve Këshillimore
të Prindërve, përzgjedhin anëtarët e tyre nëpërmjet vendimmarrjes së mbledhjes
së përgjithshme të kryetarëve të këshillave të prindërve të të gjitha shkollave në
juridiksionin e tyre.
Pavarësisht nga rruga e ndjekur, Bordet Këshillimore të Prindërve përfaqësojnë
prindërit e të gjitha shkollave.
Përveç prindërve, në Bordet Këshillimore të Prindërve marrin pjesë edhe anëtarë të
tjerë, të cilët përfaqësojnë qeverisjen vendore, qeverinë e nxënësve, shoqërinë civile,
biznesin dhe median vendore.
Përzgjedhja e përfaqësuesit të qeverisë së nxënësve realizohet sipas procedurës që u
përshkrua për këshillin e prindërve të shkollës. Pra, senati të diskutojë e të vendosë se
cili nxënës do të përfaqësojë qeverinë e nxënësve në Bordin këshillimor.
Përsa i përket medias vendore, sugjerohet që edhe përfaqësuesi i saj të përzgjidhet
nga shoqata vendore e medias.
Një peshë të veçantë në Bord ka përfaqësuesi i qeverisjes vendore. Është e arsyeshme
që përfaqësuesi i qeverisjes vendore të jetë nga qarku ose Prefektura e qarkut të
rajonit. Këto dy institucione kanë kompetenca dhe akses për të angazhuar më mirë
gjithë qeverisjen vendore në shërbim të edukimit të fëmĳëve.
Bordet Këshillimore të Prindërve duhet të zgjerohen me përfaqësues të fushave të
tjera të jetës sociale e ekonomike të qarkut si shoqëria civile (organizatat që merren
me problemet e fëmĳëve e të prindërve) si dhe biznesi vendor, i cili ka nevojë të
krĳojë një vizion të ri të përkrahjes së edukimit të fëmĳëve, sipas legjislacionit në fuqi.
Përfaqësuesit e tyre përzgjidhen për në Bordet Këshillimore të Prindërve në mnyrë
demokratike, si vendimmarrje e institucioneve përkatëse.
Bordet Rajonale të Prindërve ngrihen për çdo vit mësimor. Kjo ndodh pasi të mbarojnë
zgjedhjet e këshillave të prindërve në shkolla. Mbledhja e parë është ndërtimi i listës
së anëtarëve të Bordit.
Thirrja e mbledhjes së parë është bëhet nga DAR-i/ZA-ja, pas informacionit të marrë
nga drejtoritë e shkollave për anëtarët e përzgjedhur nga këshillave të prindërve.
Mënyra e funksionimit të Bordeve Rajonale të Prindërve
Në mbledhjen e parë realizohet ndërtimi i listës së anëtarëve të Bordit (konstituimi
i Bordit) si dhe zgjidhet kryetari i Bordit. Kryetari i Bordit zgjidhet me shumicën e
thjeshtë të numrit të anëtarëve të Bordit. Ky funksion është me rotacion dhe zgjat
vetëm një muaj.
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Funksionet e kryetarit të Bordit janë: përfaqëson Bordin në të gjitha veprimtaritë me
DAR-in/ZA-në dhe të tjerët, midis dy mbledhjeve të Bordit, udhëheq e menaxhon
punën për plotësimin e Planit të veprimit për muajin përkatës, thërret e drejton
mbledhjen e anëtarëve të Bordit për të hartuar e diskutuar problematikën që Bordi
vendos të trajtojë me DAR-in/ZA-në dhe të tjerët.
Në mbledhjen e parë ngrihen dy grupe pune: grupi për hartimin e Marrëveshjes së
Mirëkuptimit midis Bordit dhe DAR-it/ZA-së dhe grupi për për hartimin e Planit të
veprimit të Bordit për vitin shkollor në vazhdim.
Grupet përbëhen nga anëtarë të Bordeve Këshillimore të Prindërve dhe nga
përfaqësues të DAR-ve/ZA-ve, që mund të jenë specialistë të këtyre institucioneve
ose persona të tjerë, të përfshirë në këto procese. Detyra e grupeve është që, pas
konsultimit me të gjitha këshillat e prindërve dhe me përfaqësues të DAR-it/ZA-së,
të vendosin bashkërisht se çfarë duhet të përmbajë Marrëveshja e bashkëpunimit dhe
çfarë do të trajtojnë gjatë vitit shkollor. Drejtori dhe përfaqësuesit e tĳ parashtrojnë
çështjet që lidhen me interesat e institucionit, ndërsa prindërit parashtrojnë probleme
që janë vlerësuar nga prindërit si të domosdoshme për t`u trajtuar. Grupet hartojnë
këto dy dokumente dhe i paraqesin për miratim në mbledhjen e radhës të Bordeve
Këshillimore të Prindërve.
Sipas Marrëveshjes së Mirëkuptimit dhe Planit të veprimit, Bordet Rajonale
Këshillimore të Prindërve mblidhen një herë në muaj.
Mbledhja e Bordeve Këshillimore të Prindërve është e ligjshme kur sigurohet shumica
e anëtarëve të tyre.
Për të siguruar vazhdimësinë e veprimtarisë së Bordeve Këshillimore të Prindërve,
Bordi Këshillimor i një viti shkollor duhet të funksionojë deri në konﬁgurimin e Bordit
të ri. Kjo është e domosdoshme, sepse lihet pas dore një fazë e rëndësishme e procesit
të arsimit: përgatitja dhe ﬁllimi i vitit të ri shkollor, ku mendimi dhe kontributi i
prindërve është i domosdoshëm për një ﬁllim të mbarë të vitit mësimor.
Në funksion të këtĳ procesi, DAR-i/ZA-ja cakton një punonjës të institucionit si
koordinator të veprimtarisë së Bordit.
Takimi i radhës njo>ohet për të gjithë anëtarët e Bordit 10-15 ditë më parë. Njo>imi
bëhet kurdoherë me shkrim dhe me ﬁrmën e drejtorit të DAR-it/ZA-së. Përveç
njo>imit për datën, orën, vendin dhe rendin e ditës së takimit, çdo anëtari të Bordit,
pa përjashtim, i vihet në dispozicion një informacion i përmbledhur për problemet
kryesore të trajtuara në mbledhjen e mëparshme si dhe një kopje e materialit për
tematikën që do të trajtohet në mbledhjen e radhës.
Kjo praktikë e përgatitjes së takimit ka disa anë pozitive: anëtarët e Bordit ndjehen të
rëndësishëm dhe të vlerësua, kanë kohën e nevojshme dhe mjetet për t`u përgatitur
për takimin dhe për t`u konsultuar me këshillat e prindërve të shkollave për rendin
e ditës, mbahen të informuar dhe në gjendje angazhimi të vazhdueshëm lidhur me
veprimtarinë e Bordit, anëtarët e Bordit, si drejtues të këshillave të prindërve në
shkolla, mësojnë një kulturë pune me komunitetin dhe një model të vlefshëm për
punën e tyre me prindërit në shkollë.
Për çdo takim të Bordit përgatitet dhe paraqitet një material me shkrim për pikat e
planiﬁkuara të rendit të ditës. Që në Planin e veprimit planiﬁkohen personat dhe
grupet e punës që do të përgatisin dhe paraqesin materialin në mbledhjen e Bordit.
Materialet e DAR-it/ZA-së përgatiten mbi një bazë të mja>ueshme të dhënash, të
përﬁtuara nga anketime, pyetësorë, testime dhe nga dokumentacioni institucional.
Materialet e paraqitura nga grupet e punës të anëtarëve të Bordit ndërtohen mbi
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bazën e problematikave të shkollave. Grupi i punës kërkon nga kryetarët e këshillave
të prindërve relacione për tematikën e takimit, realizon diskutime me grupet e
prindërve, plotëson anketa e pyetësorë dhe, mbi këtë bazë, përgatit materialin bazë.
Mbledhjen e Bordeve Këshillimore të Prindërve e drejton drejtori i DAR-it/ZA-së, ose
një person i autorizuar prej tĳ.
Moderimi i mbledhjeve bëhet nga koordinatori i Bordeve.
Të gjithë anëtarët e Bordeve janë të barabartë dhe kanë të drejtë të diskutojnë.
Diskutimet në mbledhjet e Bordeve Këshillimore të Prindërve janë të lira.
Diskutimet duhet të përqendrohen në tematikën e rendit të ditës.
Moderatori nxit diskutime nga të gjithë anëtarët e Bordit.
Pas diskutimeve, si rregull, drejtuesi i mbledhjes bën konkluzionet.
Në konkluzione vlerësohet materiali i përgatitur dhe niveli i diskutimeve, kontributi
i anëtarëve të Bordit dhe jepen udhëzime për hapat e mëtejshëm.
Konkluzionet dhe hapat e mëtejshëm miratohen me konsensus.
Në rast vendimmarrjeje, vendimi merret me shumicën e thjeshtë të anëtarëve të
Bordit, pjesëmarrës në mbledhje. Drejtori i DAR-it/ZA-së (ose personi i autorizuar
prej tĳ) nuk voton gjatë vendimmarrjes.
Në çdo mbledhje të Bordit, drejtori i DAR-it/ZA-së krĳon hapësirë që anëtarët e Bordit
të shprehin probleme, shqetësime e propozime edhe për çështje që nuk janë në rendin
e ditës. Këto protokollohen dhe mbahen shënim nga përfaqësuesi i DAR-it/ZA-së, i
cili jep shpjegimet e tĳ. Për problemet që kërkojnë kohë të studiohen e të përpunohen
ndërhyrjet e nevojshme, përgjigjet jepen në mbledhjen e ardhshme të Bordit.
Në përfundim të çdo takimi përcaktohen hapat e mëtejshëm: ngritja e grupeve e
punës për përgatitjen e materialit të radhës, caktimi i detyrave që konkluzionet e
takimit të Bordit të shkojnë në çdo këshill prindërish të shkollave, caktimi i detyrave
për të komunikuar me këshillat e prindërve të shkollave për problematikën që do të
trajtohet në mbledhjen e radhës.
Tematika e takimeve të Bordeve Këshillimore të Prindërve
Tematika e mbledhjeve e BKP-ve mund të jetë e shumëllojshme dhe të ketë një shtrirje
mja> të madhe. Kjo gjë kushtëzohet edhe nga fakti që çështjet të cilat lidhen me
shkollën dhe mund të diskutohen me prindërit, natyrisht duke pritur edhe zgjidhje
apo sugjerime prej tyre, janë të shumta.
Duke qenë se është kjo mundësi, ekziston dhe rreziku që shtrirja e tematikave të sjellë
cektësi dhe të mos krĳojë mundësi për t’i trajtuar problemet në thellësi.
Për t’iu shmangur këtĳ problemi, puna mund të ndërtohet në mënyrë të tillë që
të përzgjidhen tema të përgjithshme afatgjata, të cilat mund të ndahen më pas në
nëntema dhe të përcaktohen afate më të shkurtra për realizimin e tyre.
Tema e përgjithshme (kryesore), do të ishte mirë të merrte pikënisje te ai problem
që rezulton edhe më i mprehtë për një qark të caktuar, ose për një pjesë të mirë të
shkollave të këtĳ qarku.
P.sh, nëse për një qark është problem shqetësues braktisja, atëhere edhe tematika
kryesore për këtë vit do të ishte e përqendruar rreth saj:
“Braktisja në shkollat tona. Shkaqet e këtĳ fenomeni dhe masat për minimizimin e
saj”.
Kjo do të ishte dhe tema themelore e të gjitha takimeve të bordit. Kjo temë mund
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të zbërthehet në nëtema: niveli i braktisjes në shkolla, shkaqet kryesore që çojnë në
lindjen dhe ekzistencën e këtĳ fenomeni, aktorët që mund të çojnë në minimizimin e
tĳ, masat që ka marrë ose që duhet të marrë shkolla për minimizimin e saj, arritje dhe
rezultate konkrete nga shkollat etj.
Secila prej këtyre nëntemave mund të trajtohet në një takim të veçantë të BKP-së,
duke përcaktuar në të njëjtën kohë edhe personat përgjegjës (një ose disa) si edhe
afatet kohore për realizimin e tyre, sepse natyrisht, tema themelore dhe nëntemat, nuk
duhet të mbeten si tema në vetvete e formale, por duhet të përkthehen në objektiva
konkrete, në afate kohore të përcaktuara. Pra kjo nënkupton nënndarje tematike dhe
nënndarje kohore gjatë të cilave do të arrihen nënobjektiva të caktuara.
Në çdo takim pasaardhës duhet të diskutohen detyrat, problemet dhe arritjet që
kapin kalimin nga një takim në tjetrin.
Anët pozitive të kësaj mënyre tematizimi janë: puna e BKP-ve do të jetë një punë
me rezultate konkrete të prekshme, vëmendja do të përqendrohet në problemet
kryesore, do të sillte një përqendrim të të gjithë faktorëve për zgjidhjen e problemit
kryesor, do të shmangej mbivendosja e roleve dhe strukturave të ndryshme, do të
rritej përgjegjshmëria për të çuar në arritje konkrete (duke qenë se ka çështje, kohë
dhe objektiva konkretë), do të përfshiheshin prindërit në zgjidhjen e problemeve
që janë vërtet shqetësuese për arsimin dhe ku ata mund të japin kontributin e tyre
të rëndësishëm, shmang shtrirjen në disa probleme dhe trajtimin sipërfaqësor të
tyre, pa krĳuar mundësinë që të ndërhyhet në thellësi e me objektivitet. trajtimi me
tematika dhe afate do të krĳonte mundësinë e shtrirjes së punës për zgjidhjen e këtyre
problemeve edhe në vitin tjetër shkollor, deri në zgjidhjen optimale të tĳ;
BKP-të mund të marrin në shqyrtim edhe një problem tjetër në rast se është kthyer
shqetësues për shkollën. Në këtë rast dy problemet mund të trajtoheshin paralelisht;
Nga përvoja e veprimtarisë së BKP-ve Kukës, Korçë e Gjirokastër, mund t`u
sugjerohet këtyre organizmave një listë tematike: Përfshirja e prindërve në edukim,
Roli i prindërve në parandalimin e braktisjes ﬁzike dhe të fshehtë, roli i familjes
në përmirësimin cilësor të punës së shkollës dhe rezultateve të fëmĳëve, roli i
komunitetit për integrimin e fëmĳëve me probleme në shkollë, mbrojtja e fëmĳëve
nga abuzimi e neglizhimi, puna e komunitetit dhe masat për minimizimin e kurseve
private, si mund të ndikojnë prindërit në përmirësimin cilësor të punës së shkollës
dhe tejkalimin e problemeve te nxënësit me vështirësi në të nxënë,
veprimtaria e këshillave të prindërve për zgjidhjen e problemeve të edukimit në
shkollë, përpjekje dhe veprimtari konkrete për ta bërë shkollën më miqësore për
fëmĳët etj.
Është mirë që çdo takim i BKP-ve të të jetë i shoqëruar me shënimet përkatëse për
kohëzgjatjen, pjesëmarrësit, vendin, tematikën, problemet që u trajtuan etj.
Këto shënime do t’ i ndajmë në dy grupe: shënime gjatë zhvillimit të takimeve dhe
shënime-detyra pas takimeve. Në këto shënime ﬁksohet gjithçka kryhet gjatë takimit
të BKP-së. Këto shënime mund të mbahen në formën e një protokolli tradicional
mbledhjesh, në ﬂetë a ﬂetore ku të shënoheshin emrat e atyre që diskutojnë dhe çështjet
që ata kanë diskutuar. Natyrisht që tema, qëllimi, pritshmëritë, janë, padyshim,
shoqëruese të këtyre shënimeve, të cilat vendosen që në krye. Do të ishte mja> mirë
që këto shënime të strukturoheshin në formate të përcaktuara. Ana pozitive e mbajtjes
së shënimeve në mënyrë të tillë është se bëjnë që vëmendja të jetë e përqendruar në
drejtimet kryesore dhe, për pasojë, edhe raportimi e puna që i ka paraprirë raportimit
të jetë e strukturuar.
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Shënimet-detyra pas takimeve. Është e natyrshme që takimet të shoqërohen edhe me
detyra për periudhën deri në takimin pasardhës. Këto shënime do të ﬁksojnë: çështjet
që kanë mbetur për zgjidhje, çështje që do të diskutohen me komunitetin shkollor,
personat përgjegjës, afatet kohore për realizimin e tyre, rezultatet e pritshme etj.
Do të ishte e domosdoshme që këto shënime të përmbanin temën e diskutuar, objektivat
e përcaktuara dhe të synuara për t’u arritur, detyrat në të cilat do të konkretizohej
arritja e objektivave. Natyrisht që në këto shënime do të dokumentoheshin edhe
personat përgjegjës që do të mundësonin zbatimin tërësor të veprimtarive si dhe
afatet kohore gjatë të cilave pritet të realizohen objektivat.
Përfundime
BKP-të duhet të konsiderohen si hallkë lidhëse midis institucioneve arsimore dhe
prindërve për t’u përballur me problemet e edukimit të fëmĳëve si një proces i gjatë,
delikat dhe me reformat arsimore në proces.
Vlerësimet e drejtuesve të arsimit, anëtarëve të Bordeve dhe specialistëve të edukimit
në qarqet ku kjo përvojë është krĳuar tregojnë dobinë e Bordeve Këshillimore të
Prindërve në përmirësimin e vendimmarrjes së autoriteteve të edukimit dhe në rritjen
e përfshirjes së prindërve në edukim. Drejtori i DAR bën këto vlerësime: “Ngritja e
Bordit Këshillimor të Prindërve pranë DAR ishte një gjë e menduar mirë. Ky organizëm
ngrihet për herë të parë dhe koha tregoi se ishte mja> i dobishëm.
Në Bord anëtarët u zgjodhën sipas përfaqësimit të këshillave të prindërve të shkollave,
duke krĳuar një autoritet dhe një peshë të konsiderueshme në trajtimin e problemeve
dhe në vendimmarrjen për zgjidhjen e tyre.
Marrëveshja e lidhur midis DAR dhe Bordit i vuri prindërit në një plan me institucionin
kryesor të arsimit në qark, duke bërë që të ndjehen të barabartë dhe pa komplekse në
debatet dhe veprimtaritë e zhvilluara.
Plani i Veprimit që ndërtoi Bordi ishte i menduar mirë dhe në funksion të problemeve
që po përjeton arsimi dhe shkolla në Kukës.E rëndësishme është të vihet në dukje se në
veprimtarinë e Bordit prindërit kanë realizuar me cilësi mbi 50 % të Planit të veprimit,
duke punuar në grupe.
DAR dhe prindërit kanë shkëmbyer informacion më të gjerë dhe më të dobishëm për
punën dhe shqetësimet reciproke. Prindërit janë informuar në mënyrë institucionale
për reformat në arsim, për ecurinë e zbatimit të tyre si dhe për nevojën që ka shkolla për
mbështetjen e prindërve. Nga ana tjetër, DAR ka patur mundësi të marrë drejtpërdrejt
nga prindërit shqetësimet e tyre për edukimin e fëmĳëve, sugjerimet për zgjidhjen e
problemeve si dhe gatishmërinë për të bashkëpunuar më mirë për edukimin e fëmĳëve.
Për çdo problem të trajtuar me prindërit, DAR ka bërë analizat e saj, ka caktuar detyra
për administratën dhe ka këmbëngulur në zgjidhjen e këtyre problemeve në mënyrën
më të mirë të mundshme për kushtet tona”
Njw anwtare e Bordit shprehet: “Bordi i Prindërve pranë DAR-it është një strukturë
organizative këshilluese komunitare e re, jo vetëm për qarkun tonë, por edhe në shkallë
kombëtare. Si e tillë, kjo inisiativë, mendoj, duhet përshëndetur. Me gjithë se organizëm
I ri, mendoj se ka punuar mirë për konsolidimin e tĳ. Si anëtare e Bordit, unë jam ndjerë
mirë, sepse kemi punuar mbi bazën e një marrëveshjeje të qartë me DAR-in, me një
plan veprimi që e kemi ndërtuar vetë dhe që e kemi zbatuar vetë, në bashkëpunim me
DAR-in si dhe na janë vënë në dispozicion kohë përpara materialet e nevojshme për
çdo takim si informacione, tema etj.
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Materialet e tematikës së Bordit kanë qenë të lidhura me problemet e prindërve dhe
të fëmĳëve dhe në përgatitjen e tyre janë angazhuar seriozisht të gjithë anëtarët, duke
marrë opinionet e këshillave të prindërve dhe të qeverisë së nxënësve në shkolla.
Për mua, kjo tregon seriozitetin me të cilin e ka zhvilluar veprimtarinë e tĳ Bordi i
Prindërve”
Një trajnere tregon këto përshtypje: “Gjatë trajnimit më ka bërë përshtypje respekti që
treguan mësuesit për prindërit dhe anasjelltas. Kjo, mendoj përbën një bazë të mirë për
të ndërtuar një bashkëpunim të besuaeshëm midis palëve.
Më ka bërë përshtypje, gjithashtu, sinqeriteti me të cilin diskutonin prindërit. Ata treguan
respekt për informacionin dhe përvojat e paraqitura si dhe nuk patën komplekse në
diskutime, kur ishte [ala për dobësitë e fëmĳëve të tyre.
Prindërit ishin shumë të vëmendshëm ndaj mënyrave të bashkëpunimit me shkollën
dhe të kontributit të tyre në edukim. Ata u shprehën se këto gjëra janë shumë të
dobishme dhe duhet t`i dĳë çdo prind. Për këtë, prindërit sugjeruan se trajnime të tilla
është mirë të bëhen me të gjithë prindërit dhe mësuesit”.
Vazhdimësia e BKP-ve duhet të ndihet si domosdoshmëri për përmirësimin e edukimit
të fëmĳëve, ku të interesusar janë mjedisi shkollor, familja, nxënësit dhe komuniteti.
Vĳimësinë e veprimtarisë së BKP duhet ta marrë vete Bordi. Vendimi për funksionimin
e bordit duhet marrë pas analizës së punës vjetore të tĳ për të përcaktuar hapat për
të ardhmen në lidhje me ato probleme që shqetësojnë nxënësit, prindërit dhe shkollën.
Ky vendim merret nga grupi i përbërë nga drejtori i DAR-it dhe anëtarët e bordit.
Detyrë kryesore për sigurimin e vĳimësisë duhet të jetë takimi dhe konsultimi me
këshillat e prindërve, qeveritë e nxënësve, shërbimin psikologjik shkollor, punonjësin
social, anëtarë të komunitetit, mediat, përfaqësues të pushtetit vendor si dhe me
drejtorin e DAR-it, duke vendosur bashkërisht se çfarë do të trajtojnë gjatë vitit shkollor
të ardhshëm në avancim të punës dhe interesave të përbashkëta.
Hapat që mund të ndiqen për sigurimin e vazhdimësisë janë: procedura e zjedhjeve të
këshillave të prindërve në shkolla, rindërtimi i Bordeve Këshillimore të Prindërve sipas
rezultatit të zgjedhjeve, ndërtimi i listës emërore të anëtarëve dhe miratimi i tyre me
mandat një vjeçar, hartimi i planit të veprimit të bordit për punën në vĳim, riformulimi
dhe nënshkrimi i Marrëveshjes së bashkëpunimit midis DAR-ve/ZA-ve dhe BKP-ve
për vitin e ri shkollor, njohja e bordit me marrëveshjen e re dhe nënshkrimi nga ana e
tyre etj.
Falenderime
E ndjejmë si detyrim të këndshëm të falenderojmë drejtorët dhe koordinatorët e
Bordeve Këshillimore të Prindërve në DAR-të Kukës, Korçë e Gjirokastër, anëtarët e
bordeve dhe prundërit që kanë dhënë kontribut të vyer me intervistat dhe mendimet
e tyre si dhe grupet e trajnerëve të komuniteteve prindër-mësues.
Referenca
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307

Roli i mirëbesimit përtej interpretimit të Konventës së OKB- së “Për kontratat
për shitjen ndërkombëtare të mallrave” (CISG)
PhD (C.) Ergysa Ikonomi
Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë
Abstrakt
Kontratat ndërkombëtare, si mjeti kryesor i zhvillimit të tregtisë ndërkombëtare, që herët
kanë sjellë nevojën e krĳimit të një trupi të vetëm rregullash, që do t’i qeverisnin ato. Nga
lex mercatoria, një krĳim tërësisht spontan, shekulli XX dëshmoi për përpjekje serioze për
harmonizimin dhe uniﬁkimin e rregullave, me qëllim nxitjen e tregtisë ndërkombëtare, rritjen
ekonomike dhe përhapjen e vlerave në mbarë botën.
Konventa e OKB- së “Për kontratat për shitjen ndërkombëtare të mallrave” (CISG) është një
nga aktet ndërkombëtare më të rëndësishme në të Drejtën Kontraktore, shprehje e kombinimit
të traditave, eksperiencave dhe bashkëpunimit ndërmjet sistemeve të ndryshme ligjore.
Art. 7 (1) i Konventës është ndoshta artikulli më i debatuar i saj, përmbajtja dhe përfshirja e të
cilit është rezultat i një kompromisi të pashoq. Pavarësisht se art. 7 (1) e përmend mirëbesimin
në interpretimin e Konventës, ky punim synon të tregojë se roli i mirëbesimit shkon përtej.
Nëpërmjet analizimit dhe interpretimit të kujdesshëm të Konventës, punimi do të trajtojë
shfaqjen jo të drejtpërdrejt të mirëbesimit në formimin e kontratave, në detyrimet reciproke të
palëve dhe në dispozitat e përgjithshme për shitjen e mallrave. Bindja se roli i mirëbesimit nuk
kuﬁzohet vetëm në interpretimin e Konventës, do të forcohet edhe nga trajtimi i disa çështjeve
gjyqësore ndërkombëtare.
Fjalë kyçe: Konventa (CISG), kontrata ndërkombëtare, intepretim, mirëbesim.

Hyrje
Popujt në shekuj kanë dëshmuar se qarkullimi i të mirave materiale (mallrave)
ndërmjet tyre, në dukje një proces me karakter thjesht ekonomik, ka rezultuar në një
proces, që ka zhvilluar më tej edhe marrëdhëniet e përbashkëta kulturore, miqësore,
njerëzore. Ky rezultat, i frytshëm në disa dimensione, ka frymëzuar që herët “gjetjen
e gjuhës së përbashkët për tregtinë ndërkombëtare”, që nuk do të ishte gjë tjetër
ve# se tërësia e rregullave që do të mbanin në këmbë këtë aktivitet të rëndësishëm.
Nga lex mercatoria, një krĳim tërësisht spontan, shekulli XX dëshmoi për përpjekje
serioze për harmonizimin dhe uniﬁkimin e rregullave. Koncepti i harmonizimit u
bë shumë popullor kryesisht pas Lu>ës II Botërore, për shkak të përshpejtimit të
lidhjeve tregtare, përmirësimit të kushteve të komunikimit dhe transportit dhe heqjes
së pengesave ekonomike ndërmjet shteteve. (Rabello & Lerner, 2003, 602) Pajisja e
shteteve me një set të përbashkët rregullash, krĳuar enkas për t’i dhënë zgjidhje
problemeve komplekse të tregtisë ndërkombëtare, që ka në përmbajtjen e vet praktikat
dhe eksperiencat më të mira të legjislacioneve të brendshme dhe që përshkohet nga
parimet e rëndësishme të ligjeve kontraktore, mund të konsiderohet si një lehtësi
e jashtëzakonshme në mbarëvajtjen e tregtisë ndërkombëtare. Në përgjithësi,
uniﬁkimi i ligjit është i dëshirueshëm, e uniﬁkimi i ligjit tregtar ndërkombëtar edhe
më i dëshirueshëm, pasi mund të veprojë si një mjet, që shmang totalisht konﬂiktet
dhe nga pikëpamja e një tregtari është shumë më mirë se sa mjetet për zgjidhjen e
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konﬂikteve. (Felemegas, 2000)
Një nga dokumentat më të rëndësishëm ndërkombëtarë në fushën e shitjeve është
Konventa e Kombeve të Bashkuara “Për kontratat për shitjen ndërkombëtare të
mallrave”. Konventa (CISG) është rezultat i punës së Komisionit të Kombeve të
Bashkuara për të Drejtën Ndërkombëtare Tregtare (UNCITRAL), e cila u realizua në
10 vite, të ndara në tre faza kryesore. Konventa u miratua në Konferencën diplomatike
të Vjenës në vitin 1980. Ashtu si shprehet edhe në preambulën e saj, Konventa (CISG)
ka për qëllim nxitjen e marrëdhënieve të miqësisë ndërmjet shteteve, duke u ofruar
rregullim të kontratave për shitjen ndërkombëtare të mallrave, heqjen e barrierave
ligjore në tregtinë ndërkombëtare dhe nxitjen e zhvillimit të tregtisë ndërkombëtare
mbi baza të barazisë dhe përﬁtimit reciprok, nëpërmjet pranimit të rregullave
uniforme.
Rëndësia e Konventës (CISG) qëndron në faktin se ajo nuk përbën thjesht dhe vetëm
një ligj ndërkombëtar të harmonizuar, por edhe një produkt të studimeve krahasuese,
për të krĳuar aktin, që do të ishte politikisht i pranuar nga grupime të ndryshme,
si: vendet Civil Law, vendet Common Law, blloku komunist lindor dhe vendet e
zhvilluara e të pazhvilluara, pasi Komisioni (UNCITRAL) ishte i vetëdĳshëm, që
vendet do ta nënshkruanin Konventën vetëm nëse ajo do të reﬂektonte aspiratat dhe
pritshmëritë e tyre. (Zeller, 2002, 1)
Një nga artikujt më të debatuar të saj është art. 7 (1), në të cilin përmendet mirëbesimi,
që në një vështrim të shpejtë duket se ka lidhje vetëm me interpretimin e Konventës:
“Në interpretimin e kësaj Konvente, vëmendje duhet t’i kushtohet karakterit të saj ndërkombëtar
dhe nevojës për të nxitur standardizimin në zbatimin e saj dhe në respektimin e mirëbesimit
në tregtinë ndërkombëtare.”
Punimi do të përpiqet të trajtojë e interpretojë përmbajtjen e art. 7 dhe të sqarojë se
roli i mirëbesimit është më i madh se kaq. Nëpërmjet analizimit edhe të çështjeve
gjyqësore e të arbitrazhit ndërkombëtar dhe analizimit të kujdesshëm të artikujve
të Konventës, do të mbështetet mendimi se në mënyrë indirekte, mirëbesimi prek
formimin e kontratave, detyrimet reciproke të palëve dhe është prezent në dispozitat
e përgjithshme për shitjen e mallrave
Konventa (CISG) art. 7 dhe Parimi i Mirëbesimit
Në përmbajtje të Konventës së Kombeve të Bashkuara “Për kontratat për shitjen
ndërkombëtare të mallrave” (CISG) gjendet art. 7. Ky është i vetmi artikull që përmend
mirëbesimin në interpretimin e Konventës (CISG). Nga paragraﬁ i parë arrihet të
kuptohet se vetë Konventa përcakton tre #ështje të rëndësishme, të cilat duhet të
mbahen në konsideratë në interpretimin e saj: (1) karakteri ndërkombëtar, i ndryshëm
nga karakteri lokal i ligjeve të brendshme, që nënkupton se gjatë interpretimit
ajo nuk mund të trajtohet si ligj i brendshëm, pavarësisht se Konventa (CISG) me
ratiﬁkim nga shtetet bëhet pjesë e legjislacionit të tyre të brendshëm dhe interpretimi
i saj i besohet gjykatave dhe arbitrazhit të brendshëm, (2) karakteri uniform, që
nënkupton se dallimet që ekzistojnë ndërmjet sistemeve ligjore të ndryshme nuk do
të kenë efekt gjatë interpretimit të Konventës, pasi interpretuesit detyrohen të mos
ndikohen nga mënyra se si një term i caktuar do të interpretohej e kuptohej duke
u nisur nga legjislacioni i brendshëm dhe (3) interpretimi i saj në mirëbesim, edhe
pse interpretuesit mund t’i përkasin sistemeve ligjore, që nuk e njohin dhe pranojnë
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mirëbesimin në interpretim.
Nëse një çështje nuk është parashikuar në mënyrë të shprehur nga Konventa, ajo
duhet të zgjidhet në përputhje me parimet e përgjithshme të vetë Konventës, ashtu si
shprehet Konventa në artikullin 7 (2) të saj: “Çështjet që kanë të bëjnë me problemet
e rregulluara nga kjo Konventë, të cilat nuk qartësohen shprehimisht në të duhet
të zgjidhen në përputhje me parimet e përgjithshme mbi të cilën ajo bazohet ose,
në mungesë të këtyre parimeve, në përputhje me ligjin e zbatueshëm në bazë të
rregullave të së drejtës ndërkombëtare private.” Interpretimi i çështjeve të ndryshme,
ose funksioni “gap ﬁlling” i Konventës pranon dy linja interpretimi: të brendshme
dhe të jashtme, të cilat duhet të përdoren në këtë rend dhe linja e dytë vetëm nëse
për interpretimin parimet e përgjithshme të Konventës nuk janë të mja>ueshme.
Pra, Konventa cakton se interpretimi duhet të realizohet ﬁllimisht duke marrë në
konsideratë parimet e përgjithshme të saj, që sipas Digest të Kombeve të Bashkuara
për Konventën “Për kontratat për shitjen ndërkombëtare të mallrave” janë: autonomia
e palëve, mirëbesimi, “estoppel”, vendi i pagesës së detyrimeve monetare, monedha
e pagesës, kompensimi i plotë, informaliteti, njo>imi i komunikimeve, zvogëlimi i
dëmeve, zakonet e detyrueshme, e drejta për të refuzuar performancën dhe parimi i
shkëmbimit të njëkohshëm të performancave, e drejta për interes, mbajtja e kostove
të detyrimeve vetjake, favor contractus.1
Mundësia e përdorimit të art. 7 (1) përtej interpretimit të vetë Konventës (CISG)
Art. 7 (1) është ndoshta artikulli më i diskutuar i Konventës (CISG), pikërisht sepse
përmban mirëbesimin, që është një koncept i debatuar, i pranuar dhe i refuzuar
në të njëjtën kohë. Megjithëse në pamje të parë krĳohet përshtypja se mirëbesimi i
përmendur në këtë dispozitë ka lidhje vetëm me interpretimin e Konventës, pyetja
që ngrihet është:
A mund të konsiderohet mundësia për t’a përdorur parimin e mirëbesimit në art. 7
(1) të Konventës, përtej interpretimit vetëm të Konventës (CISG)?
Përgjigjja për këtë pyetje mund të jepet vetëm pasi të analizohet me hollësi Konventa
dhe të konsiderohet karakteri i saj ndërkombëtar dhe “pajtues” ndërmjet qëndrimeve
të kundërta të qëndrimeve Common Law dhe Civil Law për të.
Interpretimi i Konventës mund të bëhet në mënyrë literale dhe lehtësisht mund të
arrihet në përfundimin se qëllimi i Komisionit UNCITRAL, ishte pikërisht imponimi
që detyrimi i mirëbesimit të “rëndonte” vetëm mbi interpretimin e Konventës,
duke mos u konsideruar më tej edhe si një detyrim i palëve kontraktore gjatë fazës
parakontraktore, interpretimit e përmbushjes së kontratës. Kjo ndoshta për dy arsye:
(1) termi “mirëbesim” është shprehur vetëm një herë gjatë gjithë tekstit të Konventës,
fare pak nëse do të krahasohej me Kodet Civile të shteteve Civil Law apo edhe me
Uniform Commercial Code dhe (2) termi “mirëbesim” ishte shprehje e kompromisit
ndaj qëndrimeve të ndryshme dhe debatit për ta përfshirë ose jo në Konventë dhe
do të ishte mja>ueshëm vetëm interpretimi i saj nën dritën e mirëbesimit. Edhe
vetë Konventa qëndron në heshtje, jo për shkak të pakujdesisë, por si rezultat i një
zgjedhjeje të ndërgjegjshme gjatë krĳimit të saj. (Moss, 2014, 54)
Propozimi i bërë nga përfaqësuesit hungarezë në vitin 1977 përmbante konceptin e
mirëbesimit, për t’u përfshirë në formimin e kontratës, pra të ekzistonte si detyrim
për palët kontraktore. Pavarësisht mbështetjes, koncepti i mirëbesimit, për vetë
1 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, Botimi 2012, fq. 43-45.
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natyrën e tĳ pati shumë kundërshti, një nga të cilat ishte fakti se parashikimi nuk
përmbante sanksione në rast shkeljeje të tĳ. (Sim, 2001) Art. 7 (1) i Konventës, në
të cilin përmendet mirëbesimi është rezultat i saj që Keily e quan “përplasja dhe
kompromisi” duke ilustruar kështu dallimet në qasjen ndaj mirëbesimit të vendeve
Common Law e Civil Law. Kështu, kundërshtarët ndaj mirëbesimit si detyrim që
rëndonte mbi palët kontraktore e përcaktuan mirëbesimin si një nxitje morale, që nuk
meritonte të ngrihej në statusin e detyrimi ligjor ndaj palëve kontraktore. Kjo edhe
për shkak të natyrës së konceptit të mirëbesimit: aq i paqartë, sa që nënkuptonte gjëra
të ndryshme, për njerëz të ndryshëm, në mënyra të ndryshme, në kohë e vende të
ndryshme. (Keily, 1999) Mbështetësit e mirëbesimit argumentuan në favor të tĳ, pasi
sipas tyre parimi i mirëbesimit ishte një parim i njohur botërisht, i njohur jo vetëm
nga legjislacionet e brendshme, por edhe nga e Drejta Ndërkombëtare, i rëndësishëm
edhe për rolin e tĳ në zhvillimin e rregullave, që rregullojnë veprimtaritë tregtare.
Por, interpretimi i Konventës mund të realizohet duke marrë për bazë mënyrën e
ndërtimit të artikujve të saj, të cilët rregullojnë marrëdhënien kontraktore duke
“fshehur” në përmbajtjen e tyre praninë e mirëbesimit. Në këtë kuptim, detyrimi
për mirëbesim në marrëdhënien e palëve me njëra-tjetrën nuk është e shprehur
qartë, por nënkuptohet, pasi mirëbesimi si koncept, të cilit i mungon përkuﬁzimi,
siç është shprehur edhe në kapitujt e mësipërm mund të shpjegohet si i ngjashëm
me ndershmërinë, korrektesën, arsyeshmërinë. Edhe Digest e Kombeve të Bashkuara
e pranon idenë e pranisë së parimit të mirëbesimit në artikuj të tjerë të Konventës.2
Mirëbesimi në formimin e kontratës
Shprehimisht mungon një detyrim, i cili do të rëndonte palët kontraktore, që gjatë
formimit të kontratës të silleshin ndaj njëra-tjetrës sipas parimit të mirëbesimit.
Megjithatë, nëse merret në konsideratë dhe analizohet përmbajtja e art. 16 (2) b,
arrihet të dallohet që Konventa imponon një sjellje të caktuar për palët, që është e
ngjashme me sjelljen e kërkuar për palët nga legjislacionet e brendshme të vendeve
Civil Law: “Megjithatë, një ofertë nuk mund të revokohet nëse do ishte e arsyeshme për
personin që i bëhet oferta, të bazohej te oferta si të ishte e parevokueshme dhe personi që i bëhet
oferta ka vepruar në mbështetje të ofertës.”
Në analizimin e këtĳ artikulli, por duke mbajtur në konsideratë edhe historikun e
krĳimit të Konventës (CISG) dhe përplasjen e traditave të ndryshme ligjore, është
arritur në përfundimin se ky artikull është shprehje e lëshimeve nga të dyja sistemet
dhe një kombinim i tyre. Në vendet Civil Law oferta nuk mund të revokohet brenda
periudhës së parashikuar nga ofertuesi (apo brenda një periudhe të arsyeshme)
sepse do të konsiderohej në keqbesim, ndërsa në vendet Common Law revokimi i
ofertës mund të ndodhë në #do kohë. Art. 16 (2) b edhe pse shprehet si përjashtim
nga rregulli i përgjithshëm dhe kuﬁzon të drejtën për revokim, është e shprehur në
mënyrë të ngjashme me doktinën “promissory estoppel”, që i përket traditës Common
Law. (Vincze, 2004)
Në vazhdim të kësaj qasjeje të Konventës (CISG) ndaj mirëbesimit në sjelljen e palëve
kontraktore në formimin e kontratës është ndërtuar edhe art. 21 (2) i saj: “Në qo%ë se
një letër ose shkresë tjetër që përmban një pranim të vonshëm, tregon se është dërguar në ato
2 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, Botimi 2012, fq. 43.
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rrethana që në rast se transmetimi i tĳ do të ishte normal, ajo do t’i dorëzohej ofertuesit në
kohën e duhur, pranimi i vonshëm është efektiv si një pranim...”. Në kushtet e parashikuara
nga ky artikull ofertuesi gëzon të drejtën për t’a konsideruar pranimin e pritësit si
në kohë ose me vonesë dhe duket si një interpretim i drejtë i qëllimit të ofertuesit.
(Ziegel & Samson, 1981) Synimi i artikullit është të krĳojë një frymë bashkëpunimi
dhe besimi ndërmjet palëve gjatë formimit të kontratës, për të mirëkuptuar dhe
mbështetur njëra-tjetrën, kur rrethanat e pavarura nga vullneti i tyre vështirësojnë
marrëdhënien e tyre.
Në lidhje me formimin e kontratës, Konventa i kushton vëmendje të veçantë kritereve
të një oferte të vlefshme dhe transparencës në komunikimin e kushteve të lidhjes së
kontratës nga palët. Në çështjen e gjykuar nga Gjykata Supreme Federale Gjermane,
i padituri (shitësi), një kompani gjermane i shiti paditësit (blerësi), një korporatë
spanjolle, një makineri të përdorur për prerje ingranazhesh. Në konﬁrmimin me
shkrim të porosisë, ishte përfshirë një referim për kushtet e tĳ standarde të shitjes, të
cilat nuk i ishin bashkëngjitur konﬁrmimit dhe përmbanin një klauzolë përjashtimi,
që përjashtonte çdo përgjegjësi për defekte te makineritë e përdorura. Pas dërgimit,
makineria mund të vihej në punë vetëm me ndihmën e specialistëve. Paditësi kërkoi
kompensim për këto shpenzime. Gjykata Federale argumentoi në lidhje me përfshirjen
e kushteve standarde në kontratat e shitjes ndërkombëtare, duke qenë se Konventa
(CISG) nuk parashikonte ndonjë rregull speciﬁk për to. Në këtë çështje mund të
aplikoheshin rregullat e përgjithshme të formimit të kontratës, të parashikuara nga
art. 14 dhe art. 18, në përputhje edhe me art. 8. Gjykata deklaroi se pritësit të një oferte
duhet t’i jepet mundësi e arsyeshme për të marrë në konsideratë kushtet standarde,
nëse ato do të bëhen pjesë e ofertës. Kërkohet që, pritësi të jetë vënë në dĳeni që
qëllimi i ofertuesit ka qenë përfshirja e kushteve standarde, nëpërmjet dërgimit të tyre
ose përndryshe leximit të tyre. Gjykata vuri në dukje se për shkak të dallimeve mes
sistemeve të ndryshme ligjore dhe traditave në botë, kushte standarde të përdorura
në një vend të caktuar, shpesh ndryshojnë shumë nga atao të përdorura në një tjetër.
Prandaj njohja e këtyre kushteve është thelbësore për pritësin. Ndërsa për palën,
që dëshiron të mbështetet në këto kushte nuk është e vështirë t’i bashkangjisë në
ofertë. Nëse pritësi duhet të pyeste për kushtet standarde, kjo do të çonte në vonesa
të formimit të kontratës, që do të ishte e panevojshme dhe e padëshirueshme për
palët. Gjykata arriti në përfundimin se do të shkelej parimi i mirëbesimit në tregtinë
ndërkombëtare, i mishëruar në art. 7 (1) të Konventës (CISG), si dhe detyrimi i
palëve për të bashkëpunuar, nëse do t’i kërkohej pritësit për të pyetur rreth kushteve
standarde dhe për t’a konsideruar atë përgjegjës nëse nuk pyet. Prandaj, kushtet e
përgjithshme mund të bëhen pjesë e ofertës nëse i bashkëngjiten asaj ose përndryshe
të vendosura në dispozicion të pritësit.3
Këta artikuj të Konventës janë shembuj dhe treguesë të llojit të sjelljes, që kërkohet nga
palët, në respektim të parimit të mirëbesimit, duke krĳuar bindjen e përgjithshme se
nga palët kontraktore në shitjen ndërkombëtare të mallrave, kërkohet të bëhet gjithçka
që është e arsyeshme dhe të ndalohet ajo që nuk është e arsyeshme. (Keily, 1999)
Mirëbesimi në dispozitat e përgjithshme për shitjen e mallrave
Në dallim nga pjesa II e Konventës (CISG), pjesa III i referohet momentit kur kontrata
ndërmjet palëve është lidhur. Në art. 27 bëhet [alë për komunikimin e palëve me
3 Gjykata Supreme Federale Gjermane, çështje nr. VIII ZR 60/01, viti 2001.
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njëra-tjetrën. Ky artikull shmang mundësinë, që pala e cila “në përputhje me këtë pjesë të
Konventës dhe me mjete të përshtatshme me rrethanat”, të “penalizohet” vetëm për shkak
të një gabimi, vonese apo mosmbërritje e ndonjë njo>imi, kërkese ose komunikimi
tjetër. Nga ana tjetër kjo nuk do të ishte në përputhje edhe me mirëbesimin, nëse
njëra nga palët to të mbështetej vetëm në një #ështje rastësore të bërë nga pala tjetër.
(Liu, 2004) Megjithatë, pala duhet të përzgjedhë mjete të përshtatshme komunikimi
nëse pretendon të përﬁtojë nga parashikimi i art. 27, pasi nëse zgjedh mjete të
papërshtatshme rreziku për ta konsideruar komunikimin jo efektiv bie mbi të.
Secila nga palët duhet të jetë në gjendje të vërtetojë kohën dhe mënyrën e bërjes së
komunikimit, duke përzgjedhur formën për të cilën është rënë dakord në marrëveshje.
Përsa i përket vërtetimit nëse komunikimi i ka mbërritur palës tjetër ose jo, kjo nuk
rëndon mbi të.4
Art. 29 (2) i Konventës (CISG) është një tjetër dispozitë, që shpreh një lidhje me
mirëbesimin objektiv, pra mirëbesim, që shprehet nëpërmjet sjelljes së palëve.
Vetë art. 29 (2) i referohet përfshirjes në kontratat e shkruara të kushteve, të cilat
parashikojnë ndalimin e bërjes së modiﬁkimeve, përve# se me shkrim. Këto kushte
janë të njohura në traditën Common Law si “NOM clauses” (No Oral Modiﬁcation).
(Viscasillas, 2005, 170) Megjithatë, sjellja reciproke e palëve ku: “një palë mund të mos
lejohet që me veprimin e saj ta konﬁrmojë këtë dispozitë në atë masë që pala tjetër është bazuar
mbi këtë veprim” sjell si rezultat inefektivitetin e parashikimit. Ky parashikim është
deklaruar si shprehje e përgjithshme e parimit të mirëbesimit, që qeveris Konventën
(CISG).5
Mirëbesimi në lidhje me detyrimet e palëve
Pjesa III e Konventës së Kombeve të Bashkuara “Për kontratat për shitjen
ndërkombëtare të mallrave” (CISG) është pjesa kryesore e saj, në të cilën janë vendosur
parashikimet për ngarkimin me detyrime dhe mënyrën e përmbushjes së tyre nga
palët kontraktore. Duke qenë se brenda së njëjtës pjesë, por në seksione të ndryshme
janë parashikuar edhe detyrimet e palës blerëse, e më tej edhe detyrimet reciproke
të palëve kontraktore, artikujt në Konventë mund të kombinohen me njëri-tjetrin, në
mënyrë që një detyrimi të shitësit, t’i përgjigjet një pretendim i blerësit.
Në art. 35 të Konventës parashikohen detyrimet kryesore të palës shitëse në lidhje
me cilësinë, sasinë, përshkrimin dhe paketimin e tyre, të gjitha këto në përputhje
me #farë palët janë marrë vesh dhe kanë përcaktuar në kontratë, megjithëse gjykatat
kanë pranuar se diferenca të vogla, të cilat nuk sjellin defekte serioze në përmbushje
të detyrimit të shitësit për cilësinë apo sasinë nuk nënkuptojnë detyrimisht se pala
shitëse ka shkelur marrëveshjen.6 Në Digest të Konventës shprehet se nga gjykatat
është deklaruar se ka një lidhje ndërmjet art. 35 dhe art. 7 (2), pasi pavarësisht që ka
qëndrime të cilat pranojnë se aty ku nuk ka përcaktime për sasinë e një përbërësi të
caktuar në një mall, shitësi “është i lirë” të dorëzojë një mall që përmban një sasi më
4 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, Botimi 2012, fq. 124.
5 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, Botimi 2012, fq. 128.
6 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, Botimi 2012, fq. 144.
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të lartë, por në lidhje me nenin 7 (2) dhe funksionin e tĳ për mbushjen e boshllëqeve,
shitësi mund t’i referohej normave të miratuara nga legjislacioni i brendshëm i vendit
të blerësit.7
Në pikën 3 të art. 35: “Shitësi nuk është përgjegjës … për çdo mospërputhje të mallrave,
në qo%ë se në kohën e lidhjes së kontratës blerësi e dinte ose nuk mund të mos kishte dĳeni
për këtë mospërputhje.” Kjo pjesë e tretë përmban mundësinë, që shitësi të shkarkohet
nga përgjegjësia, kur blerësi e ka ditur ose duhet t’a kishte ditur, në kohën e lidhjes
së kontratës, se do të kishte mospërputhje të mallrave. Kjo nuk do të thotë, që shitësi
të fshehë ose të mos tregojë informacionin, që ﬂet për mospërputhjen e mallrave,
përndryshe ai do të konsiderohej në shkelje të mirëbesimit, por edhe blerësi nuk
duhet të jetë në kushtet e një neglizhence të rëndë, që të mos mbrojë dot interesat
e veta. Por, gjykatat kanë arritur në përfundimin se në përputhje edhe me art. 7 (1)
Konventa favorizon një blerës neglizhent, ndaj një shitësi mashtrues.8 Ky qëndrim
është në përputhje edhe me art. 40 të Konventës, sipas të cilit shitësi nuk mund të
shkarkohet nga përgjegjësia: “në qo%ë se mospërputhja ka të bëjë me faktet për të cilat
ai kishte dĳeni ose nuk mund të mos i kishte dĳeni dhe të cilat ai nuk ia bëri të njohura
blerësit”. Nga ana e tĳ edhe blerësi ka në dispozicion një kohë të mja>ueshme për
ekzaminimin e mallrave: “sa ç’është praktikë me rrethanat” ose “deri pas mbërritjes së
mallrave në destinacion”, sipas art. 38 dhe brenda një kohe të arsyeshme, sipas art. 39
(1) dhe 43 (1) duhet të njo>ojë shitësin në lidhje me mospërputhshmërinë e mallrave,
në të kundërt, sipas art. 44: “blerësi mund ta ulë çmimin ose të kërkojë dëmshpërblim, me
përjashtim të ﬁtimit të munguar, në qo%ë se ai ka një shfajësim të arsyeshëm për mosdhënien
e njo%imit të kërkuar”.
Në çështjen Spoldzielnia Pracy «A» in N. v. GmbH & Co. KG in B. shitësi polak dhe
blerësi gjerman përfunduan një kontratë për shitjen e lëkurës për këpucë, për
ushtrinë gjermane, mall që do t’i dërgohej drejtpërdrejt palës së tretë (prodhuesit)
në Gjermani, pa u inspektuar më parë nga blerësi. Më pas autoritetet gjermane
konstatuan se mallrat nuk përputheshin me speciﬁkimet dhe blerësi e vuri në dĳeni
shitësin për mospërputhjen. Ndërkohë Ushtria Gjermane ktheu të gjitha palët e
prodhuara të këpucëve. Shitësit iu lanë tri ditë për të zëvendësuar mallrat, por ai
refuzoi, ndaj blerësi i dërgoi një deklaratë për tërheqjen nga kontrata dhe shitësi e
paditi për pagesën e çmimit.Gjykata Supreme Polake deklaroi se nuk duhet të ketë
dallime ndërmjet dështimit për t’a përmbushur kontratën dhe ndonjë shkelje tjetër të
kontratës. Sipas art. 35 të Konventës (CISG) dërgimi i mallrave, që nuk përputhen,
është shkelje e kontratës, por që kjo mospërputhje nuk lejon bërjen e kërkesës për
zëvendësim të mallrave sipas art. 46 (2), përveç kur ka sipas art. 25 shkelje thelbësore
të kontratës. Gjykata duke iu referuar parimit të mirëbesimit, sqaroi se si rregull i
përgjithshëm një blerës mund të mos paguajë si rezultat i mospërputhjes sipas art. 71,
art. 81 (2), art. 85 dhe art. 86 (2) të CISG, por blerësi nuk lejohet, që të kërkojë dërgimin
e mallrave e më pas zëvendësimin e tyre, pa u tërhequr nga kontrata, por mund të
refuzonte pagimin e çmimit deri sa shitësi të kryente detyrimet e tĳ sipas kontratës.9
Art. 37 i Konventës (CISG) lejon shitësin, që nëse plotësohen kushtet e parashikuara:
7 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, Botimi 2012, fq. 145.
8 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, Botimi 2012, fq. 147.
9 Gjykata Supreme Polake, çështje nr. V CSK 456/06, viti 2007.
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“në qo%ë se shitësi i ka dorëzuar mallrat përpara datës së dorëzimit” dhe “ushtrimi i kësaj të
drejte nuk i shkakton blerësit shqetësime apo shpenzime të paarsyeshme”, të mund të bëjë
plotësime, rregullime apo zëvendësime në mallrat e dorëzuara. Ky artikull nuk gjen
një paraardhës të tĳ në Kodet Civile Europiane dhe parimi, që shpreh, nuk është
gjerësisht i pranuar, pasi mallrat e dorëzuara nuk janë më në duart e shitësit. Gjithsesi,
ky parashikim i Konventës është në përputhje me nevojën në rritje për drejtësi dhe
mirëbesim në tregtinë kombëtare dhe ndërkombëtare. (Bianca & Bonell, 1987, 291)
Dy artikujt e tjerë, përkatësisht art. 49 dhe art. 64 të Konventës (CISG) shprehin
mundësinë e kërkimit të pavlefshmërisë së kontratës së lidhur mes palëve, për shkelje
thelbësore të kontratës.
Kështu, në çështjen SARL BRI Production «Bonaventure” v. Société Pan African Export,
një shitës francez, prodhues xhinsesh, përfundoi një kontratë për shitjen e një sasie
mallrash me një blerës në SHBA. U speciﬁkua se xhinset e blera do të dërgoheshin
në Amerikën e Jugut dhe Afrikë. Përgjatë negocimeve, që paraprinë kontratën dhe
gjatë ndjekjes së përmbushjes, blerësi në mënyrë të përsëritur dhe të vazhdueshme
kërkonte konﬁrmim për destinacionin e mallrave të shitura. Gjatë një dërgese të
dytë u bë e qartë se mallrat ishin dërguar në Spanjë. Blerësi refuzoi të vazhdonte
marrëdhënien tregtare dhe dërgesat. Gjykata e Apelit franceze iu referua art. 1 (1)
a të Konventës (CISG), për sa palët i përkisnin shteteve palë të Konventës, art. 8 (1)
duke arritur në përfundimin se blerësi nuk kishte respektuar dëshirën e shitësit për
të ditur destinacionin e mallrave, që si sjellje, sipas art. 25 përbënte shkelje thelbësore
të kontratës. Sipas art. 64 (1) shitësit mund të kërkonte pavlefshmërinë e kontratës.
Gjykata si përfundim, urdhëroi blerësin për pagesën e 10 000 frangave franceze
për abuzim me procesin pasi e gjeti sjelljen e blerësit: “në kundërshtim me parimin e
mirëbesimit në tregtinë ndërkombëtare, të parashikuar nga art. 7, e rënduar dhe nga qëndrimi
si palë paditëse në gjykim, që përbënte abuzim me procesin”.10
Në lidhje me art. 49, ka autorë, të cilët mendojnë se normalisht blerësi nuk mund të
ndalohet të kërkojë pavlefshmërinë e kontratës, edhe sikur shitësi, sipas art. 48 të jetë
ofruar për të përmirësuar me shpenëzimet e veta, çfarë nuk ka përmbushur siç duhet.
Duke qenë se interesi i blerësit dhe pritshmëritë e tĳ kanë prioritet i takon blerësit
të vendosë nëse do të pranojë ofertën e shitësit, apo do të kërkojë pavlefshmërinë.
(Graﬃ, 2003, 344) Ndërsa kërkimi i pavlefshmërisë nga shitësi lidhet me pagimin ose
jo të çmimit nga blerësi dhe e gëzon këtë të drejtë deri sa çmimi nuk është paguar
i plotë, si dhe mund të kërkojë rikthimin e mallrave nëse ato janë dorëzuar dhe
detyrimin për shpërblim dëmi nga ana e blerësit për mospërmbushje të kontratës.
Në rastet e mospagesës së çmimit, vetëm një sjellje në kundërshtim me parimin e
mirëbesimit mund ta ndalojë shitësin për të kërkuar pavlefshmërinë.11
Art. 77 i Konventës (CISG) parashikon se: “pala që bazohet në shkeljen e kontratës duhet
të marrë masa të tilla që të jenë të arsyeshme me rrethanat për të zvogëluar humbjen, duke
përfshirë ﬁtimin e munguar, që rezulton nga shkelja e kontratës.” Pavarësisht se ky artikull
nuk tregon se kur pala e dëmtuar duhet t’i marrë masat, vendimet gjyqësore “kanë
përcaktuar” se pala e dëmtuar nuk është e detyruar të marrë masat për të zvogëluar
humbjet përpara se kontrata të shpallet e pavlefshme, pra gjatë periudhës, që secila
nga palë mund të kërkojë përmbushjen nga pala tjetër, por në përcaktimin e llojit të
10. Gjykata e Apelit Grenoble, çështje nr. 93/3275, viti 1995.
11. UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, Botimi 2012, fq. 309.
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masave që duhet të marrë, e vendos palën e dëmtuar, që pretendon zhdëmtim, në
kushtet e një kreditori të arsyeshëm, i cili vepron në mirëbesim.12
Dy artikujt e tjerë të Konventës, art. 79 dhe art. 80 parashikojnë mospërmbushjen e
detyrimeve dhe shkarkimin nga përgjegjësia për palën nëse: “mospërmbushja i detyrohej
një pengese jashtë kontrollit të saj”, “nuk mund të pritej në mënyrë të arsyeshme që të merrte
parasysh pengesën në kohën e lidhjes së kontratës ose të shmangte ose kapërcente atë apo pasojat
e saj”, “mospërmbushja e palës i detyrohet mospërmbushjes së një personi të tretë të cilin ajo e ka
angazhuar për të përmbushur tërësisht ose pjesërisht kontratën” ose “mospërmbushja shkaktohet
nga veprimi ose mosveprimi i palës tjetër”. Konventa nëpërmjet këtyre parashikimeve ka
për qëllim të kuﬁzojë përgjegjësinë për dëmshpërblim, kur përmbushja e detyrimit
nuk varet tërësisht vetëm nga pala mbi të cilën rëndon detyrimi. Kur kjo palë nga ana
e saj është sjellë në mirëbesim, ajo normalisht nuk duhet të mbajë përgjegjësi. Sjellja
në mirëbesim mund të vërtetohet me mënyrën se si reagon pala, mbi të cilën rëndon
detyrimi, kur kupton se nuk mund ta përmbushë atë (kishte dĳeni ose duhej të kishte dĳeni
për pengesën), për rrethana, që ekzistojnë jashtë vullnetit të saj. Në art. 79 (4) parashikohet
se: “pala e cila nuk përmbush detyrimin, duhet të njo%ojë palën tjetër për pengesën dhe efektet e saj
mbi a%ësinë e saj për ta përmbushur”. Po mbi këtë palë rëndon detyrimi për t’u siguruar se
njo>imi do t’i mbërrĳë palës tjetër “brenda një kohe të arsyeshme” ajo do të jetë “përgjegjëse
për dëmet që rezultojnë nga mosmarrja e njo%imit”. Përmbajtja e art. 80, që “ndalon” njërën
palë të bazojë pretendimet për mospërmbushje të palës tjetër, mbi pengesat që vetë ka
vendosur është një provë e vërtetë e pranisë së mirëbesimit në Konventën e Kombeve
të Bashkuara “Për kontratat për shitjen ndërkombëtare të mallrave” (CISG).
Konkluzione
Konventa (CISG) nuk i ka shpëtuar kritikave, edhe në lidhje me konsideratat mbi
mirëbesimin. Autorë të ndryshëm, si Walt, Farnswoth apo Sim janë të mendimit se
roli i mirëbesimit përtej interpetimit të kontratës është i ekzagjëruar.
Pavarësisht kritikave, Konventa (CISG) tashmë mund të konsiderohet pa dyshim si
një histori suksesi i një akti ndërkombëtar, që pavarësisht kritikave është pranuar
dhe ratiﬁkuar deri në fund të vitit 2015 nga 84 shtete13, me një shpërndarje në të gjithë
botën, duke përfshirë shtete nga: “#do rajon gjeograﬁk, #do fazë të zhvillimit ekonomik dhe
#do sistem kryesor ligjor, social dhe ekonomik”. (Felemegas, 2000) Shqipëria është bërë
pjesë e Konventës në vitin 2009.14
Koncepti i mirëbesimit edhe pse i debatuar, kundërshtuar e refuzuar duket se në të
vërtetë është mja> prezent në përmbajtjen e Konventës (CISG), edhe pse i nënkuptuar
dhe jo i përmendur shprehimisht.
Kjo prezencë, që nuk e kuﬁzon “shfrytëzimin” e parimit të mirëbesimit vetëm në
interpretimin e Konventës (CISG), mbështetet edhe në arsyetimin që Keily përdor
(duke iu referuar edhe disa autorëve të tjerë) se mirëbesimi nuk mund të qëndrojë në
zbrazëti. Duke iu rikthyer edhe njëherë art. 7 (1), i cili shpreh qëllimin e Konventës për
respektimin dhe promovimin e mirëbesimit në kontratat e shitjeve ndërkombëtare,
12. UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Good s, Botimi 2012, fq. 368.
13. Vietnami, shteti që ka ratiﬁkuar në dhjetor 2015 dhe disa shtete, të cilat priten t’a miratojnë gjatë 2016, si:
Azerbajxhani, Ruanda, Kosta Rika, etj.
14. Ligj nr. 10 092, datë 9.3.2009 “Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Kombeve të
Bashkuara “Për kontratat për shitjen ndërkombëtare të mallrave”, neni 1.
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kuptohet se ky qëllim nuk mund të përmbushet nëse mirëbesimi nuk pranohet si
një standard për sjelljen reciproke të palëve kontraktore. Ky qëllim, nëse palët do t’i
shpëtonin përgjegjësisë duke u sjellë in mala ﬁdes me njëra-tjetrën, duke pretenduar se
mbi to nuk rëndon detyrimi që të sillen në mirëbesim, nuk do të mund të realizohej
asnjëherë. Por, edhe nëse do të pranohej se art. 7 (1) i Konventës lidhet vetëm me
interpretimin e artikujve të saj, nuk ka dyshim se ky interpretim nuk mund të kryhej
pa ndikuar në mënyrë indirekte në sjelljen e palëve.
Ndër të tjera, Konventa, edhe pse nuk e përmend në mënyrë të qartë, duke qëndruar në
heshtje nuk i ndalon dot gjyqtarët dhe arbitrat nga aplikimi i konceptit të mirëbesimit
sipas legjislacioneve të brendshme, kjo pasi: (1) nëse mungesa e mirëbesimit, sipas
legjislacioneve të brendshme, çon në pavlefshmëri (keqbesimi gjatë negocimeve), kjo
nuk bie në sferën e Konventës, pasi sipas art. 4 të saj: “nuk ka të bëjë me vlefshmërinë e
kontratës apo të ndonjë dispozite të saj apo të çdo përdorimi”, duke bërë që të ketë prioritet
legjislacioni i brendshëm, aplikimi i të cilit do të sillte me pak uniformitet dhe (2)
edhe pse çështjet, që lidhen me detyrimet e palëve rregullohen nga Konventa, nëse
ajo dështon për të pranuar detyrimin e mirëbesimit, gjyqtarët mund t’i referohen
legjislacionit të brendshëm, duke e konsideruar mirëbesimin një çështje të rendit
publik, që ka prioritet mbi Konventën. (Bell, 2007, 21-22)
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Gjuha e huaj, motivimi dhe problematikat
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Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, Shqipëri
Abstrakt
Sot gjithmonë e më shumë po ﬂitet per globalizimin në të gjitha fushat, për këtë arsye ai është
i lidhur ngushtë edhe me arsimin e me shkollën, aq më tepër kur bëhet [alë për mësimin
e gjuhëve të huaja. Në këtë proces globalizimi po i jepet një rëndësi gjithnjë e më e madhe
motivacionit, qo>ë për sa i takon veprimtarisë së punës, qo>ë asaj shkollore. Ky studim ka
për qëllim evidentimin e faktorëve motivacionalë me më shumë peshë në mësimin e gjuhëve
të huaja dhe problematikën e përshtatjes së metodologjisë së mësimdhënies në varësi të
këtyre faktorëve. Studimi bazohet në tre aspekte kryesore: a) në një anketim për të gjetur
faktorët kryesorë që i shtyjnë të anketuarit të mësojnë gjuhën e huaj; b) në një reﬂektim
mbi problematikat reale të mësimit të gjuhëve të huaja; c) në zbatimin praktik të teorive të
motivacionit në kushtet aktuale të Shqipërisë.
Nga studimi del se në mësimin e gjuhës italiane është grupi i faktorëve integrativë ai që
udhëheq shumicën e të anketuarve dhe kjo sjell një ndjesi mja> pozitive në përqasjen ndaj
gjuhës dhe kulturës së huaj, shumë më të efektshme krahasuar me grupin e faktorëve
instrumentalë. Por nga ana tjetër mësim-dhënia e gjuhës së huaj nuk i përgjigjet realisht kësaj
prirjeje, pasi tenton drejt faktorëve instrumentalë (të jashtëm), duke krĳuar një kontradiktë të
pashmangshme në kërkesë-ofertën midis mësimnxënies-mësimdhënies. Kjo sjell për pasojë
frenimin e këtyre faktorëve dhe uljen e motivimit për të mësuar, për pasojë edhe rënien e
interesit dhe një të mësuar më pak rezultativ. Për këtë arsye në fund të studimit do të ketë
sugjerime për të ndryshuar situatën drejt një mësimdhënieje rezultative të lidhur më ngushtë
me faktorët motivacionalë.
Fjalë kyçe: gjuha e huaj, motivimi, faktorët motivacionalë, mësimi, mësimdhënie, mësuesit,
nxënësit.

Hyrje
Problemet e shkollimit kanë zënë gjithmonë një vend të rëndësishëm dhe kanë qenë
shqetësimi kryesor i shumë e shumë familjeve. Edhe tani vazhdon i njëjti shqetësim
me situatën aktuale të shkollës dhe të shkollimit. Na ndodh shpesh të shohim prindër
–nga njëra anë- që kërkojnë edhe me forcë që fëmĳa i tyre të jetë i pari i klasës, që
të “shkëlqejë”, sepse në fund të fundit atĳ nuk i mungon asgjë dhe mësues –nga
ana tjetër- që angazhohen plotësisht për të ndryshuar dhe përmirësuar metodat dhe
strategjitë e tyre të mësimdhënies, duke u sforcuar për të analizuar dhe përshtatur
sa më mirë një libër të ri në klasat e tyre, por shumë pak herë mund të shohim një
mësues që përpiqet të gjejë dhe të analizojë faktorët motivacionalë (ose motivues) të
nxënësve të tĳ. Ndërsa motivimet pothuajse të vetme që bëjnë prindërit për fëmĳët
e tyre në shumicën e rasteve janë ose kërcënimi, ose “biznesi” prind-fëmĳë. Në një
situatë të tillë do të ishte tepër e nevojshme të analizohen dhe të vlerësohen faktorët
motivacionalë, si elementë tepër ndihmues në arritjen e rezultateve më të mira. Në
vĳim le të shohim se si është konceptuar dhe si po konceptohet motivacioni e cilat
janë problemet kryesore në mësimin e një gjuhe të huaj.
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Çfarë është konkretisht motivacioni?
Sipas Wikipedias “motivacioni” është “shprehja e motiveve që e shtyjnë një njeri
të kryejë një veprim të caktuar. Nga pikëpamja psikologjike mund të përcaktohet
si tërësia e faktorëve dinamikë me një origjinë të caktuar dhe që e shtyjnë sjelljen
e një individi drejt një qëllimi të caktuar. Sipas këtĳ konceptimi çdo akt që kryhet
pa motivacion rrezikon të dështojë” (www.wikipedia.it). Në këtë mënyrë motivimi
kryen dy funksione kryesore: të aktivizojë dhe të orientojë sjellje speciﬁke. Në rastin
e parë i referohemi përbërësit energjitik të motivimit, në rastin e dytë i referohemi
përbërësit drejtues të orientimit. Në drejtim të motivimit po punohet shumë, sidomos
në 50-vjeçarin e fundit. Janë shumë të njohura e të dobishme teoritë e viteve 19601970 dhe pothuajse kudo njihet modeli socio-edukativ i përpunuar nga Gardner e
Lambert (1972) e që pastaj është riparë e modiﬁkuar disa herë (1985, 2001, etj). Sipas
këtĳ modeli socio-edukativ janë dy klasa ndryshoresh që inﬂuencojnë motivimin
gjuhësor:
a)
Dimensioni interpersonal/afektiv (ose motivacioni integrativ), i cili pasqyron
një prirje pozitive ndaj gjuhës dhe kulturës që dëshirohen të mësohen, shoqëruar këta
me dëshirën për të hyrë në kontakt me folësit e asaj gjuhe e në një farë mënyre për t’u
ndjerë pjesë e atĳ komuniteti që e ﬂet atë gjuhë;
b)
Dimensioni ose motivacioni instrumental, i cili konsideron stimujt e jashtëm
që mund të ndikojnë që personi të jetë më i prirur për të mësuar një gjuhë dhë kulturë
tjetër, psh. marrja e një page më të lartë nëse zotërohet një gjuhë e huaj e caktuar,
marrja e një note të mirë në shkollë, ose në një farë mënyre presioni për të mos u
vlerësuar negativisht, për të mos mbetur në klasë, gjithashtu edhe mundësitë e
ndryshme për të përdorur njohuritë gjuhësore për arritjen e një avantazhi personal e
shoqëror të çfarëdo lloji.
Pavarësisht se është konceptuar në vitin 1972, edhe sot modeli socio-edukativ
Gardner-Lambert vazhdon të jetë ende në bazën e teorive të motivimit. Megjithatë
edhe ky model ka disa pika të dobëta të tĳ. Kështu, motivimi integrativ i Gardnerit
merr kuptime të ndryshme nëse bëhet [alë për mësimin e një gjuhe të huaj apo një
gjuhe të dytë. Kjo pasi modeli i tĳ bazohet në situatën e një vendi si Kanadaja ku ﬂiten
njëkohësisht dy gjuhë, pra është një vend bilinguis. Por situata mund të ndryshojë
tërësisht në një vend monolinguist, ku ndodh mësimi i një gjuhe të huaj dhe jo i një
gjuhe të dytë. Kjo për arsye se mësimi i një gjuhe të huaj në një mjedis ku ai person
që e mëson këtë gjuhë të huaj në përgjithësi nuk është aspak në kontakt me folësit e
asaj gjuhe sigurisht ka vështirësi të shumta dhe stimuli ndryshon mja>. Gjithashtu
parë në këndvështrimin e globalizimit dhe të një zhvillimi shumë të shpejtë të masmedias dhe dixhitalizimit, për shkak të ﬂukseve të emigrimit dhe të kontakteve të
shumta kulturore, integrimi në një komunitet “të huaj” nëpërmjet mësimit të asaj
gjuhe, mund të sjellë një farë frike asimilimi e për pasojë humbjen e identitetit të vet
gjuhësor e kulturor të origjinës. Është pikërisht procesi që u quajt nga Lambert në
vitin 1978 bilinguizëm heqës (subtractive bilingualism).
Ndarja më e fortë që është bërë në drejtim të motivimit është ai midis formës së
brendshme dhe asaj të jashtme të motivimit. Një formë e brendshme motivimi
është ajo që lidhet me kënaqësinë për të ndjekur nje veprimtari pavarësisht nga
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avantazhet që mund të sjellë ajo apo nga presionet e jashtme dhe që shpesh rezulton
nga një zgjedhje e vetëdĳshme dhe tërësisht personale e veprimtarisë. Një motivim
i brendshëm lidhet me emocionet e kënaqësisë që nuk janë thjesht dhe vetëm
zbavitje, por mbulojnë një gamë të gjerë ndjenjash (Noels etj. 2000): nga përfshirja
konjitive që arrihet nga eksplorimi i ideve të reja, zgjidhja e problemeve dhe arritja
e një objektivi, etj, deri te përmbushja e nevojave personale të thella pa theksuar
përfshirjen e vullnetit, pra të një impenjimi të vetëdĳshëm, sidomos në kontekstet
formuese formale, siç janë shkollat dhe sidomos me studentë në një moshë të rritur
ekziston shpesh një element i paevitueshëm detyrimi dhe nga çelësat për të stimuluar
të nxënit konsiston në dhënien e rëndësisë së duhur stileve motivacionalë, që janë
të papërsëritshëm dhë unikë për çdo individ. Është parë se motivimi i brendshëm,
por në një farë mënyre në një sasi më të vogël dhë paksa të ndryshme, edhe shkallët
më të larta të një motivimit të jashtëm, sjellin jo vetëm një ndjenjë kënaqësie, por
edhe një ndjesi sﬁde pozitive. Në fakt ai sjell edhe një zhvillim të perceptimeve të
vetvetes në kuﬁjtë e kompetencës ose të veta>ësisë, perceptimi i të qenit në gjendje
për të arritur detyra ose objektiva të caktuara; i vetëvlerësimit, një kuptim vlerash më
i përgjithshëm i vetvetes; i autonomisë, perceptimi se mund të realizohen zgjedhje
dhe mund të eksperimentohen nivele më të larta vetpërcaktimi. Janë këto perceptime
e në ktë mënyrë një vetëvlerësim pozitiv i vetes dhe i a>ësive përkatëse që lejojnë
të ndërtohen pritshmëri suksesi. Pra pikërisht ajo ndjenjë që duhet të vendoset që
në ﬁllim të detyrave të të nxënit e që ka të bëjë pikërisht me kompetencën vetjake
(ndjenja se mund t’ia dalësh mbanë).
Përveç ndarjes së mësipërme të realizuar nga Gardner e Lambert, mund të gjejmë
edhe klasiﬁkime të tjera për motivimin. Kështu, mund të gjejmë klasiﬁkimin si:
Motivim i brendshëm
Motivim i jashtëm
Orientimi motivacional.
Por shumë studime e barazojnë motivimin e brendshëm me motivim integrativ
të modelit socio-edukativ të Gardnerit dhe motivimin e jashtëm me motivimin
instrumental. Ka edhe pikëpamje të tjera, psh. Steven Reiss, sipas të cilit motivimi i
brendshëm as që ekziston. Pra çdo gjë duhet të shihet si motivim i jashtëm.
Motivimi i brendshëm shihet si një veprimtari ku një nxënës angazhohet sepse i duket
mja> stimuluese e joshëse në vetvete dhe ndien kënaqësi, duke u ndier gjithmonë e
më tepër kompetent në atë që kryen. Pra, motivimi i brendshëm bazohet kryesisht mbi
kuriozitetin. Në këtë situatë personi mund të eksperimentojë pasigurinë, konﬂiktin
konceptor dhe ndien gjithmonë një nevojë të brendshme për të eksploruar ambientin
dhe shoqërinë në kërkim të informacioneve dhe zgjidhjeve të reja. Per motivimin e
brendshëm është mja> i rëndësishëm zotërimi, pra nevoja për t’u ndier gjithmonë e
më tepër kompetent në zhvillimin e një veprimtarie të caktuar.
Ndërsa motivimi i jashtëm ndodh kur një nxënës angazhohet në një veprimtari
tërësisht për qëllime që nuk kanë lidhje me veprimtarinë. Kështu një nxënës është më
i angazhuar në mësime:
për të përﬁtuar një apo më shumë “privilegje”, psh: një dhuratë, ose për
rezultate të larta i premtohet një shëtitje apo pushime në vendin e tĳ të parapëlqyer,
një ﬂetë lavdërimi, edhe thjesht lavdërimet e përditshme për t’u ndier në grupin e më
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të mirëve apo më i miri i klasës, por njëkohësisht edhe
për të evituar situata të pakëndshme për të, siç mund të jenë “kërcënimet”
për të hequr dorë nga një “privilegj” i mëparshëm në rast rezultati negativ, psh. që sot
e tutje nuk do ta përdorësh më kompjuterin për të parë ﬁlmat e tu të preferuar, për të
çatuar me shokët, nuk do të ta blejmë atë telefonin që të kemi premtuar, ose
thjesht për të shmangur të gjitha [alët që e bëjnë këtë nxënës të ndihet në një
nivel më të ulët njohurish dhe a>ësish sesa të tjerët, sidomos krahasuar me grupin të
cilit i përket. Kjo është në rastin kur ai mund të vlerësohet me notë jokaluese ose më
një notë më të ulët.
Orientimi motivacional. Shpesh termi motivacion sa vjen e po zëvendësohet me termin
orientim motivacional. Kjo për arsye se edhe në këtë rast, ashtu si në shumë fusha të
tjera, vetë motivacioni ka tendencën e ndryshimit, ose motivacioni pëson një farë
evoluimi që bazohet në evoluimin e studimit. Në këtë pikëpamje, sipas konceptimit
konjitivist, është pikërisht nxënësi ai që ndërton në mënyrë aktive orientimin e tĳ
motivacional. Kjo ndodh falë nxjerrjes në pah të objektivave që vetë nxënësi synon
të arrĳë ose nga ana tjetër, që synon të shmangë. Nxënësi i percepton deri në një
farë mase më mirë se të tjerët mjetet që ka në dispozicion dhe kuﬁjtë e tĳ nëpërmjet
çmuarjes së vetvetes dhe ngjarjeve shkak-pasojë, pra duke u atribuar sukseseve ose jo
sukseseve të tĳ shkaqe të brendshe/të jashtme, të qëndrueshme/të paqëndreshme, të
kontrollueshme/të pakontrollueshme, etj. Si shkaqe te brendshme, të qëndrueshme,
të kontrollueshme mund të nënkuptohen a>ësitë, angazhimi dhe përdorimi i
strategjive të duhura; si shkaqe të jashtme, të paqëndrueshme, të pakontrollueshme
mund të nënkuptohen fati, një sëmundje e përkohshme, aktivitete shumë të vështira
apo paragjykime të të tjerëve.
Një studim i shkurtër për faktorët motivacionalë
Nisur nga ky këndvështrim i konceptimit të motivacionit, nëpërmjet këtĳ studimi unë
doja të shihja se si paraqitet realisht motivacioni në studentët e Universitetit të Vlorës
“Ismail Qemali”. Ky studim është realizuar duke u bazuar në përpunimin statistikor
të të dhënave të për>uara me anë të një pyetësori, i cili iu shpërnda 60 studentëve
në dy grupe të ndryshme: grupi i parë përbëhej nga studentë që studionin italishten
si gjuhë të parë + një gjuhë tjetër të huaj (anglisht ose frëngjisht); kurse grupi i dytë
përbëhej nga studentë që studionin anglishten si gjuhë të parë dhe kishin zgjedhur si
gjuhë të dytë të huaj italishten. Pyetësori përbëhej nga tre rubrika:
rubrika e parë ofron të dhëna për personin që i përgjigjet pyetësorit, si
vendlindja, vendbanimi, mosha dhe vendi ku e studion italishten (në rastin tonë në
UV);
rubrika e dytë përbëhet nga pyetje që mbledhin të dhëna për faktorët
motivacionalë në fazën ﬁllestare të mësimit të italishtes;
rubrika e tretë përbëhet nga pyetje që mbledhin të dhëna për momentin aktual
të mësimit të gjuhës dhe pritshmëritë e studentëve për të ardhmen, pra se cilët janë
ata faktorë motivacionalë aktualë ose të pritshëm që studentët mendojnë se ndikojnë
aktualisht në mësimin e gjuhës italiane?
Pyetësori ishte lehtësisht i vetëplotësueshëm dhe kishte 42 që kërkonin një përgjigje
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të bazuar në gradimin me pesë njësi sipas shkallës Likert nga “aspak dakord” deri
te “shumë dakord”, pyetje që kishin lidhje me faktorët motivacionalë e të cilave
studentët duhej t’u përgjigjeshin. Midis tyre kishte edhe pyetje kontrolli dhe në
përfundim rezultoi se:
Nga 60 pyetësorë të shpërndarë u dorëzuan të plotësuar prej studentëve 57 të tillë,
nga të cilët 4 u hoqën sepse nga pyetjet e kontrollit rezultuan të plotësuar jo saktë.
Kështu që të dhënat e studimit analizojnë të dhënat e marra nga 53 pyetësorë. Pyetjet
kërkojnë të sigurojnë të dhëna si për motivacionin integrativ, ashtu edhe për atë
instrumental, duke krĳuar një kuadër të plotë për faktorët motivacionalë.
Të dhënat e studimit janë shumë interesante: mja>on të përmendim faktin që e
mendojmë të gjithë si të mirëqenë: prindërit kanë ndikim të padiskutueshëm në
mësimin e gjuhës së huaj, në rastin tonë në mësimin e gjuhës italiane. Është për t’u
habitur se si këtë fakt e pohojnë më pak se 6 % e të anketuarve. Pra, çështjes “Kam
ﬁlluar të mësoj italisht, sepse kështu donin prindërit.” I janë përgjigjur me “Aspak
dakord” ose “s’jam dakord” një pjesë shumë e madhe e të anketuarve. Një ide më e
qartë jepet nga graﬁku 1.
Graﬁku 1. “Kam ﬁlluar të mësoj italisht, se kështu donin prindërit”
Edhe një tjetër fakt mja> intersant u zbulua nga ky pyetësor. Sidomos në botën
perëndimore, një ndër faktorët motivacionalë më të fuqishëm rezulton të jetë
pikërisht një lidhje dashurore, por të anketuarit i dhanë një përgjigje krejt ndryshe
nga sa mund të pritej:
Graﬁku 2 “Në mësimin e italishtes ndikon nje lidhje dashurore.”
Një tjetër e dhënë mja> e rëndësishme ka të bëjë me pëlqimin e futbollit italian, një
ndër më të ndjekurit në vendin tonë. Dhe pikërisht këtu qëndron e reja: të rinjtë
e sotëm nuk stimulohen as nga futbolli, as nga futbollistët italianë për të mësuar
më tepër për gjuhën dhe kulturën italiane, përfshirë edhe sportin. Të dhënat për
stimulimin prej futbollit jepen në graﬁkun 3, kurse ne graﬁkun 4 jepet stimuli edhe
më i paktë prej futbollistëve italianë:
Graﬁku 3. “Futbolli italian ka qenë shtysë për
Graﬁku 4. “Futbollistët italianë kanë
qenë shtysë për mësimin e italishtes.”
mësimin e italishtes.”
Duke marrë në shqyrtim stimulin prej ﬁlmave italianë, spektakleve, televizionit,
gjuhës dhe kulturës italiane, mund të nxjerrim rezultatet që vĳojnë:
Filmat italianë kanë ndikuar më pak për të ﬁlluar mësimin e gjuhës sesa spektaklet
italianë dhe përkatësisht:
Graﬁku 5“Ndikimi i ﬁlmit në mësimin e italishtes” Graﬁku 6 “Ndikimi i spektaklit në
mësimin e italishtes”
Megjithatë ﬁlmi italian është cilësuar si i parapëlqyer për pjesën më të madhe të të
anketuarve, por jo si një motiv për të ﬁlluar mësimin e italishtes.
Graﬁku 7. “Parapëlqimi i ﬁlmit italian.”
Të anketuarit deklarojnë se u pëlqente që ﬁlmat italianë t’i shihnin në italisht e jo
të përkthyer; ndoshta ata kërkojnë të kuptojnë më tepër sesa ç’mund të japë thjesht
përkthimi, ku në shumë raste është e pamundur të përkthesh gjithçka, është e
pamundur të japësh psikologjinë e një apo disa personazheve. “Kam ﬁlluar të mësoj
italisht, sepse ﬁlmat italianë doja t’i shihja në italisht e jo të përkthyer” ka marrë një
pjesë të mirë përgjigjesh pozitive. Dhe duke pasur një ndikim si ﬁlmi, ashtu edhe
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spektakli italian, edhe televizionet italiane në përgjithësi kanë ndikuar mja> tek të
anketuarit:
Graﬁku 8. “Ndikimi i TV italiane në mësimin e italishtes”
Por një nga faktorët që ka ndikuar më tepër për të ﬁlluar mësimin e gjuhës italiane
është vetë gjuha italiane, thjesht si gjuhë, e parë nga këndvështrimi fonetikofonologjik, si një gjuhë mja> melodike.
Graﬁku 9. “Ndikimi i vetë gjuhës italiane në mësimin e italishtes”
Por në studimin e gjuhës duket se ka ndikuar vetë “thjeshtësia” e italishtes si gjuhë
e huaj. Kjo e konceptuar në këtë mënyrë të paktën në ﬁllim të studimit. Pra, “Kam
ﬁlluar të mësoj italishten, pasi më dukej mja> e thjeshtë si gjuhë” ka marrë këto
përgjigje, të paraqitura në graﬁkun 10. Nga ana tjetër edhe kultura italiane ka qenë
një nga motivet që ka ndikuar shumicën e të anketuarve, paraqitur në graﬁkun 11.
Graﬁku 10. “Kam ﬁlluar të mësoj italishten,
Graﬁku 11. “Ndikimi i kulturës italiane
në mësimin sepse ishte e thjeshtë si gjuhë.”
italishtes.”
Një tjetër arsye për të mësuar italishten është vazhdimi i shkollës, kryesisht i
universitetit, në Itali. Por në këtë pikë, numri i atyre që e kanë pasur edhe këtë shtysë
është pothuajse i njëjtë me ata që nuk e kanë pasur këtë si shtysë. Ndërsa fakti nëse
mësonin apo nuk mësonin shokët/shoqet e tyre, duket sikur nuk ka pasur shumë
ndikim tek të anketuarit. Më poshtë rezultatet përkatëse për secilën përgjigje.
Graﬁku 12. “E kam mësuar italishten,
Graﬁku 13. “E kam mësuar italishten,
se doja të vazhdoja studimet në Itali.”
sepse e mësonin edhe shokët e shoqet e mia.”
Nga ana tjetër duket se vetë shkolla ka pasur një ndikim të dukshëm në mësimin
e italishtes, pasi një pjesë e madhe e të anketuarve pohimit “Kam ﬁlluar të mësoj
italisht, sepse e kisha të detyrueshme për shkollën” i janë përgjigjur pozitivisht.
Graﬁku 14. “Kam ﬁlluar të mësoj italisht, sepse e kisha të detyrueshme për shkollën.”
Nga të dhënat e mbledhura në rubrikën e fundit, ku ﬂitet për të tashmen dhe të
ardhmen, rezultoi se më shumë italishtja mësohet për të pasur perspektivën e një
pune ku edhe mund të përdoret italishtja. Sigurisht këtu vendin e parë e zë mësuesia,
në këtë rast sigurisht e ndikuar edhe nga proﬁli i studimeve, megjithatë shumë të
tjerë edhe pse e studiojnë italishten, nuk e kanë si synim mësuesinë. “Unë e studioj
italishten, se dua të bëhem mësues/e e italishtes” merr këto përgjigje:
Graﬁku 15. “Unë e studioj italishten, se dua të bëhem mësues/e e italishtes”
Nëpërmjet disa pyetjeve të kësaj rubrike është dashur të merret informacion për
cilësinë e studimit të italishtes, për rezultatet e arritura, dhe këtu duket se kemi
të bëjmë me zbatimin e teorisë së Corder-it, sipas të cilit “Vështirësia në gjetjen e
motivacionit konsiston në faktin që ndonjëherë nxënësit e shkollave janë në gjendje
të ﬂasin në mënyrë koherente për motivimin e tyre[...] dukë bërë një lloj ‘arsyetimi’.
Si pasojë, motivacioni zakonisht nxirret më tepër prej suksesit të të nxënit sesa të jetë
vetë motivacioni që të përcaktojë suksesin e të nxënit.” (Corder, 1973:203).
Një përgjigje tjetër interesante është ai që shqyrton faktin se “Mësimi i italishtes ka
ndihmuar edhe për të mësuar mirë gjuhë të tjera”. Rezultatet janë si më poshtë:
Graﬁku 16. “Mësimi i italishtes më ka ndihmuar edhe për të mësuar mirë gjuhë të tjera”
Të anketuarit, për çështjen “Të mësuarit e italishtes është i rëndësishëm për të
ardhmen time” mendojnë mja> ‘pozitivisht’. Pra ata mendojnë se vërtet italishtja do
ta ndikojë mja> të ardhmen. Rezultatet janë mja> bindëse.
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Graﬁku 17. “Të mësuarit e italishtes është i rëndësishëm për të ardhmen time”
Problematika të fushës, përfundime, sugjerime
Në përfundim mund të themi se nga faktorët motivacionalë të marrë në shqyrtim ata
që janë konsideruar si më ndikuesit në mësimin e italishtes janë pikërisht faktorët
motivacionalë integrativë (ose të motivimit të brendshëm) dhe në pak raste ata të
motivimit instrumental apo të motivimit të jashtëm. Dhe po të kemi parasysh edhe
faktin që motivimi integrativ është edhe më frytdhënësi, pasi pasqyron një drejtim
të brendshëm ‘të pakushtëzuar’, duket se kemi të bëjmë me një prirje të shqiptarëve
(sigurisht një rezultat më i saktë dhe më i plotë do të jepet në fund të studimit) për të
njohur gjuhën dhe kulturën italiane.
Nisur nga përvoja personale në fushën e mësimdhënies së gjuhës së huaj si edhe nga
diskutimet e problematikave në kurset e masterit në “Mësuesi në gjuhën italiane”,
mund të dilet në përfundimin se me gjithë përvojën e krĳuar në këto vite në këtë
drejtim, edhe pse vihet re një tendencë në marrjen e metodave më të fundit për
mësimin e gjuhëve të huaja, përsëri ka shumë probleme dhe mësimi i gjuhëve të
huaja është ende shumë larg nivelit që duhet të jetë. Ndër problemet kryesore mund
të përmendim:
1- Moskonceptimi i saktë i gjuhës së huaj. Shpesh mësuesit i mëshojnë vetëm gramatikës dhe leksikut ([alorit), duke lënë pas dore dëgjimin dhe sidomos bashkëbisedimin. Kjo bën që shumë nxënës (me [alën “nxënës” u referohem të gjithë atyre
që bëjnë përpjekje për të mësuar dhe për të nxënë gjuhën e huaj, pa dallim moshe),
kur shkojnë në një vend të huaj, ndihen shumë në vështirësi për të komunikuar
edhe pse mund të kenë qenë më të mirët e kursit.
2- Mësues jokompetentë dhe jo shumë të a>ë në mësimdhënien e gjuhës së huaj,
bashkuar me faktin e pamundësisë së përditësimeve dhe kontakteve direkte me
përdoruesit e asaj gjuhe të huaj.
3- Përcaktimi jo i saktë në kurrikulat e gjuhës së huaj. Mësuesit deklarojnë se me dy
orë gjuhë të huaj në javë, me 25 nxënës në klasë, sikur e gjithë koha që përdoret
për të pyetur nxënësit të përdoret për bashkëbisedim, çdo nxënësi i takon të ﬂasë
1,5-2 minuta në javë. Kjo në rastin më të mirë. Cili është ai person që pretendon të
ﬂasë një gjuhë të huaj duke folur 2 min në javë?
4- Mospërcaktimi i qartë i objektivave të mësimit nisur nga niveli i nxënësve. Shpesh
mësuesit nuk marrin fare në konsideratë nivelet e nxënësve, shumë herë nuk e
shohin gjuhën nga këndvështrimi i kolegëve evropianë dhe shumë prej tyre nuk
janë ende të vetëdĳshëm për nivelet sipas Portofolit Evropian të Gjuhëve.
5- Mosmarrja në konsideratë e motivacioneve të individëve të ndryshëm të kursit dhe
puna pothuajse zero në drejtim të motivimit ose të shtimit të motivimit.
Nga studimi rezultoi se në mësimin e gjuhës italiane ishte grupi i faktorëve integrativë
(të brendshëm) që ndikonte më tepër pozitivisht te personat që e studionin atë.
Dhe kjo ndodh edhe me disa gjuhë të tjera. Nga njëra anë kjo është shumë pozitive,
pasi pasqyron një ndjesi dhe prirje të brendshme të individit për t’iu afruar gjuhës,
kulturës dhe shoqërisë që e përdor atë gjuhë e pastaj të bëhet pjesë e saj. Nga ana tjetër
këtu lind një problem shumë i madh: me kalimin e një faze ﬁllestare, pa kontakte të
shpeshta e direkte me përdoruesit e asaj gjuhe, kjo ndjesi dhe prirje e brendshme
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sa vjen e zbehet, duke bërë që motivimi të ulet shumë. Po t’i shtojmë kësaj edhe
problematikën e sipërpërmendur në mësimin e gjuhës së huaj, ky motivim ulet edhe
më tepër, duke bërë që nxënësit të tërhiqen. Në kushtet e Shqipërisë, ku ende prania
e shtetasve të huaj dhe kontaktet me ta ose vendet a shoqëritë ku përdoren këto gjuhë
është ende minimale, faktorët motivacionalë tentojnë të zhvendosen drejt atyre të
jashtëm apo instrumentalë, duke sjellë një rënie të dukshme në rezultatet e mësimit të
gjuhës së huaj. Prania e mësuesve me gjuhë amtare gjuhën që mësohet, është një ndër
stimujt më të mirë që ky lloj motivimi të qëndrojë në nivelet e duhura.
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Sprovë sociolinguistike për emrat e fareﬁsnisë dhe emrat vetjakë në Nikaj –
Mërtur
Ma. Dedë Qokaj
Gjimnazi “Elez Isuf Ndreu”, Kamëz, Tiranë, Albania
Abstrakt
Një fushë me interes, ku pleksen gjuhësorja dhe shoqërorja, janë emrat vetjakë dhe të fareﬁsnisë
edhe në trevën e Nikaj - Mërturit, ku një pjesë janë emërtime të moçme që lidhen me religjionin,
të cilit i përket kjo zonë, si pjesë e Pultit mesjetar, ndërsa një pjesë tjetër lidhet me larminë
sinonimike për lidhjet dhe marrëdhëniet e fareﬁsnisë, si: familjare, martesore, gjinore etj.
Format nderuese të emrave të fareﬁsnisë i ndeshim dendur mes dy gjinive, por edhe në raporte
moshore, si: i rritur - fëmĳë, moshë e tretë - moshë mesatare apo mes moshave të mesme.
Përdorimi eufemistik është një veçori tjetër që del në pah, si “status” shoqëror dhe etnokulturor,
në emra fareﬁsnie, brenda kësaj hapësire, mja> e theksuar në të kaluarën, sidomos në raportet
burrë - grua, por edhe mes vëllezërve, motrave, rejave, zonjës së shtëpisë, raporteve të saj me
të tjerë.
Pikë me interes përbëjnë emrat e fareﬁsnisë, të cilët sa i takon etikës apo politesës, përdoren si
emra të përveçëm burrash të paranyjëzuar, drejtuar një gruaje, që gjejnë përdorim të shpeshtë
anembanë zonës.
Antroponimet dhe patronimet, me strukturën e tyre të larmishme, janë modele ligjërimi, që
paraqesin edhe interes leksikor, fonetik dhe morfologjik, sidomos në dukurinë e përngjitjes.
Këto gjedhe, në trevën objekt studimi, ngrihen edhe mbi bazën e [alëve me kuptim keqësues,
sidomos si emërzim i cilësorëve.
Spikatja e këtyre elementeve onomastike, në kontekstin edhe sociolinguistik, përbën një tjetër
prurje në këtë lëmë gjuhësore dhe simotrave të saj të përafërta.
Fjalë kyçe: fareﬁsni, eufemizëm, antroponime, patronime, përngjitje.

Hyrje
Nikaj - Mërturi është një nënnjësi gjeograﬁke veriore e vendosur në pjesën perëndimore
të rrethit të Tropojës, në JL të Apeve Shqiptare, në kuﬁ me rrethin e Shkodrës, me një
sipërfaqe prej rreth 200 km2 (FESh, 1980, 757).
Si areal gjuhësor bën pjesë në të folmet lindore të gegërishtes veriore (Beci, 1990, VI,
31), por, krahas tipareve të përbashkëta me gegërishten verilindore, paraqet edhe
tipare të veçanta, brenda grupit verilindor, por edhe me ndonjë dukuri, që nuk merr
pjesë as në grupin lindor, as perëndimor, ku, si zonë periferike e më konservative,
mbart tipare që nuk marrin pjesë as në njërin, as në tjetrin grup, duke na kallëzuar për
një fazë të moçme të përbashkët (Lafe, 1964, 135; Shkurtaj, 2009, 160).
Kumtimi aktual është një sprovë që nxjerr në pah disa veçori që lidhen me
këndvështrimin sociolinguistik të emrave të fareﬁsnisë dhe emrave vetjakë në këtë
trevë, duke evidentuar përbashkësi më shumë me gegërishten veiperëndimore,
veçanërisht, atë pjesë të Pultit mesjetar, si një zonë më konservative për arsye
izolimi, religjioni dhe pozite gjeograﬁke. Kështu që, sinonimia e emrave familjarë e
fareﬁsnorë, për>uar nga mjedisi shoqëror, etnokulturor dhe etnolinguistik, përbëjnë
një areal gjuhësor, disi të veçantë, edhe në këtë lëmë të onomastikës, në qasje edhe me
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emrat vetjakë krahinorë, plus strukturimin e antroponimeve dhe patronimeve, sythe
të vockla, që do të listohen në përvĳim të mendimit kumtues.
Rëndësia e problemit, objekt trajtimi onomastik
Që në krye të herës duam të pohojmë se synimi ynë mëton ta shprishë një çikëz, një
fushë bukur pjellore, që lidhet me emrat e fareﬁsnisë dhe ata vetjakë, një lëmë që
trajtohet për herë të parë nga ky areal gjuhësor.
Në një vështrim të përgjithshëm të trevës, interes paraqesin trajtat e dyta, që lidhen
me këta emra, si qasje eufemistike, përkëdhelie apo edhe shmangieje homonimie
në idiolekt (Shkurtaj, 2015, 146). Ndaj duke i parë edhe në aspektin sociolinguistik
dhe strukturor, lidhjet e fareﬁsnisë, raportet familjare, arrĳmë të shpalosin një lëndë
leksikologjike, dialektologjike, etnolinguistike dhe semantike mja> të gjerë.
Sinonimia e emrave familjarë
Sinonimia e emrave familjarë e fareﬁsnorë në Nikaj - Mërtur shfaq pikëtakime
izoglosash me izoerget përkatëse në kuﬁj të zones, me pjesën perëndimore të saj, si
popullsi e besimit katolik, por pjesërisht edhe me atë verilindore (Çabej, 1976, 17).
Në hulumtim të këtĳ korpusi gjuhësor vërejmë se, fakti gjuhësor, plekset me mjedisin
shoqëror, si situatë komunikimi, veçanërisht te emrat e njerëzve, të trajtat dytësore,
përkëdhelëse, me anë prapashtesash të ndryshme, si edhe në lidhje sinonimike,
marrëdhënie fareﬁsnie, lidhje familjare, gjinore etj (Shkurtaj, 1977, 51 - 65). Këto
veçori onomastike, por edhe sociolinguistike, i dëgjojmë në mjedise të ndryshme
ligjërimore, ku më pastër dalin në mjedise familjare, ngaqë edhe prania provincial e
zonës, ka ndikuar në një lloj konservatorizmi gjuhësor edhe në këtë lëmë.
Treva, duke qenë pjesë e Pultit mesjetar, me lidhje martesore, tregtare, zakonore,
më shumë me Dukagjinin dhe Shkodrën, sociolinguistika e folësit ka qenë më pranë
kësaj gjeograﬁe rurale dhe shoqërore, si leksik dhe ligjërim, pavarësisht variacioneve
fonetike, e cila shihet qartë përmes të dhënave dokumentare, si nga onomastika dhe
etnolinguistika, që nga mesjeta e këndej ku vërehet më shumë ndikimi, kryesisht latin,
por nuk mungojnë edhe modelimet e reja (Sejdiu, 1990, 59) dhe afërsia semantike.
Përafrimet e emërtimeve fareﬁsnore, emrat vetjakë etj, kanë ngjashmëri me Thethin,
Dukagjinin (Breg Lumi, Nënmavriq, Ndërlysë, Abat, Gimaj, Shosh, Bop etj), ngaqë
ka pasur edhe lidhje martesore me fshatin Curraj i Epërm, kryekrejën e Nikajve etj.
Siç e spikat me të drejtë gjuhëtari kosovar Sejdiu “…për të mënjanuar homoniminë
dhe ngatërrimin, ndër shqiptarë, janë ndërtuar struktura nomenklaturale, sinonimike që
janë të karakterit “sqarues” dhe që përdoren më tepër në komunikimin indirekt me të tjerët”
(Sejdiu, 1990, 59), një konstatim që na shkon për shtat edhe në trevën nikajmërturase
për emrat e fareﬁsnisë, ku kemi sinonimet: bába, tata, ati (ëm atë), baci, por edhe si
përkëdheli, tatloku, babloku, babloku jëm, babiqi; vllau, lala, baci (si zbunim), motra, dada;
nana, cica, cicole, mama, dada (shpesh edhe për nënën); mixhë, mixhok (si përkëdhelim),
vllau i babs sëm, axha, axha jëm, vllau, lala (edhe për vëllain, si zbunim), ndërsa në
raporte afërie brenda shtëpisë, për bínë e dheut (nusen e marrë në shtëpi, ngaqë vinte
prej një dere tjetër) thuhej: baba i nuses, më shpesh miku, miku i shpisë, po kishim edhe
mik buke, mik për qe%, mik i pahulumtuem, mik primend, mik e përte mikut etj. Duhet thënë
se, në emrat e fareﬁsnisë, shpesh ka edhe kalime emërtimi nga njëri te tjetri, jo në
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lidhje direkte gjinie, për të mos krĳuar keqkuptime në hierarkinë e pjesëtarëve të
familjes, në nomenklaturën e trashëguar, p.sh.: të madhit të shtëpisë, babait, djali
i kishte thirrur bac, ndaj kështu e thërrisnin edhe nipat, edhe nuset, edhe vajzat,
përjashto gruan, që s’ia përmendte as emrin e vërtetë, as atë familjar. Bĳa e ardhur,
emërtimet e fareﬁsnisë, do i thërriste ashtu siç dëgjonte të tjerët, ndërsa në raport me
të, nëna e bashkëshortit të saj, thirrej vjehërr, vjehrra, vjehrra jëme, ëme vjehërr (nana e
ktĳ, nana e nierit tëm), ndërsa babain e tĳ, nusja e thërriste vjehrri, vjehrría (baba i ktĳ
shoqit). Për prindërit e shtëpisë nusja thirret reja, e reja e djalit tëm, asht ëme re, asht reja
ëme etj. Ndërsa për gjyshin, gjyshen, përdoren emrat: loke, nanloke, nana e babs sëm;
baba, tatloku, baci, gjyshi, babgjyshi (emërtime homonime këto që shpesh përdoren si
motivacion nomenklature fareﬁsnore, siç e thamë edhe më lart).
Në raport me bĳën, vëllezërit, motrat, të gjithë të shtëpisë thoshin; erdh bĳa n’gjini, na
vin miq e na vin bĳa, gzohen robt e gzohet shpĳa, si bĳa n’gjini, me shkue n’gjini, iku burrit
e shkoj n’gjini, grues s’ja sheh kush benë, për tâ, bâ bé gjinia.
Si emra fareﬁsnie, përdoren shpesh edhe format nderuese, për t’ia rritur më shumë
emrin, siç janë format bac, baco, hallo, tezjo, mixhoko, lokjo, dado shoqëruar nganjëherë
edhe me emrin përkatës, kurse, te gjinia femërore, më shumë: halla Gjyste, lokja Lulë,
dada Palinë etj.
Disa emra fareﬁsnorë në përdorim eufemistik
Si në disa krahina të gegërishtes veriore, edhe në Nikaj - Mërtur, emrat e fareﬁsnisë,
në raportin e marrëdhënieve familjare brenda strehës së përbashkët, por sidomos
mes bashkëshortëve, janë mbështjellë me një perde eufemizmi, në qasje me “statusin”
shoqëror, etnokulturor ndër vite etj, një fushë që kërkon shumë ngé për ta parë edhe
në planin psikologjik, ﬁlozoﬁk, zakonor, sociolinguistic, edhe si etnograﬁ të foluri. Ka
qenë një tabú, në të kaluarën, që bashkëshortët e ardhshëm ta shihnin njëri - tjetrin në
fejesë, madje, nëse ndodhte ta shihte, si mysaﬁr, ikte me shpejtësi, se merrej si márre
(turp). Përdoreshin si “pagëzim” vetëm përemrat, ti, ai, ajo, ky, nieri (o, ti, nieri, na i
muer Rama krandet!), a ndieve, o ti nieri, shoqi, ç’u bane, a jie ktu? (Shkurtaj, 2015, 151).
Meshkujt përdornin [alë të tjera, në vend të emrit të bashkëshortes: ortaku (si e kie
ortakun?, a mun ini ka merreni vesh ndër veti?), shoqja, o ti shoqe, shoqjo, nusja (dikush e
thërriste tërë jetën nuse, siç kam rastin e një çi>i që kanë ndërruar jetë tash dy vjet,
me mbi 60 vite jetë bashkëshortore), gruaja, ëme shoqe, kjo, ajo, etj. E folura e grave, si
eufemizëm etnolinguistik, do të kërkojë një trajtim të imët, që do të nxjerrë në pah një
leksik shumë interesant, por që aktualisht nuk e kemi futur në hullinë e këtĳ kumtimi.
Detaje nga antroponimia e zonës
Me interes janë emrat e përveçëm të burrave, me paranyjëzim, drejtuar një gruaje: e
shoqja e Nikollës, e Gjonit, e Pjetrës, e Ndout, e Gjinit e me radhë. Duke u hedhur një sy
tërë antroponimeve në hapësirën nikajmërturase, del në pah se të njëjtët emra vetjakë
kanë forma të ndryshme fonetike dhe morfologjike, ku treva paraqet homonimi me
një pjesë të zonës së Pultit, sidomos në izoglosa, ku spikat pjesa e Dukagjinit, Malësi
e Madhe e duke zbritur deri në Koplik, sidomos pjesa e besimit katolik, ku ndeshim
format: Gjon, Dedë, Pjetër, Mhill, Gjergj, Nikollë, Lekë, Tomë, Pali, Prekë, Zef, Ndue, Ujkë,
Gjelosh, Gjovalin, Shqefën, Kolë, Ndrekë, Linë, Lenë, Prendë, Mari, Zojë, Drande, Mri, Mrikë,
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Palinë, Dalinë, Gjelinë etj.
Të dhënat onomastike, sociolinguistike, etnograﬁa e të folurit, areali i gjeograﬁsë
gjuhësore, na tregojnë se me cilën hapësirë kemi të bëjmë. Duket se një pjesë e emrave
i janë nënshtruar rregullave të fonetikës së hershme të shqipes, ku disa janë huazime,
por, ato me ndikim latin, janë më të përdorshmet në Nikaj - Mërtur.
Po të bëhet një lloj shtresimi antropologjik dhe patronimik, i para viteve ’60 të
shekullit të kaluar, kjo trevë bën pjesë në arealin e izoglosave veriore, ku emrat e huaj
janë më të hershëm në gojën e nikajmërturasve, prandaj edhe janë përvetësuar më
shumë, siç janë emrat e mësipërm, por ndikimi turk, edhe pse trevë e besimit katolik,
mbart edhe izoglosa me terma turko - arabë, shfaqur për koniunktura të ndryshme
sociolinguistike dhe politike të kohës (Shkurtaj, 2015, 155).
Veçori është se në këtë areal gjuhësor ka pasur shumë emra tradicionalë, sepse, i
zoti i shtëpisë, për arsye trashëgimie, ishte ai që propozonte emrin e fëmĳës, i cili
sitej edhe si opinion brenda familjes: qysh po ia vndojmë emnin qedĳ fmĳe? Kështu që,
emrat e mësipërm e shumë të tjerë, janë ruajtur me fanatizëm, por aktualisht, për
arsye urbanizimi, civilizimi, emigracioni, “moderniteti”, edhe nëse nuk i ndërrojnë
zyrtarisht, sheh se në rrjete sociale, i shfaqin me emërtime të tjera, si: Gjon - Xhovani,
Ndrekë - Andrea, Zef - Jozeﬁn, Mitër - Dhimitër, Pali - Pavlo, Kolë – Kolin, Ndue - Noel
(Shkurtaj, 2015, 156) etj.
Një shtresim i tillë për emrat e huaj, hyrë si rezultat i hapjes me botën, lëvizjes
migratore dhe emigruese, strukturimi, etimologjia, sociolinguistika e tyre, do të
kërkonte trajtim të veçantë, çka nuk është objekt trajtimi onomastik nga na jonë.
Si paraqiten, si strukturë, patronimet e zonës?
Duhet të pohojmë që në ﬁllim, lidhur me pyetjen që ngrihet se, ndoshta, askund
në hapësirën e shqipes, nuk ruhet dhe dihet aq mirë lidhja e breznive, si në Nikaj
- Mërtur. Pothuaj çdo anëtar familjeje di mirë pemën gjenealogjike të trungut të
vet, që shkon deri në trembëdhjetë – gjashtëmbëdhjetë breza, p.sh., nga ﬁsi Mërtur
(Markokaj & Ramaj, Raja, 2005, 184-214; Btosha, 2006, 25-26) apo edhe Nikaj (Progni
& Doda, 2003, 35-40) duke shkuar deri tek i pari i krejt ﬁsit, duke i ndarë edhe me
vëllazëri, vëlla i madh, i vogël, sipas vendit të parë e me radhë në krejt ﬁset malësore,
sipas përcaktimit edhe në të drejtën zakonore. Zakonisht pyetja e parë që ngrihej, kur
bisedohej, ishte: Qysh t’thonë? I kuj jie? A jie i Nikaj a i Mërturs? Janë këto pyetje, që
kërkojnë rrënjët familjare edhe deri të ﬁsit, megjithëse patronimia njihet bukur mirë
nga të gjithë, ndërsa sot ka rënë më shumë ky lloj interesi. Përgjigjet zakonisht dalin
në trajtë të pashquar: Gjon, Pjetër, Gjin, Dedë, Ndue, Nikollë, Linë, Palinë, Gjelinë, ndërsa
Pali, del trajtë e shquar. Pyetja pasuese, i kuj jie, merr emrin e babait, shoqëruar me
paranyjëzim: i Gjonit, i Pjetrës, i Gjinit, i Dedës, ndërsa nëna nuk përmendej dhe as që
pyeste kush, sepse njihej linja mashkullore dhe jo femërore.
Një veçori dalluese e patronimeve, është strukturimi i tyre i shkallëzuar, për të
shmangur homoniminë, por edhe si efekt sqarues për atësinë, rrënjët e trungut
familjar apo për t’i dhënë edhe më shumë emër kur kishim të bënim me shtëpi në
zë, në mëhallë apo edhe në ﬁs. Shembuj të tillë ka shumë, me shkallëzim tri - katër
gjymtyrësh e ne po japim disa, si: Lekë Gjelosh Qun Gjeloshi, Zef Mark Zmali, Prekë
Marash Malota, Nikë Pjetër Musa, Nikë Vuksan Vata, Nikollë Mirash Beqa, Gjelosh Kolë
Delĳa, Gjelosh Kolë Buqa, Pal Mark Elezi, por në disa raste jepej edhe emërvendi të
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cilit i përkiste ky njeri me emër: Tungj Mi%ari i Mërturit, Mark Sadiku i Shalës, Gjon
Deda i Apripës, Dedë Prebiba i Misullave, Zef Avdia i Mirashmarkajve, Mark Sadiku i
Mërturit, Balec Gjoni i Nikajve, Nik Mengja i Mërturit, Prelë Tuli i Salcës (Mërturit), Bash
Bajrami, bajraktari i Nikajve, Lulë Sokolja e Kodërshkallës. Vërehet se në përshkallëzim
të patronimeve kemi edhe emra të islamizuar, për arsye koniunkturash politike të
kohës, pavarësisht se feja e Krishtit tek ata ka qenë sunduese dhe shumë e shenjtë,
e shfaqur kjo edhe në objektet e hershme të kultit, deri 1000 vjeçare (kisha e Vargut,
Nikaj), çka e tregon edhe përbetimi i tyre: Pasha besën e Zotit, Pasha Krishtin, Pasha fenë
e Krishtit, Ko%ë livdue Jezu Krishti, Pasha natën e Shnandout, Pasha at kishë, Pasha kishën
e Paplekajve, Pasha kishën e Shëngjonit, Pasha t’Shëngjonë (Sulaj, A. (2013, 140-144), etj.
Mbiemra familjarë me përngjitje e kthimi në toponime
Përngjitja është një dukuri e shpeshtë. Lidhja zinxhir e patronimeve të çon te i pari
i vëllazërisë, ku lidhja emër - mbiemër është bashkëngjitur dhe sot tërë mëhalla
emërtohet me këtë patronim, si shenjë dalluese e tërë degëve të ﬁseve, nën stilemën
“Nikaj - Mërtur”. Kemi patronimet – toponime, me përngjitje, nga dy gjymtyrë të
grupit patronimik: Dedgjoni, suka e Dedgjonit, Lekbibaj, Gjonpepaj, Tetaj (Tetlekaj),
Mirashmarkaj, Qokaj, (Qok Biba), Pepkolaj, Kolgjokaj, Biblekaj, Pjetërnikaj, Ukcamaj,
Markokaj, por, patronimi, i konvertuar në toponim, është i largët në kohë, shtatë - tetë
breza (Shkurtaj, 2015, f.158).
Ndërsa patronimet me përngjitje, plus oﬁqin, përdoren më pak, kryesisht vetëm ata
persona që mbanin pozicion bajraku, sipas të drejtës zakonore apo që e kishin ﬁtuar
me zotësi, në sprova të ndryshme brenda ﬁsit. Si rregull, këto pozita, i kishte vëllai i
madh nga tabela gjenealogjike e vëllezërve të parë në ﬁs. Kemi Bajram beg Curri nga
Currajt e Epërm (Drini, 1983, 7), Sokol Deli Bajraktari, Nikollë Zef Vojvoda, Baleci i Nikajve,
shtëpia e Topuzit etj, ndërsa mbiemra nga oikonimet në arealin nikajmërturas, nuk
paraqiten si dukuri, përjashto ndonjë rast shumë sporadik, si në Rajë, p.sh.: Rrahaxhi,
(Markokaj, Gj. & Ramaj, S. 2005, 22), që thirren me emër përmbledhës, si vëllazëri,
jo në patronimin real apo në Curraj të Epërm Vujoshët, Qepëza (Gj. Prendi i Qepëzës)
Mbiemra (= patronime) me prapashtesa
Një vend të dukshëm në onomastikën e zonës zënë patronimet - mbiemra, të formuar
nga emri i babait me prapashtesën përkatëse, që kanë lidhje birërie, me mëhallët e
ndryshme, brenda ﬁsit, si strukturë e brendshme, të tilla si: Nikaj, Mërturas, Markaj,
Gjeloshaj, Gjonmemaj, Kurtprekaj, Macaj, Kukaj, Martinaj, Gecaj.
Patronime në përshtatje me lidhjet gjinore
Në mbarë trevën e këtĳ regjioni, të njëjtët emra të përveçëm, mashkullorë, kur
shërbejnë si patronime për meshkujt dhe janë në bashkëvajtje, emri i birit është në
trajtë të pashquar, emri i atit, patronimi, del në trajtën e shquar (Shkurtaj, 2004, 166168), një situatë komunikimi kjo edhe si etnograﬁ të foluri, si: Kolë Gjoni, Gjin Ndou,
Gjin Deda, Mhill Pjetra, Deli Pjetra, Zef Mirashi, Nikë Gjoni, Pjetër Ndou, Qerim Mhilli,
Kolë Nika, Marash Nika, Gjelosh Staka, Lekë Biba, Mark Biba, Pepë Ndreu, Fran Mhilli,
Ndue Martini etj.
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Kur në grupin emëror, emri bërthamë është emër femre, patronimi merr tregues
femërorizimi, me prapashtesën -ja, në vend të -i, -u apo -a që emri merr në trajtën e
shquar, në trajtë përfaqësuese: Lenë Kolja, Age Gjonja, Mari Gjonja, Mari Vuksanja, Pulë
Martinja, Pulë Markja, Zojë Ze+a, Gjelinë Gjeloshja, Katrinë Dedja, Mari Qunja, Gjyste
Nikja, Palinë Sejdieja, Mire Canja, Galë Dedja, Zhujë Qerimja, Mri Palja, Bardhe Zmalja,
Bubë Qunja, Macë Markja, Prendë Mareshja, File Martinja, Sykë Lulja.
Edhe pse zonë pothuajse safí katolike, shumë patronime me etimologji turko-arabe, të
cilat marrin -i të theksuar ose jo apo -a, dalin në trajtë të shquar, herë si mashkullorë,
herë si femërorë: Fazli - Fazlĳa, Ba%i Zeqiri, Zhuj -a, Kolë Fazlĳa, Dodë Kadria, Ukshin
Delĳa, Shaqe Fazlieja, Zojë Muzlieja.
Mbiemra me trajta të dyta përkëdhelëse
Janë cilësorë që nuk kanë përdorim të dendur. Janë prapshtesat -oshi, -ushi, që kanë
ndonjë përdorim tek - tuk, ngaqë burri nuk përkëdhelet, sipas mendësisë së zonës,
se i dobësohet zemra, por gjen ndonjë patronim të tillë: Bardhoshi (Mark Bardhoshi,
126 vjeçar nga Bëtosha), Dedushi (roga e Dedushit, Qereç), Gjeloshi, -aj, si emër dhe
patronim.
Emra dhe mbiemra me semantikë keqësuese
Në këndvështrimin shoqëror, etnolinguistik, psikologjik të kohës, janë përdorur
antroponime dhe patronime me cilësime keqësuese, edhe si emra bërthamë, edhe
si patronime, e lidhur kjo me një mendësi krahinore, zakonore, për t’iu larguar
syrit të keq, për meshkujt, për të mbyllyr, gjoja, një zgjatim femëror të padëshiruar
etj, si: Keqe, Keqë, Keqan, Keqotë, Sose, Malotë, Zhujë, Cubë, Cub -i, Cole, Col, Qungel,
Ujkë, Ukë, Shytan, Shatër, Mrikë Keqja, Buq, Gjetë, Keqë Hyseni, Marash Malota, Zhujan
Malota, Gjergj Keqani, Cubë Qerimja, Marash Cubi, Ujkë Lulashi, Ukë Gjeloshi, Shytan
Brahimi, Buqë Kola, Kolë Buqa, Gjeto Pjetra, Sokol Qungeli, Dedë Shatri, Shatër Coli. Por
shfaqen edhe antroponime nga emra kafshësh, si: Galë, Bardhe, Zhujë, Shytë etj. I tëri
ky kumtim, si çështje më vete, vetëm sa e shkoklon dukurinë, por, më shumë krahë,
në detaje më të imëta, do të marrë gjatë shprishjes gjuhësore, në kompozim të plotë të
tezës së doktoraturës me temë “Variacione sociolinguistike dhe onomastike nga treva
e Nikaj - Mërturit”.
Konkluzion
Duke rrokur në tërësi këtë areal gjuhësor, konkludojmë se, si nënnjësi dialektore,
i përket të folmes lindore të gegërishtes veriore, me veçori që s’bëjnë pjesë as në
lindoren as perëndimoren, por që na çon në një fazë më të moçme, të përbashkët të
shqipes.
Në proﬁlin sociolinguistik, si etnograﬁ të foluri, sipas situatave komunikuese dhe
shtresëzimeve, anembanë trevës, emrat e fareﬁsnisë, patronimet e këtĳ regjioni, kanë
disa semantika speciﬁke si etnograﬁ të foluri në izoglosa dhe izoerge në përqasje
me të folmet lindore të gegërishtes veriore dhe ato perëndimore të saj, sidomos në
sinoniminë e emrave familjarë, në raporte gjinore të patronimeve, në shmangie të
strukturave homonimike, duke ndërtuar nomenklatura sinonimike, si edhe disa
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përdorime eufemistike në raportet e bashkëshortëve dhe në të folurit e grave, që nuk
e bëmë objekt pasqyrimi.
Detaj të veçantë përbën paranyjëzimi tek emrat e përveçëm të burrave, kur tipizohet
se e kujt është gruaja apo homonimia me emrat e besimit katolik të pjesës perëndimore
të gegërishtes veriore, ku sociolinguistika dhe etnograﬁa e të folurit, bëjnë dallimin.
Antroponimia dhe patronimia reﬂekton ndikim të hershëm latin, ku një pjesë janë
janë burim faktik i lashtësisë ndër shqiptarë, mbi dymĳëvjeçare, ndërsa cilësorët patronime shpesh na japin edhe toponime.
Shkallëzimi strukturor tri - katër gjymtyrësh e më shumë (emër + emër i atit +
gjyshin + stërgjyshin + katragjyshin, më rrallë) është një dukuri e etnograﬁsë së të
folurit, kur i bëjnë pleqësinë njëri – tjetrit, sipas trungjeve familjare, barqeve apo në
situate sociolinguistike apo etnograﬁe të foluri, reﬂektuar në nëntekste të ndryshme
komunikimi, ndërsa mbiemri aktual, në këtë regjion, në raste të tilla është brez i
largët, deri i trembëdhjeti.
Mbiemrat familjarë, me përngjitje dhe përshtatjet gjinore, janë dukuri e shpeshtë në
etnograﬁnë e të folurit, kurse zbunimi është detaj më i rrallë gjuhësor, ndërsa emrat
me semantikë keqësuese kanë pasur bukur shumë përdorim në të kaluarën e, tani,
pothuaj nuk përdoren fare.
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Ndryshimet kushtetuese në Shqipëri,format dhe rëndësia
Majlinda Velçani
Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
Abstrakt
Ky punim ka si qëllim të evidentojë ndryshimet,të cilat kanë ndodhur dhe që po bëhen në
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë,format me të cilat mund të bëhën dhe rëndësinë
e këtyre ndryshimeve.Në vitet e fundit, lindi si nevojë rishikimi i Kushtetutës,duke I’u
përshtatur dhe ndryshimeve,që kanë ndodhur në marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë
me vendet e rajonit dhe integrimin në Bashkimin Europian.Na lind pyetja,a është kaq shumë e
nevojshme ndryshimet e shpeshta që po i bëhen kushtetutës sonë vetëm këto vitet e fundit dhe
si kanë ndikuar këto ndryshime kaq të shpeshta në jetën politike,juridike dhe ekonomike të
vendit? Kushtetuta është ligji më i lartë i vendit,është dokumenti në të cilën e ka bazën i gjithë
legjislacioni i vendit tonë,i cili rregullon marrëdhëniet mes shtetit dhe personave,organeve
shtetërore mes tyre dhe madje edhe përcakton bazat për rregullimin e marrëdhënieve
të personave mes tyre.Përcakton parimet dhe mekanizmat e përgjithshëm e të posaçëm të
organizimit të shtetit.Një Kushtetutë kryesisht mundëson një mënyrë organizimi të rregullit
në shoqëri e cila përndryshe do ta kishte të vështirë të funksiononte në këtë mënyrë. Duke
qenë e tillë, kushtetuta është një marrëveshje,e cila përcakton rregullat kryesore të “lojës”
në një shoqëri.Për mbledhjen e të dhënave janë përdorur metoda të përgjithshme,si metoda
cilësore dhe metoda historike.Në punim ﬁllimisht do të jepet një tablo e zhvillimit historik të
Kushtetutës ndër vite,më pas do të renditen parimet e shtetit të së drejtës dhe në cilat fusha
janë bërë dhe po bëhen ndryshimet kushtetuese,duke u shoqëruar me rekomandimet dhe
përfundimet përkatëse.
Fjalët kyçe: kushtetutë,parimet themelore,shteti i së drejtës,ndryshimet kushtetuese.

Hyrje
Kushtetuta, duke qenë një akt me një rëndësi shumë të madhe dhe që ruan funksionimin
normal të jetës së një vendi në bazë të rregullave të vendosura, sigurisht që ka nevojë
edhe për një mbrojtje të saj, në mënyrë që ajo të mos ndryshojë sipas dëshirave të
ngushta të grupeve që marrin pushtetin. Kështu, Kushtetuta përcakton mekanizimin
e rishikimit gjyqësor nëpërmjet të cilit dispozitat kushtetuese interpretohen ne
përputhje me qëllimet e tyre dhe të gjitha ligjet e tjera të vendit shihet nëse janë
apo jo në përputhje me ketë Kushtetutë,dhe nëse funksionimi i institucioneve të
ngritura bëhet ose jo në përputhje me kompetencat që i janë dhënë atyre nga vetë
Kushtetuta. Një mekanizëm tjetër, i cili gjithashtu përcaktohet në Kushtetutë është
edhe ai i ndryshimit të Kushtetutës. Në mënyrë të tillë që lojtarët të mos përcaktojnë
vetë rregullat e lojës amendamentet kushtetuese kanë një procedurë tepër saktësisht
të përcaktuar nga vetë Kushtetuta dhe që është e ndryshme nga e gjithë procedura
legjislative tjetër si proces politik (Zaganjori&Anastasi&Methasani,2011,11).
Çdo amendim që i bëhet një kushtetute duhet vlerësuar pikësëpari në raport me
pushtetin që populli u ka dhënë rishikuesve të saj. Kushtetutdhënësi-popull nuk
mund ta kushtëzojë ndryshimin e kushtetutës me dërgimin në referendum të çdo
amendamenti, por nga ana tjetër, as politika, në emër të pushtetit të deleguar, nuk
mund të ndryshojë kushtetutën duke e mënjanuar popullin nga vendimmarrja. Në
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radhë të parë, politika duhet ta zotërojë këtë të drejtë, si në aspektin ligjor, ashtu
edhe në atë politik. Arritja e një shumice të cilësuar për rishikimin kushtetues përbën
aspektin procedural të çështjes, ndërsa pasja dhe e mandatit politik, që ﬁtohet
nëpërmjet zgjedhjeve parlamentare, përbën aspektin tjetër po aq të rëndësishëm të
këtĳ procesi (Sadushi,2011,2).
Kur ﬂasim për amendimin e Kushtetutës, kemi nevojë të kuptojmë më mirë se
Kushtetuta është ligji më i lartë në Shtet, prandaj ajo nuk mund të ndryshohet me
procedurën dhe shpeshtësinë që ndryshojmë një ligj të zakonshëm. Kushtetuta është
një normë elastike dhe e gjallë, që interpretohet dhe ndryshon edhe përmes zbatimit
të saj dhe veçanërisht, nëpërmjet interpretimit përfundimtar që kryen gjykata
Kushtetuese. Për këto arsye, një ndryshim i Kushtetutës me ligj, duhet të justiﬁkohet
nga një qëllim i rëndësishëm, i domosdoshëm ose i nevojshëm. Jo të gjitha dispozitat
e Kushtetutës mund të rishikohen,qo>ë edhe me nje proçedurë të rënduar.Ka disa
kuﬁzime të cilat mund të jenë shprehur hapur në Kushtetutë,por mund të jenë dhe të
pashprehura.Këto kuﬁzime janë të pranishme si në kushtetutat e qëndrueshme,ashtu
edhe në ato elastike (Omari&Anastasi,2010,34).
Zhvillimi i Kushtetutës së Shqipërisë që nga Shpallja e Pavarësisë deri më sot
Shteti Shqiptar ﬁlloi jetën e pavarur që nga viti 1912, pikërisht pas aktit kushtetues të
shpalljes së pavarësisë nga Kuvendi Kombëtar i mbledhur në Vlorë. Katër vendime
të rëndësishme të Kuvendit ishin format e para kushtetuese:1-Të bëhet shqipëria më
vete dhe e lirë,2-Nën një qeveri të përkohshme,3-Të zgjidhet një pleqësi për kontroll
të qeverisë,4-Të dërgohet një komision në Evropë, për të mbrojtur çështjen shqiptare
në mbretëritë e mëdha të Evropës (Anastasi,2007,34).
Më 1913,Konferenca e Ambasadorëve në Londër,përcaktoi dhe formën e qeverisjes,ku
Shqipëria shpallej një principatë autonome, sovrane dhe trashëgimore, që vendosej
nën garancinë e gjashtë Fuqive të mëdha. Sipas Statutit Organik ose kushtetutës
së atëhershme (1914), Shqipëria ishte mbretëri kushtetuese .Ky statut mund të
konsiderohet një akt me karakter kushtetues, liberal,por jo demokratik. Kjo kushtetutë
nuk pati jetë të gjatë.
Në vitin 1920 kemi miratimin e aktit me karakter kushtetues të quajtur Statuti i
Lushnjës, nga Kongresi i Lushnjës, i cili aﬁrmonte parimet kryesore kushtetuese
të shtetit shqiptar. Ky statut u plotësua me Statutin e shtetit shqiptar (1922) njihte
formën monarkike të qeverisjes dhe aﬁrmonte ndarjen e tre pushteteve, ekzekutiv,
legjislativ dhe gjyqësor.
Më 1925 u shpall Ligji Themeltar i Republikës Shqiptare, që përbën dhe Kushtetutën
e parë Shqiptare. Kjo republikë, e bazuar në modelin e Republikës së Tretë Franceze
(1870-1940), ishte parlamentare, me në krye një president të fuqishëm, që ishte kreu
i shtetit si dhe shef i ekzekutivit (qeverisë). Pushteti ligjvënës ndërkaq i takonte dy
dhomave të parlamentit, asaj të deputetëve dhe Senatit. Me këtë ligj u ruajtën parimet
e ndarjes së pushteteve dhe sovranitetit.
Më 1928, Shqipëria shpallet mbretëri demokratike e parlamentare nga Asambleja
Kushtetuese, duke miratuar dhe Statutin themeltar të Mbretnisë Shqiptare.Ky statut
rregullonte pushtetin gjyqësor dhe formalisht e sanksiononte si një degë të pavarur
(Anastasi,2007,36).
Më 1946, Asambleja Kushtetuese e Shqipërisë e dalë nga zgjedhjet e vitit 1945, shpall
Shqipërinë Republikë Popullore dhe hyn në fuqi kushtetuta e re,e cila përcaktoi dhe
Republikën si formë qeverisjeje. U sanksionua uniteti i pushtetit, i përqendruar në
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organet përfaqësuese, si Kuvendi Popullor dhe këshillat popullore, që ushtronin
kompetenca legjislative dhe ekzekutive.Sa i përket gjyqësorit, përcaktohej se Drejtësia
në Republikën Popullore të Shqipërisë jepej nga Gjykata e Lartë, nga gjykatat
popullore dhe nga gjykatat ushtarake dhe se Gjykatat ishin të pavarura në ushtrimin
e funksioneve të tyre. Gjykata e Lartë ishte organi më i lartë i drejtësisë (neni 81).
Më 1976 aprovohet një kushtetutë tjetër, që përcakton Shqipërinë si “Republikë
Popullore Socialiste”. Me këtë kushtetutë, u krĳuan gjykatat popullore, në krye të të
cilave qëndronte Gjykata e Lartë (Anastasi,2007,38).
Më 1991, me pranimin e sistemit shumëpartiak, u miratua një kushtetutë e
përkohshme, ose ndryshe Ligji për Dispozitat Kryesore Kushtetuese. Parimet
themelore që udhëhoqën këto ndryshime demokratike u shpallën ﬁllimisht me ligjin
nr.7491 dt.29.04.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese, më pas me ligjin nr.7561
dt.29.04.1992 “Për disa ndryshime e plotësime në ligjin nr.7491 dt.29.04.1991 “Për
dispozitat kryesore kushtetuese”.
Më 1998, hyri në fuqi Kushtetuta e Reublikës së Shqipërisë,si akti themelor më i lartë
i shtetit.
Fushat ku duhet të ndërhyet për të bërë ndryshimet kushtetuese përkatëse
Një kushtetutë duhet të na japë garanci për një jetë të gjatë dhe qëndrueshmëri dhe ajo
nuk mund të modiﬁkohet sipas dëshirës së shumicës politike.Rishikimi kushtetues
duhet të jetë i rrethuar nga maturia e kujdesi për të nënvizuar aspektin themelor të paktit
kushtetues.(Duhamel&Yves,1992,213) Aktualisht, ndryshimi i Kushtetutës duhet të
bëhet në kuadrin e proceseve të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Për më tepër, çështja e integrimit ka edhe një mbështetje të gjerë popullore. Në këtë
kuadër, mund të përfshĳmë: së pari, ndryshimet kushtetuese për të kryer reformat e
nevojshme lidhur me problematikat e ndeshura në funksionimin e deritanishëm të
institucioneve kushtetuese dhe të raporteve midis tyre dhe së dyti, ndryshimet për
të mbështetur anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Integrimi është jo
vetëm një arsye e justiﬁkuar, por edhe një arsye e lartë për të ndryshuar Kushtetutën,
me qëllim që të autorizohen të gjitha institutet e reja të sovranitetit të popullit.
Procesi vendimmarrës për ndryshimin e Kushtetutës është i rregulluar në Kushtetutë
dhe mund të zhvillohet në 3 mënyra: mënyra e parë është një proces i pastër
parlamentar ku mbështetësit e reformave sigurojnë shumicën kushtetutbërëse prej
93 votash në Kuvend dhe i votojnë amendamentet. Në këtë mënyrë u procedua për
ndryshimet e vitit 2008; mënyra e dytë është votimi në Kuvend me të paktën 93 vota
dhe hedhja e amendamenteve në referendum nga po ajo shumicë që i miratoi ato
(amendamentet) në Kuvend; mënyra e tretë është përsëri votimi në Kuvend me të
paktën 93 vota dhe hedhja e amendamenteve në referendum nga një pakicë e së paku
një të pestës së 140 deputetëve .Opsioni i dytë ngjan më i preferueshmi sepse është në
gjendje të gjenerojë konsensus maksimal dhe gjithëpërfshirje. Edhe sipas teorisë dhe
praktikës kushtetuese të shteteve europiane, nëse ndryshimet kushtetuese prekin
çështje vitale për demokracinë dhe shtetin e së drejtës, atëherë referendumi është i
nevojshëm (Zaganjori,2002,63).
Nevoja për ndryshime kushtetuese në kuadrin e Reformës në Drejtësi u evidentua
qartë nga analiza e kryer mbi gjendjen aktuale të sistemit të drejtësisë në Shqipëri.
Ndalimi i korrupsionit, politizimit dhe koorporatizmit në Gjyqësor, janë objektivat
kryesore. Historikisht, e gjithë ngrehina Kushtetuese në botën moderne lindi si
një instrument kundër korrupsionit të rendit feudal të kohës dhe sidomos kundër
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korrupsionit mbretëror. Sot, të gjitha kushtetutat demokratike sanksionojnë
instrumentet klasike kundër korrupsionit si, parimin e ndarjes së pushteteve,
pavarësinë dhe paanshmërinë e gjykatave, mbrojtjen e statusit të gjyqtarit sa kohë
që ky i fundit mban një qëndrim korrekt, papajtueshmëritë e detyrës së gjyqtarit me
veprimtari të tjera shtetërore apo private, përgjegjshmërinë e gjyqtarit etj.
Pyetja që lind është: përderisa këto institute ekzistojnë aktualisht në Kushtetutën
tonë, cilat janë garancitë e reja që mund të ofrohen? Në Kushtetutën aktuale, pas
ndryshimeve kushtetuese të vitit 2012, gjyqtarët gëzojnë një imunitet të kuﬁzuar nga
procesi penal. Projekti i ndryshimeve e heq atë tërësisht. Kjo, u hap rrugë të lirë të
gjitha hetimeve dhe kontrolleve ndaj tĳ, si dhe masës së arrestit, pa pasur nevojë për
ndonjë autorizim paraprak të organeve kompetente.
Përsëri garantohet një imunitet në kryerjen e funksionit, kur sanksionon se, gjyqtari
“gëzon imunitet për mendimet e shprehura dhe vendimet e marra në ushtrim të
funksioneve të tĳ”.Megjithatë, gjyqtari është përgjegjës në rastet e dhënies qëllimisht,
të një vendimi të paligjshëm si pasojë e një sjelljeje kriminale, interesi personal ose
keqdashjeje. Ky sanksionim i ri është një ndryshim thelbësor krahasuar me formulimin
ekzistues, për më tepër, do t’i japë fund edhe praktikës së vendosur nga një vendim
i Gjykatës Kushtetuese mbi mosprocedimin penal të gjyqtarit për vendimet që jep.
Pra, gjyqtari mund të procedohet penalisht kur vendimi i paligjshëm është dhënë si
rezultat i kryerjes së një krimi të parashikuar nga Kodi ynë Penal (p.sh., korrupsioni
pasiv), ose për interesa personale, p.sh., duke shkelur parimin e paanshmërisë që
lidhet gjithashtu me rastet e veprave penale të shpërdorimit të detyrës, ose kur
vendimi mund të jetë dhënë me keqdashje nga pikëpamja subjektive e gjyqtarit.Heqja
e imunitetit të gjyqtarit nga procesi penal dhe kuﬁzimi i imunitetit të tĳ funksional
kryhet me qëllim që të rritet përgjegjshmëria e tyre, si dhe shpejtësia e identiﬁkimit
dhe e goditjes së veprimeve të paligjshme të kryera nga ana e gjyqtarëve.
Një tjetër ndryshim rrënjësor përbëjnë sanksionimet e reja në lidhje me hetimin
dhe gjykimin e funksionarëve të lartë. Eliminohet tërësisht juridiksionin ﬁllestar të
Gjykatës së Lartë. Pra, me [alë të tjera, Gjykata e Lartë nuk do të jetë më kompetente
për të gjykuar në shkallë të parë akuzat penale kundër funksionarëve të lartë të
institucioneve kushtetuese si, Presidenti i Republikës, Kryeministri dhe ministrat,
deputetët, gjyqtarët e Gjykatës së Lartë dhe gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese.
Aktualisht, në zbatim të Kushtetutës (neni 141), juridiksioni për veprat penale që
përfshĳnë këta zyrtarë i përket Gjykatës së Lartë. Ky rregullim do të thotë që gjyqtarët
e Gjykatës së Lartë të vendosin për çështjet penale ndaj politikanëve, ndërkohë që
këta të fundit, në bazë të Kushtetutës i përzgjedhin, i kandidojnë dhe i emërojnë ata.
Vetë realitetet e krĳuara si rezultat i procesit të integrimit të Shqipërisë në
Bashkimin Evropian dhe i anëtarësimit në NATO, sjellin nevojat e një ndryshimi
kushtetues, për inkuadrimin automatik në rendin tonë juridik, të së drejtës së
BE-së. Po kështu, përsëri në kuadër të procesit të integrimit, diktohet rishikimi i
normës kushtetuese që e lidh të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur me
konceptin e shtetësisë, duke parashikuar të drejtën e shtetasve të vendeve anëtare
të BE-së për të marrë pjesë si zgjedhës apo kandidatë në zgjedhjet vendore siç
parashikohet nga neni 22 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Europian.
Gjithashtu , anëtarësimi në NATO dikton rishikimin e nenit 12/3 të Kushtetutës, i cili
parashikon se “asnjë forcë e huaj ushtarake nuk mund të vendoset dhe as të kalojë në
territorin shqiptar, si dhe asnjë forcë ushtarake shqiptare nuk mund të dërgohet jashtë,
përveçse me një ligj të miratuar me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit”. Kjo
dispozitë, e hartuar vite më parë, për situatën e sotme të anëtarësimit nuk është më
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aktuale dhe për më tepër bie ndesh me situatën konkrete të anëtarësimit të Shqipërisë
në NATO.
Neni 123 mund të përbëj një një bazë të mirë ligjore për anëtarësimin e Shqipërisë në
Bashkimin Europian.Do të ishte mirë që Kushtetuta të kishte parashikuar në mënyrë
të posaçme një klauzolë speciﬁke me të cilin autorizonte anëtarësimin e Shqipërisë në
BE.Megjithatë,ky qëllim mund të realizohet pa asnjë lloj pengese përmes nenit 122/2
dhe 123,në kushtet kur është i qartë vullneti popullor në Shqipëri,për të shpejtuar
proçedurat për integrimin në Bashkimin Europian.Madje referendumi që qëndron
si një mundësi në Kushtetutë,nuk do të ishte ndonjë proçedurë e domosdoshme në
këtë rast.
Vërejtjet e Komisionit të Venecias për dra%et-amendamentet kushtetuese
Në raportin e tĳ të ndërmjetëm, Komisioni i Venecias shprehet se dra#amendamentet kushtetuese paraqesin një bazë solide për vĳimin e mëtejshëm të
punës për realizimin e kësaj reforme. Por, nga ana tjetër, ai u sugjeron palëve që
amendamentet duhet të thjeshtohen, dhe në disa raste duhen qartësuar më tej.
Disa nga pikat më të rëndësishme për t’u ndryshuar janë:E gjithë skema institucionale
e organeve të sistemit të drejtësisë duhet të rishikohet dhe thjeshtohet;Të qartësohet
se kush është përgjegjës për të vendosur për masat disiplinore ndaj gjyqtarëve të
Gjykatës Kushtetuese;Vendimet e Gjykatës Kushtetuese të kenë forcë detyruese të
përgjithshme,Gjykata Kushtetuese duhet të ketë kompetencë për të shqyrtuar më së
paku procedurën e miratimit të amendamenteve kushtetuese;Roli i ministrit të Drejtësisë
në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor duhet të rishikohet
për të shmangur konﬂiktin e interesit;Përgjithësisht, rregullimet institucionale duhet të
rishikohen me qëllim eliminimin e konﬂiktit të mundshëm të interesave.
Komisioni i Venecias vlerëson se struktura e Komisionit të Pavarur të Kualiﬁkimit
është e komplikuar dhe duhet të thjeshtohet. Duke pasur parasysh se shumica e
tanishme zotëron tri të pestat e votave në Kuvend, do të ishte më e përshtatshme për
t’i dhënë fuqinë propozuese një organi të pavarur ose një zyrtari, i cili nuk është në
mënyrë të qartë i të njëjtës ngjyrë politike me shumicën e tanishme qeveritare;
Mungon procedura e emërimit të gjyqtarëve të gjykatave më të ulëta, duke përfshirë
edhe gjyqtarët e gjykatave të specializuara. Nuk parashikohet që gjyqtarët mund
të shkarkohen vetëm për shkelje të rënda disiplinore. Kjo çështje duhet të sqarohet
më tej;Propozimi për nenin 125 parashikon që anëtarët e zgjedhur për t’u ulur mbi
gjykatën “nuk duhet të ketë qenë i përfshirë në forumet drejtuese të partive politike”.
Nuk është e qartë se çfarë saktësisht është menduar me këtë shprehje. Formulimi i
kësaj dispozite kërkon rishikim për të shmangur paqartësi dhe zbatimin e tepruar të
kuﬁzimit;
Komisioni i Venecias konstaton se amendamentet nuk tregojnë qartë se kush vendos
mbi masat disiplinore të gjyqtarëve të GjK;Këshillohet që zgjidhja më e mirë duket
të jetë që kompetenca për të vendosur për masat disiplinore të gjyqtarëve të GjK të
jetë vetë GjK; Është e paqartë nëse Shqipëria ka burime të nevojshme njerëzore dhe
ﬁnanciare për të krĳuar një gjykatë të re të lartë administrative, përveç gjykatave
të specializuara të nivelit më të ulët.Kjo duke pasur parasysh se sistemi i gjykatave
administrative të nivelit të ulët disa vjet më parë dhe, përveç kësaj, Parlamenti
shqiptar ka përjetuar tashmë vështirësi me plotësimin e vendeve vakante në Gjykatën
e Lartë ekzistuese;
Neni 54 (që parashikon ndryshimin e nenit 149) merret me emërimin e Prokurorit të
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Përgjithshëm, ka disa anomali. Së pari, ekziston një ndalim mbi emërimin e dikujt që ka
mbajtur një post politik ose një post në një parti politike gjatë 10 viteve të kaluara. Nuk
është e qartë nëse KLP është e detyruar të propozojë më shumë se një kandidat për postin
e Prokurorit të Përgjithshëm në Kuvend;Mandati i Prokurorit të Përgjithshëm nuk duhet
domosdoshmërish të ndërpritet dhe se vĳimi i ushtrimit të punës deri në përfundimin e
mandatit të tĳ është e pranueshme.(www.venice.coe.int)
Përfundime
Ndryshimet kushtetuese janë të nevojshme për shkak të ndryshimeve të kushteve
shoqërore,ekonomike dhe politike.Gjithashtu integrimi i Shqipërisë në Bashkimin
Europian kërkon domosdoshmërisht implementimin e normave të reja për të
përshpejtuar proçedurat për anëtarësim. Për ndryshimin e mundshëm në Kushtetutën
e Shqipërisë nevojitet një periudhë kohore e domosdoshme diskutimi dhe debati në
nivel politik, në nivel ekspertësh, si dhe në grupet e ndryshme të interesit dhe në
komunitet.Por mbi të gjitha një konsensus i gjerë nga ana e opozitës dhe pozitës.
Ndryshimi i Kushtetutës me ligj, duhet të justiﬁkohet nga një qëllim i rëndësishëm,
i domosdoshëm ose i nevojshëm. Nevoja për ndryshime kushtetuese në kuadrin e
Reformës në Drejtësi u evidentua qartë nga analiza e kryer mbi gjendjen aktuale të
sistemit të drejtësisë në Shqipëri .
Amendimet që i bëhen një kushtetute duhen vlerësuar pikësëpari në raport me
pushtetin që populli u ka dhënë rishikuesve të saj. Kushtetutdhënësi-popull nuk
mund ta kushtëzojë ndryshimin e kushtetutës me dërgimin në referendum të çdo
amendamenti, por nga ana tjetër, as politika, në emër të pushtetit të deleguar, nuk
mund të ndryshojë kushtetutën duke e mënjanuar popullin nga vendimmarrja. Në
radhë të parë, politika duhet ta zotërojë këtë të drejtë, si në aspektin ligjor, ashtu edhe
në atë politik.
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Abstract
The main purpose of the present study is to perform a statistical analysis of the Euro-Albanian
Lekë exchange rate volatility during the period January 2010-Janaury 2016. Exchange rate
volatility is a measure of exchange rate ﬂuctuations by which an exchange rate ﬂuctuates over
a given period of time in a speciﬁed country. To investigate the exchange rate volatility, two
deﬁnitions were utilized. Based on Deﬁnition 1, proposed by the Russian Academy of Sciences,
the exchange rate volatility is expressed as the ratio of the monthly standard deviation of the
daily exchange rate with the exchange rate in day t (actual exchange rate). Based on Deﬁnition
2, proposed by the authors of the paper, the exchange rate volatility is expressed as the ratio
of the monthly standard deviation of the daily exchange rate with the monthly mean of the
daily exchange rate. The coherence of both deﬁnitions was tested by performing a correlation
analysis using Kendall’s tau and Spearman’s rho metrics.
Some results of this paper include:
• The oﬃcial data of daily exchange rate volatility, using Deﬁnition 1, for Albania during
the period January 2010- January 2016 contradicts the Kolmogorov’s CLT at the conﬁdence
level 99.99%.
• The exchange rate volatility process,using Deﬁnition 1, for Albania during the period
January 2010-January 2016 is an unfair game at the conﬁdence level 99.99%.
• The oﬃcial data of exchange rate volatility, using Deﬁnition 2, for Albania during the
period January 2010- January 2016 contradicts Kolmogorov’s CLT at the conﬁdence level
99.99%.
• The exchange rate volatility process,using Deﬁnition 2, for Albania during the period
January 2010-January 2016 is anunfair game at the conﬁdence level 99.99%.
• The excessive speculation was present in Albania’s exchange market during the period
January 2010-Janaury 2016.
• Kendall tau rank correlation coeﬃcient between ERV using Deﬁnition 1 and ERV using
Deﬁnition 2 is τ = 1, which indicates a perfect positive association between these two
random variables, for Albania during the period January 2010-January 2016.
• Spearman’s correlation coeﬃcient r=1 indicates a perfect positiveassociation between ERV
using Deﬁnition 1 and Deﬁnition 2, for Albania during the period January 2010-January
2016.
Keywords: Exchange rate volatility, Central Limit Theorem, fair game, Kendall’s tau,
Spearman’s rho, Albania.
Abbreviations
ERV – Exchange Rate Volatility
CLT- Central Limit Theorem
KSL- Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors
SW- Shapiro-Wilk
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Introduction
A useful measure of uncertainty about the economic environment of a country
during a speciﬁed period of time is its exchange rate volatility.In this perspective,
high variability in the exchange rate is directly associatedwith recurrent changes
in demand fordomestic currency which is mostly caused by the entry and exit
of foreign capital. In addition, there is consensus in economicsthat investment
decision-makingin this type of environmentbecomes more and more diﬃcult.
Even more, when in doubt, economic agents will have the tendency to postpone
their decision to invest, rather than investing under high levels of uncertainty.The
exchange rate volatility is not only of interest to investors, but also exporters and
importers, retailersand consumers, policymakers-thus all entities whose decisionmaking is based on the value of domestic currency and also on theirvolatility.
In developing countries, such as Albania, the vulnerability of the economy
is clearly evidenced by the behavior of their exchange rates, which tend to be
volatile. In addition, the exchange rate has been found to be an importantelement
in the monetary policies and process in Albania and movements in this price
has asigniﬁcant pass-through to consumer prices. Against this background,
understanding andforecasting exchange rate behavior is important to monetary
policy. Traditionally, exchange rates have been explained largely by macroeconomic
variables, known as fundamentals whichare economic variables that are the
determinants of asset prices Hodrick (1990).
Following the inﬂuential paper of Meese and Rogoﬀ (1983), the ability of
economicfundamentals to predict exchange rates has been questioned, particularly
in the short run In particular, the random walk model was found to outperform the
traditional structural models.This suggests that the exchange rate is inﬂuenced by
factors other than macroeconomicfundamentals and as such these models do not
adequately explain the short run characteristics of asset markets.
A good review of the theories that have been developed to explain the exchange
rate volatility may be foundin Cheung, Chinn and Pascual (2002). Apart from
presenting diﬀerent approaches, these authors tests four o>hem for exchange rates
in Canada, Britain, Germany, Switzerland and Japan, all based on U.S. dollars by
utilizing diﬀerent models. For the period fromthe second quarter of 1973 to fourth
of 2004, the authors found that none of the testedmodels outperforms the random
walk on forecasting, using the criterion of mean squared error. However,over
longer horizons, structural models presented, on mean, a higher forecasting power
than the randomwalk hypothesis.
Exchange rate volatility is a measure of exchange rate ﬂuctuations by which an
exchange rate ﬂuctuates over a given period of time in a speciﬁed country. There
are several deﬁnitions of exchange rate volatility, see McKenzie (1999), Aghion,
Bacche#a, Ranciere and Rogoﬀ (2009), Serenis and Tsounis (2012).
The main criticism for a measure of e.r.v. is that it fails to capture the potential eﬀects
of high or low peak values of the daily exchange rate. More speciﬁcally, under some
econometric models, these high or low values of the daily exchange rate refer to the
unpredictable factors which aﬀect exports, see Serenis and Tsounis (pg. 376, 2012).
To overcome this obstacle, we use Kolmogorov’s supreme distance and KSL test.
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The rest of the paper is organized as follows: Section 2 presents the mathematical
models of exchange rate volatility. Section 3 provides the investigation of the
exchange rate volatility using Definition 1 for Albania during the period January
2010!anuary 2016. Section 4 presents the investigation of the exchange rate volatility
using Definition 2 for Albania during the period January 2010!anuary 2016. Section
5 provides the association between ERV!Definition 1 and ERV!Definition 2. Section
6 concludes the paper.
1.

Mathematical Apparatus

In the present study are applied two definitions of the exchange rate volatility.
Definition 1 (according to Russian Academy of Sciences, 2009)
Exchange rate volatility is expressed as a percentage and calculated by the formula:
%
!" # $
&'()
where s denotes the monthly standard deviation of exchange rate and x(t) denotes
the exchange rate in day t (actual exchange rate).
Definition 2 (developed by the authors of this paper)
Exchange rate volatility is calculated by the following formula:
%
*+
where s denotes the monthly standard deviation of the exchange rate and *+ denotes
the monthly mean of the daily exchange rate.
!" #

The official data for daily exchange rate Euro!Albanian Lekë during the specified
period were obtained from the time series published by Bank of Albania.
We test the coherence of both definitions, by performing a correlation analysis using
the Kendall’s tau and Spearman’s rho metrics.
The Central Limit Theorem (CLT) explains why many probability distributions
tend to be very close to the normal distribution. The CLT is also known as the
second fundamental theorem of the Modern Probability Theory. The Law of Large
Numbers is the first fundamental theorem, and the Law of the Iterated Logarithm is
the third fundamental theorem of Probability Theory. The Law of the Iterated
Logarithm tells us what is happening “in between” The Law of Large Numbers and
The CLT. Specifically, it says that the normalizing function,-./ './ -), intermediate
in size between n of The Law of Large Numbers and 0- of The CLT, provides a
nontrivial limiting behavior, see Shiryaev (2006). A contemporary version of the
CLT is given by A.N.Kolmogorov.
341

1

Theorem 1 (CLT)
If all random samples ( ! " # " $ " % ) of a reasonably large size n > 30 are selected
from any random variable (population) X with finite expectation ! and variance "2
then the probability distribution of the sample mean & is approximately normal
"#
with expectation ! and variance . This approximation improves with larger
%

samples, as n ' , see Kolmogorov (2002).
Theorem 2 (Berry – Esséen)
If the third central moment E(X# !)3 exists and is finite, then the above convergence
is uniform for all x ( (# " ) *+ and the speed of convergence is at least on the order
!
, see Shiryaev (2006).
,%

Theorem 3 (Arstein – Ball – Barthe – Naor)
The convergence to normal distribution is monotonic in the sense that the entropy
of the random variable
/0 & 1 !+
-% . *
" ,/
increases monotonically to that of the standard normal distribution (Arstein, Ball,
Barthe, and Naor, 2004).
The amazing and counterintuitive thing about CLT is that no matter what the
probability distribution of the parent population X, the probability distribution of
the sample mean & approaches a normal curve.
Theorem 1
0

If a stochastic process X (t ) is Ft – martingale, then E! [ X (t ) ] = constant,

"t ! .
Theorem 2
0
If a stochastic process is not Ft – martingale, then it is not also Ft # martingale.

Theorem 3
The stochastic process { X (t ) } , t !

0

, is a Ft – martingale if and only if the

process

$Z (t ) ' X (t ) # X (t # 1)%, t & 2 ,
is a fair game. That is, Z(t) follows normal distribution and

E[Z (t ) | Ft 0#1 ] ' E[Z (2)] ' 0

, "t & 3.

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

)2

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

we must assume that
and ! are known. The Lilliefors test, which is quite
similar to the Kolmogorov – Smirnov test, overcomes this problem. The major
_

difference between the two tests is that, with the Lilliefors test, the sample mean x
and the sample standard deviation s are used (instead of
and ! ) to calculate the
cumulative distribution function F(x). The sample cumulative function S(x) and the
test statistic

D # max F ( xi ) " S ( xi )
i

are both computed as in the Kolmogorov – Smirnov test, by using supreme
distance. In the Lilliefors test we compare the observed value D with the critical
value Dc provided by the table of the Lilliefors test.
The SW test for normality compares a set of sample data ( ! " # " $ " % ) against the
normal distribution. The SW test for normality is a very powerful test. This test is of
regression type and assesses how well the observed cumulative frequency
distribution curve fits the expected normal cumulative curve. The SW test for
normality is sensitive to both skewness and kurtosis. In general, SW test is more
accurate that KSL test, Cramer – Von Mises test, Durbin test, Chi!squared test, and
b1 test. (Wackenly, Mendenhall, and Schaeffer 2007, Hogg 2009, Field 2009). We use
SPSS version 22 (2013).
2.

Investigating Exchange Rate Volatility using Definition 1

The data set is daily exchange rate volatility using Definition 1 for Albania during
the period January 2010! January 2016. The source of the official data is Bank of
Albania. The set of data is presented in Appendix 1.
Using SPSS, we compute the statistical parameters for the data.
Sample size
1531
Sample mean
.0023138
99.99% confidence interval for mean
.0022227; .0024049
Median
.0020280
Variance
.000
Standard deviation
.00138205
Coefficient of variation
0.5973
Minimum
.00013
Maximum
.00671
Range
.00658
Interquartile range
.00171
Skewness
.972
Kurtosis
.664
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Test the hypothesis
H0: The exchange rate volatility using Definition 1 for Albania during the period
January 2010! January 2016 follows a normal distribution.
H1: The exchange rate volatility using Definition 1 for Albania during the period
January 2010! January 2016 follows a non!normal distribution.
We apply KSL test as well as SW test for normality. Using SPSS, we find the
observed values as of SW test = .927 and corresponding significance = .000. The
observed values for the KLS test =.127 and corresponding significance = .000.
Decision Rule:Reject the null hypothesis H0 at the confidence level 99.99%. In other
words, the official data of daily exchange rate volatility for Albania during the
period January 2010! January 2016 contradicts the Kolmogorov’s CLT at the
confidence level 99.99%.
We also test the hypothesis Ho and H1based on yearly data. The obtained results are
presented as follows:
2010
Tests of Normality
Shapiro!Wilk
Kolmogorov!Smirnova
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
YEAR2010
.140
253
.000
.941
253
.000
a. Lilliefors Significance Correction
2011
Tests of Normality
Shapiro!Wilk
Kolmogorov!Smirnova
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
YEAR2011
.210
253
.000
.914
253
.000
a. Lilliefors Significance Correction
2012
Tests of Normality
Shapiro!Wilk
Kolmogorov!Smirnova
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
YEAR2012
.207
252
.000
.847
252
.000
a. Lilliefors Significance Correction
2013
Tests of Normality
Kolmogorov!Smirnova
Statistic
df
Sig.
YEAR2013
.228
251
.000
a. Lilliefors Significance Correction
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Shapiro!Wilk
Statistic
df
.835
251

Sig.
.000

4

2014
Tests of Normality
Kolmogorov!Smirnova
Statistic
df
YEAR2014
.221
253
a. Lilliefors Significance Correction
2015
Tests of Normality
Kolmogorov!Smirnova
Statistic
df
YEAR2015
.281
250
a. Lilliefors Significance Correction

Sig.
.000

Shapiro!Wilk
Statistic
df
.856
253

Sig.
.000

Sig.
.000

Shapiro!Wilk
Statistic
df
.766
250

Sig.
.000

Decision Rule:Even when the data is tested on annual basis, still the null
hypothesis H0is rejected at the confidence level 99.99%. In other words, the official
data of daily exchange rate volatility for Albania during the period January 2010!
December 2015 contradicts the Kolmogorov’s CLT at the confidence level 99.99%.
*For the year 2016, the KS test and SW test could not be applied, since there were 19<30
observations.
The data set consists of the successive differences of exchange rate volatility using
Definition 1 for Albania during the period January 2010!January 2016.We compute
the statistical parameters for this data set:
Sample size
1,530
Sample mean
.00002787
99.99% confidence interval for mean
.00001478; .00004097
Median
0.00000000
Variance
.000
Standard deviation
.000198622
Coefficient of variation
7.12576
Minimum
0.000000
Maximum
.003363
Range
.003363
Interquartile range
.000001
Skewness
9.522
Kurtosis
107.337
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Test the hypothesis
H0: The successive differences of the exchange rate volatility using Definition 1 for
Albania during the period January 2010!January 2016 follow a normal distribution.
H1: The successive differences of the exchange rate volatility using Definition 1 for
Albania during the period January 2010!January 2016 follow a non!normal
distribution.
Using SPSS, we find the observed value of SW test = .124 and corresponding
significance = .000. The observed value of KSL test is .493 and corresponding
significance .000.
Decision Rule: The exchange rate volatility process,using Definition 1, for Albania
during the period January 2010!January 2016 is anunfair game at the confidence
level 99.99%.
3. Investigating Exchange Rate Volatility using Definition 2
The data set is daily exchange rate volatility, using Definition 2, for Albania during
the period January 2010! January 2016. The source of the official data is Bank of
Albania. Using SPSS, we compute the statistical parameters for the data.
Sample size
73
Sample mean
.0023123
99.99% confidence interval for mean
.0018795; .0027452
Median
.0020000
Variance
.000
Standard deviation
.00139781
Coefficient of variation
0.60451
Minimum
.00010
Maximum
.00670
Range
.00660
Interquartile range
.00170
Skewness
1.005
Kurtosis
.825
Test the hypothesis
H0: The exchange rate volatility, using Definition 2, for Albania during the period
January 2010! January 2016 follows a normal distribution.
H1: The exchange rate volatility, using Definition 2, for Albania during the period
January 2010! January 2016 follows a non!normal distribution.
We apply KSL test as well as SW test for normality. Using SPSS, we find the
observed values as of SW test = .927 and corresponding significance = .000. The
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observed values for the KLS test =.122 and corresponding significance = .009.
Decision Rule:Reject the null hypothesis H0 at the confidence level 99.99%. In other
words, the official data of daily exchange rate volatility for Albania during the
period January 2010! January 2016 contradict Kolmogorov’s CLT at the confidence
level 99.99%.
The data set consists of the successive differences of exchange rate volatility, using
Definition 2, for Albania during the period January 2010!January 2016; we compute
the statistical parameters for this data set:
Sample size
71
Sample mean
.000576056
99.99% confidence interval for mean
.000344676; .000807436
Median
.000200000
Variance
.000
Standard deviation
.0007362967
Coefficient of variation
1.278168
Minimum
0.0000000
Maximum
.0034000
Range
.0034000
Interquartile range
.0010000
Skewness
1.486
Kurtosis
2.231
Test the hypothesis
H0: The successive differences of the exchange rate volatility, using Definition 2, for
Albania during the period January 2010!January 2016 follow a normal distribution.
H1: The successive differences of the exchange rate volatility, using Definition 2, for
Albania during the period January 2010!January 2016 follow a non!normal
distribution.
Using SPSS, we find the observed value of SW test = .217 and corresponding
significance = .000. The observed value of KSL test is .793 and corresponding
significance .000.
Decision Rule: The exchange rate volatility process, using Definition 2, for Albania
during the period January 2010!January 2016 is anunfair game at the confidence
level 99.99%.
The fair game hypothesis is rejected for the exchange rate volatility process
Euro/Albanian Lekë, for both Definition 1 and Definition 2, during the period
January 2010!January 2016 at the confidence level 99.99%.
The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC, 2014) defines excessive
speculation as speculation that causes sudden or unreasonable fluctuations or
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unwarranted changes in the price of commodity. This definition is used for the
exchange rate volatility Euro!Albanian Lekë.
From the statistical analysis developed in the present study, the excessive
speculation was present in the Albania’s exchange rate market during the period
January 2010!January 2016.
4.

Measuring the association between two definitions of exchange rate
volatility using Kendall’s tau and Spearman’s Rho metrics

In the actual conditions of Albania and the official data in disposal regarding
exchange rates, it can be tested the exchange rate volatility for Albania in the
specified period of time by utilizing two different definitions. Definition 1 is
proposed by the Russian Academy of Sciences, whereas Definition 2 is proposed by
the authors of this paper. To test the coherence (harmonization) of the results of
both definitions, we perform a correlation analysis of the results of definitions.
Considering that the data follow a non!normal distribution, the appropriate
procedures are Kendall’s tau and Spearman’s rho metrics.
In this perspective, we define the random variables:
X denotes exchange rate volatility in Albania during the period January 2010!
January 2016, using Definition 1.
Y denotes exchange rate volatility in Albania during the period January 2010!
January 2016, using Definition 2.
As we have observed from the above statistical analysis, the exchange rate volatility
for Albania during the period January 2010!January 2016, using Definition 1,follows
a non!normal distribution. In addition, theexchange rate volatility for Albania
during the period January 2010!January 2016, using Definition 2, follows a non!
normal distribution. Therefore, we cannot use Pearson’s correlation coefficient to
investigate (for Albania’s case) the relation between exchange rate volatility using
Definition 1 and exchange rate volatility using Definition2. In this perspective, to
test the association between these variables, we will utilize the procedures of
Kendall’s tau and Spearman’s rho.
In mathematical statistics, the Kendall’s tau rank correlation coefficient used to
measure a monotone association between two random variables X and Y. Let (x1,
y1), (x2, y2),..., (xn, yn) be a random sample of the joint random variable (X, Y).
Definitions
Any pair of observations (xi, yi) and (xj, yj) are said to be concordant if xi <xj and
yi<yjor if xi>xj and yi>yj(i.e. the ranks of both elements agree). They are said to be
discordant if xi <xj and yi>yjor if xi>xj and yi<yj. If xi = xj and yi=yj, the pair of
observations (xi, yi) and (xj, yj) is neither concordant nor discordant.
Kendall tau rank correlation coefficient is defined by the formula:
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=

!"#$%&'()*+),*#,*(-.#/)0.1(23)4)"#$%&'()*+)-12,*(-.#/)0.1(235
6"6783

,! where! n! denotes! the! sample!

size.!
Kendall!tau!rank!correlation!coefficient!is!named!after!Sir!Maurice!George!Kendall!
(1907"1983),!a!distinguished!British!statistician.!!
Properties!of!Kendall!tau!rank!correlation!coefficient!
If! the! agreement! between! the! rankings! of! populations! X! and! Y! is! perfect,! then!
tau=1.!
If!the!disagreement!between!the!rankings!of!X!and!Y!is!perfect,!then!tau!=!"1.!
If!X!and!Y!are!independent!random!variables,!then!the!mathematical!expectation!
of!Kendall!tau!is!equal!to!zero.!
For! more! information! about! Kendall! tau! see! Kendall! (1970),! Nelsen! (2001),!
Prokhorov!(2001),!Abdi!(2007).!
The! random! variable! X! denotes! exchange! rate! volatility! according! to! Definition! 1!
and!Y!denotes!exchange!rate!volatility!according!to!Definition!2.!
Kendall tau rank correlation coefficient between ERV using Definition 1 and
ERV using Definition 2 is ! = 1, which indicates a perfect positive association
between these two random variables.
In! addition,! we! can! use! also! Spearman’s! ! correlation! coefficient! between! ERV!
using!Definition!1!and!Definition!2,!as!it!does!not!rely!on!any!assumptions!on!the!
probability!distributions!of!random!variables!X!or!Y!or!the!joint!distribution!of!the!
random! vector! (X,! Y),! see! Hollander! and! Wolfe! (1973),! Myers! and! Well! (2003),!
Corder!and!Foreman!(2014).!
Spearman’s •!rank!correlation!coefficient!is!a!nonparametric!measure!of!statistical!
association! between! two! random! variables! X! and! Y.! Spearman’s •! assesses! how!
well!the!relation!between!X!and!Y!can!be!described!using!a!monotonic!function.!
Spearman’s!
! correlation! coefficient! is! named! after! Charles! Edward!
Spearman!(1863–1945),!an!English!psychologist!well"known!for!work!in!statistics,!as!
a!pioneer!of!factor!analysis,!and!for!Spearman#s!rank!correlation!coefficient.!
Spearman’s! !correlation!coefficient!is!appropriate!for!both!continuous!and!discrete!
random! variables.! By! definition,! Spearman’s •= • (X, Y)! is! calculated! as! the!
Pearson’s!correlation!coefficient!between!ranked!variables,!see!Corder!and!Forman!
(2014),! Myers! and! Well! (2003).! For! an! arbitrary! random! sample! (x1,! y1),! (x2,! y2),!
…,(xn,yn)selectedfrom!the!random!vector!(X,Y),!the!n!raw!scores!(xi,!yi)!are!converted!
to! ranks! (Xi,! Yi),! and! Spearman’s! ! correlation! coefficient! is! computed! by! the!
formula:!!
9": >?;): >>; <);: =>3
,!where!di=!Xi!–!Yi!denotes!the!difference!between!ranks.!
"67836"6;83

=!1"!

!
If!Y!tends!to!increase!when!X!increases,!then! !>!0!
If!Y!tends!to!decrease!when!X!increases,!then! !<0!
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If no tendency for Y to neither increase nor decrease when X increases, then =0.
The sign of indicates the direction of association between random variable X and Y.
In applications, r denotes the observed value of . That means: r denotes random
sample Spearman’s correlation coefficient and
denotes population Spearman’s
correlation coefficient.
Spearman’s correlation coefficient r=1 indicates a perfect positiveassociation
between ERV using Definition 1 and ERV using Definition 2 during the
specified period.
5.

Conclusion

Exchange rate volatility estimates the instability of the exchange rate market in a
specified country during a given period of time. In the present study we develop a
statistical analysis of the Euro!Albanian Lekë exchange rate volatility during the
period January 2010!Janaury 2016.
Using Kendall’s tau and Spearman’s rho metrics, as well as Kolmogorov’s Central
Limit Theorem, fair game hypothesis in sense of Stein!Vorobiev and Gelfand’s
classification, we obtain the following results:
The official data of daily exchange rate volatility, using Definition 1, for Albania
during the period January 2010! January 2016 contradicts the Kolmogorov’s
CLT at the confidence level 99.99%.
The exchange rate volatility process, using Definition 1, for Albania during the
period January 2010!January 2016 is an unfair game at the confidence level
99.99%.
The official data of daily exchange rate volatility, using Definition 2, for Albania
during the period January 2010! January 2016 contradicts Kolmogorov’s CLT at
the confidence level 99.99%.
The exchange rate volatility process, using Definition 2, for Albania during the
period January 2010!January 2016 is an unfair game at the confidence level
99.99%.
The excessive speculation was present in the Albania’s exchange rate market
during the period January 2006!January 2016.
Kendall tau rank correlation coefficient between ERV using Definition 1 and
ERV using Definition 2 is " = 1, which indicates a perfect positive association
between these two random variables, for Albania during the period January
2010!January 2016.
Spearman’s correlation coefficient r=1 indicates a perfect positive association
between ERV using Definition 1 and ERV using Definition 2, for Albania during
the period January 2010!January 2016.
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Appendix
Table 1. Daily E.r.v according to Definition 1
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2010
0.002906
0.002904
0.002902
0.002901
0.002899
0.002896
0.002890
0.002884
0.002894
0.002901
0.002903
0.002908
0.002907
0.002900
0.002891
0.002892
0.002890
0.002884
0.002880
0.001944
0.001940
0.001938
0.001945
0.001951
0.001950
0.001947
0.001942
0.001942
0.001951
0.001947
0.001946
0.001945
0.001949
0.001951
0.001949
0.001948
0.001950
0.001947
0.001945
0.002055
0.002054
0.002052
0.002051
0.002048
0.002048
0.002048
0.002049
0.002049

2011
0.002439
0.002437
0.002439
0.002442
0.002446
0.002447
0.002446
0.002444
0.002445
0.002444
0.002445
0.002444
0.002443
0.002440
0.002439
0.002435
0.002433
0.002433
0.002431
0.002429
0.002428
0.003748
0.003746
0.003747
0.003730
0.003722
0.003719
0.003721
0.003727
0.003737
0.003746
0.003749
0.003753
0.003764
0.003764
0.003757
0.003758
0.003754
0.003746
0.003737
0.003734
0.001501
0.001502
0.001501
0.001496
0.001497
0.001497
0.001497

2012
0.002711
0.002710
0.002714
0.002723
0.002723
0.002723
0.002723
0.002726
0.002725
0.002725
0.002726
0.002728
0.002728
0.002726
0.002725
0.002721
0.002718
0.002709
0.002708
0.002710
0.002708
0.002678
0.002677
0.002677
0.002679
0.002681
0.002678
0.002676
0.002673
0.002674
0.002673
0.002673
0.002676
0.002672
0.002671
0.002670
0.002669
0.002665
0.002661
0.002659
0.002658
0.002657
0.001254
0.001254
0.001254
0.001255
0.001255
0.001255

ERV
2013
0.0009120
0.0009124
0.0009124
0.0009116
0.0009114
0.0009124
0.0009128
0.0009131
0.0009137
0.0009145
0.0009145
0.0009140
0.0009125
0.0009126
0.0009131
0.0009134
0.0009133
0.0009126
0.0009125
0.0009124
0.0009122
0.0005694
0.0005693
0.0005691
0.0005690
0.0005687
0.0005688
0.0005688
0.0005686
0.0005683
0.0005684
0.0005686
0.0005687
0.0005689
0.0005687
0.0005691
0.0005692
0.0005692
0.0005693
0.0005692
0.0005693
0.0010543
0.0010546
0.0010546
0.0010546
0.0010546
0.0010543
0.0010539

352

2014
0.0012115
0.0012109
0.0012098
0.0012075
0.0012068
0.0012067
0.0012068
0.0012067
0.0012065
0.0012059
0.0012063
0.0012066
0.0012076
0.0012080
0.0012081
0.0012081
0.0012079
0.0012075
0.0012077
0.0012086
0.0012087
0.0007440
0.0007439
0.0007445
0.0007439
0.0007437
0.0007436
0.0007433
0.0007436
0.0007436
0.0007433
0.0007431
0.0007428
0.0007428
0.0007430
0.0007432
0.0007434
0.0007439
0.0007442
0.0007445
0.0007446
0.0001337
0.0001338
0.0001338
0.0001338
0.0001335
0.0001335
0.0001335

2015
0.0014935
0.0014934
0.0014924
0.0014915
0.0014915
0.0014926
0.0014917
0.0014907
0.0014902
0.0014903
0.0014907
0.0014906
0.0014911
0.0014914
0.0014942
0.0014966
0.0014960
0.0014957
0.0014960
0.0014962
0.0015351
0.0015345
0.0015326
0.0015310
0.0015310
0.0015310
0.0015305
0.0015293
0.0015292
0.0015289
0.0015290
0.0015281
0.0015267
0.0015261
0.0015271
0.0015288
0.0015294
0.0015289
0.0015283
0.0015282
0.0005629
0.0005629
0.0005632
0.0005631
0.0005633
0.0005632
0.0005628
0.0005627

2016
0.0049565
0.0049590
0.0049493
0.0049389
0.0049313
0.0049185
0.0049061
0.0048987
0.0048952
0.0048857
0.0048913
0.0049019
0.0049253
0.0049489
0.0049586
0.0049478
0.0049349
0.0049249
0.0049139

12

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0.002048
0.002047
0.002046
0.002043
0.002045
0.002050
0.002053
0.002058
0.002060
0.002055
0.002051
0.002050
0.002053
0.003092
0.003094
0.003094
0.003099
0.003101
0.003103
0.003101
0.003098
0.003099
0.003099
0.003102
0.003104
0.003106
0.003105
0.003106
0.003111
0.003117
0.003113
0.003116
0.003124
0.003123
0.003122
0.002852
0.002859
0.002867
0.002874
0.002880
0.002876
0.002879
0.002883
0.002880
0.002880
0.002881
0.002874
0.002872
0.002868
0.002868
0.002866
0.002871

0.001498
0.001498
0.001499
0.001498
0.001498
0.001497
0.001495
0.001496
0.001496
0.001496
0.001496
0.001495
0.001495
0.001493
0.003008
0.003006
0.003004
0.002997
0.002996
0.002989
0.002989
0.002988
0.002987
0.002986
0.002987
0.002989
0.002994
0.002993
0.002988
0.002988
0.002992
0.002988
0.002984
0.002974
0.002971
0.002936
0.002938
0.002937
0.002934
0.002938
0.002942
0.002942
0.002941
0.002946
0.002949
0.002957
0.002959
0.002956
0.002953
0.002954
0.002962
0.002960

0.001255
0.001255
0.001255
0.001255
0.001255
0.001254
0.001253
0.001254
0.001254
0.001254
0.001252
0.001251
0.001251
0.001250
0.001581
0.001583
0.001585
0.001587
0.001590
0.001589
0.001589
0.001588
0.001587
0.001586
0.001586
0.001586
0.001585
0.001586
0.001586
0.001586
0.001585
0.001584
0.001583
0.001582
0.001582
0.002846
0.002847
0.002848
0.002852
0.002855
0.002857
0.002860
0.002861
0.002863
0.002868
0.002871
0.002875
0.002873
0.002868
0.002865
0.002858
0.002858

0.0010537
0.0010527
0.0010527
0.0010527
0.0010520
0.0010518
0.0010512
0.0010521
0.0010525
0.0010524
0.0010524
0.0010521
0.0019390
0.0019390
0.0019387
0.0019384
0.0019385
0.0019373
0.0019366
0.0019352
0.0019349
0.0019344
0.0019330
0.0019325
0.0019322
0.0019314
0.0019303
0.0019301
0.0019305
0.0019300
0.0019294
0.0019288
0.0019274
0.0019274
0.0013688
0.0013697
0.0013701
0.0013700
0.0013691
0.0013678
0.0013679
0.0013681
0.0013671
0.0013665
0.0013662
0.0013638
0.0013653
0.0013660
0.0013655
0.0013659
0.0013661
0.0013666
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0.0001335
0.0001333
0.0001334
0.0001334
0.0001334
0.0001335
0.0001335
0.0001335
0.0001335
0.0001335
0.0001335
0.0001335
0.0001335
0.0006759
0.0006769
0.0006767
0.0006770
0.0006766
0.0006762
0.0006763
0.0006757
0.0006754
0.0006754
0.0006756
0.0006757
0.0006757
0.0006760
0.0006764
0.0006763
0.0006760
0.0006761
0.0006762
0.0006760
0.0006758
0.0006757
0.0006784
0.0006786
0.0006784
0.0006783
0.0006783
0.0006781
0.0006783
0.0006783
0.0006785
0.0006787
0.0006786
0.0006789
0.0006789
0.0006788
0.0006793
0.0006796
0.0006796

0.0005626
0.0005626
0.0005626
0.0005624
0.0005624
0.0005623
0.0005624
0.0005626
0.0005624
0.0005623
0.0005625
0.0005628
0.0005630
0.0005630
0.0010782
0.0010780
0.0010780
0.0010776
0.0010776
0.0010777
0.0010787
0.0010786
0.0010790
0.0010794
0.0010794
0.0010792
0.0010803
0.0010806
0.0010812
0.0010801
0.0010798
0.0010787
0.0010776
0.0010768
0.0015580
0.0015585
0.0015582
0.0015572
0.0015568
0.0015565
0.0015549
0.0015549
0.0015523
0.0015518
0.0015523
0.0015523
0.0015526
0.0015524
0.0015524
0.0015527
0.0015526
0.0015526

13

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

0.002869
0.002868
0.002862
0.002860
0.001688
0.001687
0.001687
0.001690
0.001696
0.001694
0.001695
0.001694
0.001693
0.001692
0.001693
0.001690
0.001690
0.001690
0.001688
0.001688
0.001689
0.001688
0.001687
0.001689
0.001692
0.001693
0.002796
0.002790
0.002791
0.002792
0.002794
0.002793
0.002793
0.002796
0.002798
0.002799
0.002802
0.002801
0.002806
0.002813
0.002830
0.002830
0.002815
0.002822
0.002820
0.002815
0.002805
0.002794
0.003767
0.003747
0.003747
0.003744

0.002956
0.002954
0.002950
0.002945
0.002942
0.004715
0.004710
0.004702
0.004703
0.004701
0.004696
0.004694
0.004695
0.004700
0.004702
0.004706
0.004722
0.004735
0.004748
0.004755
0.004745
0.004743
0.004744
0.004751
0.004748
0.004745
0.004741
0.006588
0.006592
0.006596
0.006600
0.006612
0.006621
0.006652
0.006705
0.006705
0.006699
0.006703
0.006712
0.006709
0.006702
0.006693
0.006687
0.006685
0.006668
0.006645
0.006640
0.006647
0.002891
0.002892
0.002887
0.002879

0.002858
0.002861
0.002863
0.002868
0.002868
0.002426
0.002428
0.002427
0.002427
0.002425
0.002425
0.002428
0.002429
0.002430
0.002434
0.002434
0.002437
0.002441
0.002441
0.002440
0.002439
0.002439
0.002438
0.002438
0.002437
0.002440
0.002645
0.002643
0.002644
0.002645
0.002646
0.002657
0.002663
0.002668
0.002665
0.002663
0.002659
0.002654
0.002654
0.002654
0.002654
0.002660
0.002659
0.002660
0.002658
0.002654
0.002656
0.002658
0.003767
0.003767
0.003768
0.003774

0.0013668
0.0013689
0.0013713
0.0013720
0.0020810
0.0020803
0.0020785
0.0020778
0.0020760
0.0020757
0.0020740
0.0020731
0.0020713
0.0020679
0.0020700
0.0020715
0.0020701
0.0020694
0.0020709
0.0020806
0.0020813
0.0020790
0.0020760
0.0020750
0.0014946
0.0014954
0.0014975
0.0014975
0.0015022
0.0015045
0.0015030
0.0015018
0.0014986
0.0014991
0.0014999
0.0014991
0.0014987
0.0014986
0.0014990
0.0014993
0.0015005
0.0015002
0.0015009
0.0015003
0.0015012
0.0015012
0.0015009
0.0014933
0.0014938
0.0014974
0.0014960
0.0014950
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0.0006791
0.0006792
0.0006792
0.0006794
0.0008961
0.0008960
0.0008960
0.0008955
0.0008945
0.0008942
0.0008946
0.0008945
0.0008944
0.0008939
0.0008940
0.0008942
0.0008940
0.0008938
0.0008937
0.0008942
0.0008940
0.0008939
0.0008938
0.0008938
0.0008936
0.0032051
0.0032046
0.0032044
0.0032042
0.0032051
0.0032060
0.0032065
0.0032065
0.0032062
0.0032067
0.0032071
0.0032081
0.0032090
0.0032104
0.0032133
0.0032191
0.0032226
0.0032249
0.0032246
0.0032314
0.0032337
0.0032339
0.0011447
0.0011446
0.0011445
0.0011422
0.0011405

0.0015524
0.0015524
0.0017765
0.0017769
0.0017773
0.0017775
0.0017772
0.0017773
0.0017760
0.0017756
0.0017751
0.0017748
0.0017759
0.0017772
0.0017774
0.0017779
0.0017784
0.0017804
0.0017811
0.0017821
0.0017823
0.0017830
0.0017851
0.0017854
0.0020627
0.0020630
0.0020630
0.0020639
0.0020670
0.0020687
0.0020689
0.0020677
0.0020656
0.0020645
0.0020643
0.0020664
0.0020699
0.0020745
0.0020750
0.0020727
0.0020723
0.0020744
0.0020730
0.0020733
0.0020721
0.0020727
0.0007068
0.0007069
0.0007068
0.0007069
0.0007066
0.0007070
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153
154
155
156

0.003742
0.003748
0.003746
0.003747

0.002882
0.002887
0.002892
0.002891

0.003775
0.003776
0.003776
0.003777

0.0014961
0.0014978
0.0014971
0.0014963

0.0011419
0.0011430
0.0011455
0.0011464

0.0007073
0.0007068
0.0007061
0.0007063

157

0.003755

0.002891

0.003781

0.0014950

0.0011438

0.0007068

158

0.003756

0.002893

0.003780

0.0014948

0.0011438

0.0007071

159

0.003762

0.002901

0.003779

0.0014940

0.0011436

0.0007069

160

0.003749

0.002891

0.003780

0.0014925

0.0011428

0.0007070

161

0.003743

0.002884

0.003778

0.0014917

0.0011423

0.0007074

162

0.003741

0.002878

0.003778

0.0014906

0.0011426

0.0007066

163

0.003741

0.002883

0.003772

0.0014910

0.0011429

0.0007059

164

0.003743

0.002881

0.003761

0.0014916

0.0011432

0.0007059

165

0.003735

0.002874

0.003751

0.0014915

0.0011432

0.0007059

166

0.003724

0.002872

0.003751

0.0014916

0.0011432

0.0007060

167

0.003719

0.002875

0.003750

0.0014932

0.0011427

0.0007059

168

0.003720

0.002877

0.003747

0.0014943

0.0011423

0.0014559

169

0.003718

0.002872

0.003742

0.0037110

0.0018551

0.0014549

170

0.003718

0.002872

0.003742

0.0037110

0.0018549

0.0014552

171

0.004619

0.001629

0.003742

0.0037102

0.0018539

0.0014552

172

0.004617

0.001630

0.006090

0.0037049

0.0018524

0.0014558

173

0.004618

0.001632

0.006094

0.0037059

0.0018523

0.0014561

174

0.004620

0.001630

0.006097

0.0037052

0.0018470

0.0014564

175

0.004620

0.001631

0.006098

0.0037044

0.0018438

0.0014566

176

0.004627

0.001631

0.006095

0.0037044

0.0018436

0.0014566

177

0.004639

0.001631

0.006092

0.0037044

0.0018444

0.0014566

178

0.004635

0.001632

0.006090

0.0037025

0.0018457

0.0014572

179

0.004649

0.001631

0.006083

0.0037001

0.0018479

0.0014574

180

0.004651

0.001630

0.006076

0.0036972

0.0018481

0.0014576

181

0.004642

0.001629

0.006064

0.0036951

0.0018475

0.0014579

182

0.004632

0.001629

0.006056

0.0036886

0.0018463

0.0014585

183

0.004631

0.001629

0.006051

0.0036831

0.0018463

0.0014604

184

0.004626

0.001629

0.006046

0.0036807

0.0018466

0.0014620

185

0.004612

0.001629

0.006036

0.0036807

0.0018459

0.0014620

186

0.004611

0.001629

0.006034

0.0036797

0.0018462

0.0014602

187

0.004605

0.001629

0.006029

0.0036742

0.0018470

0.0014592

188

0.004598

0.001629

0.006012

0.0036721

0.0018471

0.0014590
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189

0.004591

0.001628

0.005998

0.0036721

0.0018473

0.0020276

190

0.004578

0.001624

0.005991

0.0039873

0.0018491

0.0020280

191

0.004572

0.001622

0.006000

0.0039873

0.0018942

0.0020279

192

0.001016

0.001624

0.000805

0.0039845

0.0018936

0.0020282

193

0.001018

0.003032

0.000807

0.0039825

0.0018942

0.0020280

194

0.001019

0.003036

0.000809

0.0039839

0.0018969

0.0020276

195

0.001019

0.003036

0.000807

0.0039845

0.0018964

0.0020264

196

0.001019

0.003037

0.000806

0.0039850

0.0018974

0.0020241

197

0.001019

0.003038

0.000806

0.0039859

0.0018962

0.0020221

198

0.001019

0.003037

0.000806

0.0039901

0.0018981

0.0020202

199

0.001019

0.003037

0.000807

0.0040009

0.0018983

0.0020190

200

0.001018

0.003034

0.000807

0.0040231

0.0018988

0.0020198

201

0.001017

0.003034

0.000807

0.0040274

0.0019034

0.0020224

202

0.001016

0.003033

0.000807

0.0040151

0.0019049

0.0020242

203

0.001017

0.003035

0.000807

0.0040088

0.0019007

0.0020250

204

0.001018

0.003036

0.000806

0.0040114

0.0019010

0.0020276

205

0.001018

0.003035

0.000807

0.0040057

0.0019032

0.0020306

206

0.001018

0.003033

0.000807

0.0040083

0.0019041

0.0020322

207

0.001018

0.003031

0.000807

0.0040137

0.0019037

0.0020317

208

0.001017

0.003024

0.000807

0.0040160

0.0019043

0.0020321

209

0.001017

0.003021

0.000807

0.0040211

0.0019030

0.0020315

210

0.001016

0.003014

0.000807

0.0040203

0.0019023

0.0053944

211

0.001016

0.003010

0.000806

0.0040240

0.0019022

0.0053979

212

0.002545

0.003010

0.000806

0.0008827

0.0019022

0.0054010

213

0.002545

0.004060

0.000992

0.0008828

0.0019023

0.0054084

214

0.002545

0.004061

0.000991

0.0008828

0.0029197

0.0054111

215

0.002540

0.004063

0.000992

0.0008828

0.0029208

0.0054154

216

0.002536

0.004060

0.000991

0.0008829

0.0029202

0.0054268

217

0.002536

0.004062

0.000991

0.0008837

0.0029206

0.0054225

218

0.002536

0.004064

0.000991

0.0008836

0.0029212

0.0054229

219

0.002531

0.004065

0.000992

0.0008833

0.0029199

0.0054307

220

0.002526

0.004069

0.000993

0.0008823

0.0029178

0.0054342

221

0.002524

0.004073

0.000993

0.0008817

0.0029166

0.0054472

222

0.002525

0.004077

0.000993

0.0008817

0.0029118

0.0054567

223

0.002527

0.004078

0.000994

0.0008818

0.0029074

0.0054679
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224

0.002531

0.004085

0.000994

0.0008815

0.0029068

0.0054914

225

0.002531

0.004086

0.000994

0.0008812

0.0029012

0.0054890

226

0.002533

0.004088

0.000993

0.0008815

0.0028995

0.0054814

227

0.002536

0.004088

0.000993

0.0008821

0.0028995

0.0054579

228

0.002540

0.004092

0.000993

0.0008820

0.0029047

0.0054382

229

0.002539

0.004095

0.000992

0.0008816

0.0029066

0.0054378

230

0.002539

0.004098

0.000992

0.0008814

0.0029055

0.0032753

231

0.002538

0.004106

0.000991

0.0020712

0.0029002

0.0032763

232

0.002678

0.004115

0.000992

0.0020711

0.0029016

0.0032830

233

0.002674

0.005298

0.001404

0.0020711

0.0007752

0.0032789

234

0.002669

0.005336

0.001404

0.0020720

0.0007751

0.0032768

235

0.002670

0.005412

0.001404

0.0020714

0.0007751

0.0032772

236

0.002672

0.005382

0.001404

0.0020708

0.0007752

0.0032765

237

0.002671

0.005297

0.001405

0.0020695

0.0007753

0.0032763

238

0.002670

0.005306

0.001405

0.0020677

0.0007752

0.0032765

239

0.002671

0.005306

0.001405

0.0020684

0.0007753

0.0032751

240

0.002668

0.005309

0.001405

0.0020681

0.0007749

0.0032749

241

0.002665

0.005319

0.001405

0.0020671

0.0007750

0.0032765

242

0.002670

0.005334

0.001404

0.0020672

0.0007749

0.0032822

243

0.002670

0.005341

0.001404

0.0020683

0.0007748

0.0032889

244

0.002677

0.005339

0.001404

0.0020706

0.0007745

0.0033033

245

0.002682

0.005340

0.001402

0.0020737

0.0007745

0.0033014

246

0.002687

0.005329

0.001403

0.0020791

0.0007747

0.0033029

247

0.002688

0.005334

0.001404

0.0020821

0.0007751

0.0033024

248

0.002688

0.005337

0.001410

0.0020804

0.0007757

0.0032968

249

0.002686

0.005365

0.001409

0.0020761

0.0007765

0.0032913

250

0.002685

0.005361

0.001407

0.0020749

0.0007766

0.0032940

251

0.002681

0.005346

0.001407

0.0020721

0.0007762

252

0.002677

0.005317

0.001406

253

0.002677

0.005310

0.0007760
0.0007751
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Table 2. Monthly E.r.v according to Definition 2
2010
ERV
January
0.0029
February
0.0019
March
0.0021
April
0.0031
May
0.0029
June
0.0017
July
0.0028
August
0.0037
September
0.0046
October
0.0010
November
0.0025
December
0.0027
2011
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

ERV
0.0024
0.0037
0.0015
0.0030
0.0029
0.0047
0.0067
0.0029
0.0016
0.0030
0.0041
0.0053

2012

ERV

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

0.0027
0.0027
0.0013
0.0016
0.0029
0.0024
0.0027
0.0038
0.0061
0.0008
0.0010
0.0014
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2013

ERV

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

0.0009
0.0006
0.0011
0.0019
0.0014
0.0021
0.0015
0.0015
0.0037
0.0040
0.0009
0.0021

2014

ERV

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

0.0012
0.0007
0.0001
0.0007
0.0007
0.0009
0.0032
0.0011
0.0018
0.0019
0.0029
0.0008

2015

ERV

January

0.0015

February

0.0015

March
April
May
June

0.0006
0.0011
0.0016
0.0018

July

0.0021

August
September
October
November
December

0.0007
0.0015
0.0020
0.0054
0.0033

2016

ERV

January

0.0049
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Abstract
Local government plays an important role in a society as an instrument of change and
development. In today’s fast changing world, local governments are under pressure to promote
the development of their district and improve the performance of the services brought to their
public (Alam &Nickson, 2008). This paper illustrates change management applied in public
sectors. A description and determinants of structural reform will be introduced. Structural
reform embraces the reconﬁguration of local government in terms of the number, type, size
of municipal etc (Dollery & Robo#i, 2008). Thus, this ﬂow of reforms is created to transform
more responsibilities, ﬁnancial recourses and power to the local levels of governments. In
addition, this paper will present the decentralization of local government in Albania.
Keywords: local government reform, change management theories in public sector,
structure reform of local government, government reform in Albania.

Introduction
Local government plays a vital role in a society as an instrument of change and
development. In today’s fast changing world, local governments are under pressure
to promote the development of their district and improve the performance of the
services brought to their public (Alam &Nickson, 2008). Local government is seen
as the traditional, territorially deﬁned, and multipurpose elected local authority,
whereas local governance is considered as networks of typically single-purpose actors
and organizations in service outside the area of the local government organization to
oﬀer public (Dollery & Robo#i, 2008).
Structural reform is high agenda in many countries. Firstly, let’s present the meaning
of these two words. In this case, structural reform is a change to the external
relationships between councils including boundary changes, cooperative service
provision, major resource sharing initiatives and joint service delivery. Administrative
reform is deﬁned as “induced systemic improvement of public sector operational
performance (Caiden, 1990). Word reform has itself a positive suggestion and through
just promising to reform may be adequate politically to encourage change. There
are concepts and ideas that have informed and justiﬁed changes but ideas guiding
reform are not necessarily always compatible. Governments face internal and
external challenge; at times, reform is motivated by a shortage of ﬁnancial resources;
it is forced by citizen demand, or is brought on by a change in political power. Thus,
pushing forward government reform (Peters, 2001).
The reform is created to transform more responsibilities, ﬁnancial recourses and power to
the local levels of governments. A description and determinants of structural reform will be
introduced. This paper will also illustrate change management applied in public sectors. In
addition, this paper will present the decentralization of local government in Albania.
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Change management
Change can be viewed as an exciting chance, a time of loss, distraction or threat. It
could initiate from internal or external sources, even so, all change whether from
internal or external sources, large or small, engages new mindsets, behavior, policies,
processes, and practices. Based on how change originates, “change management is
deﬁned as the coordination of a structured period of transition from situation A to
situation B in order to achieve lasting change within an organization (Selvadurai,
2013).” There are several models and theories about change management. Popular
approaches include the step by step methods demonstrate by Kurt Lewin’s, classic
three-phase model of change: unfreeze, move or change, and refreeze, John Ko#er’s
well known 8 step change model, the McKinsey’s 7-S model , and the ADKAR model
. Like everything else, each approach mentioned above has its pros and cons.
“Change management governance involves establishing appropriate roles, responsibilities and
a structure within the organization to ensure a successful change. While each change process
will adopt a governance structure suitable to its speciﬁc context and goals, the following
represent basic change governance roles that can be used as a model for establishing a change
governance structure (Change Management Best Practices Guide).”
Local government structure overview
In traditional local government structures are noticed a number of issues that
“inhibited their desired enable elements. (Jones, 1999)” Local government structures
with internal divisions have been critiqued on the basis of their inner looking
perspective, creating diﬀerent empire building that cultivate professional jealousies
and internal rivalry (Jones, 1999) rather than adopting an outward, strategic focus. In
addition, hierarchical structures in local government have been shown to promote
a managerial mindset based on notions of control, power and decision-making,
creating a work environment were of fear and doubt Illustrating that command and
control management mindsets still exists in local government, leading to a failure
to approach strategic issues and fragmentation of customer service (Jones, 1999).
Alternative organizational structures that rely on networking, partnerships and
increased communication have been suggested (Ford 1998; White 2000).
In addition, a structure of local government can have an eﬀect on the operational
eﬃciency of municipal governance without diminishing the eﬃcacy of local
democracy, which means that diﬀerent local government structures hold diﬀerent
eﬃciency characteristics, which inescapably implies that some ‘optimal’ structural
form has superior policy outcomes. In other words, in a decentralized system of
municipal government, it is conceptually possible to identify an optimum size for local
government. Structural reform programs should thus strive to modify the number and
size of local councils to approximate this optimum size. (Dollery & Robo#i, 2008).
Structural reform
The administrative and political structures at the local and regional levels are
currently the focus of debate. The innovation of the public sector is an ongoing process
(Olsen, 1997). Because of its importance, public administration studies mainly have
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been focused at the structure and design of organizations. As a result of changes
in the economic, physical, and social environments of municipalities, has made
governments constantly adjusting their methods and structures. Aiming to improve
public administration, public policy and governance are continuously assessed and
improved. People’s demands regarding public services have changed from concern
for basic needs to a maximization of the quality of life (Peters, 2001).
Dollery and Robo#i (2008) suggest that in all multi-tiered systems of government, no
ma#er what they are centralized systems like France or constitutional federations like
Canada and Germany, a basic diﬀerence underlined between horizontal and vertical
decentralization. The origin of the modern economic approach to decentralization
in local government and the related question of the ‘best size’ of local council can
be found in by various scholars; thus, se#ing out the economic underlying principle
for decentralized local authorities, trying to establish a optimal size for a local
government entity.
“Horizontal decentralization refers to the spatial disaggregation of governmental functions
at the same level, with several governments providing a similar range of services to citizens,
whereas vertical decentralization describes a hierarchy wherein diﬀerent levels of government
serve diﬀerent functions (Dollery & Robo!i, 2008, 18).”
In addition, part of the article is concerned with how to best improve decentralization,
by creating new smaller entities, centralize local authorities by merging them into
larger municipalities, or retain the existing size of local councils but altering service
with partnership arrangements for speciﬁc types of service delivery.
Case Study- Albania
Since the end of the ‘90s, Albania’s administrative structure has undergone major
changes marking the beginning of the decentralization reform. This process has had its
ups and downs over the years. One of the main issues of the current local government
is to fulﬁll the increasing expectations of its citizens for be#er governance as well
services. During the last decade, the local government functions and responsibilities
have failed the ﬁscal decentralization and funds transfer, consequently resulting
in substantial short of ﬁnancing in local infrastructure. One of the main challenges
for the current local government in Albania is to fulﬁll the growing expectations of
citizens for be#er services and governance. Decentralization has resulted in higher
pressure on local government units for funding public services and facilitating
economic growth.
Local government units continue to face considerable lack of resources for investment
because of competition for budget funds and modest capacity to generate local
revenues. Their budgets are generally low and unable to cover funding for large
infrastructure improvement projects. Municipalities and communes form the ﬁrst
level of local government, given full powers in administrative, regulatory, services
and investment ﬁelds on exclusive functions.
The ﬁrst level of local government in Albania is represented by 65 municipalities and
308 communes. Municipalities and communes have equal functions, competencies
and responsibilities. The organic law on local government clearly stipulates the
functions and responsibilities of municipalities and communes, deﬁned as own
functions, shared, and delegated functions. The size of municipalities/communes
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in terms of population is highly varied. According to the data, there are 330 units
(88%) with a population of less than 10 thousand inhabitants, whereas 232 units
(62%) have a population of less than 5 thousand inhabitants. Average population
for communes is 4,300, while half of the communes have a population of less than
3,100 inhabitants. About 53% of the population lives in municipalities, whereas 64%
of the urban population or 34% of the total population lives in the 8 largest cities of
the country: Tirana, Durres, Vlora, Elbasan, Shkodra, Kamez, Fier and Korca. Only
15 local government units have a population higher than 20 thousand inhabitants.
The average number of inhabitants in municipalities is 22,600, but over half of
municipalities have a population of less than 7,800 inhabitants.
Nowadays municipalities and communes exercise a broad range of exclusive
functions, starting from the construction and maintenance of local roads and waste
management, as well as social and recreational functions. Moreover, municipalities and
communes have a joint responsibility to perform other functions such as maintenance
and investments in pre-university education facilities as well as social assistance
and poverty mitigation. Local government units are relatively high in number; as
a result, there are diﬀerences and inequity among them regarding local capacities,
ability to collect revenues and service delivery. The topic of local government units
consolidation has been continuously brought up by diﬀerent policy-makers since
2003, but it was not clear whether it would really bring beneﬁts with regards to
saving administrative costs or the best potential for economic development. Capacity
building at local level is another reasonable concern, especially taking into account
the fact that many local government units are located in remote areas, and are unable
to a#ract qualiﬁed staﬀ. Reaching a conclusion on the quality of local administration
in general is not an easy task. Regions are the second level of local government, whose
function is the development and implementation of regional policies in accordance
with the national policies. Regions do not have their own fundamental functions and
powers, but they exercise some functions delegated by the central government, such
as the maintenance of the rural road network, or by municipalities and communes.
The role of regions still remains somehow vague, since they have not managed to be
conﬁrmed as the regional policy-maker or as promoter of economic development,
at a time when the discussion on the need for regional integrated and sustainable
development becomes more and more part of the agenda.
Conclusion
The public sector is on a continuing process of modernization. Government structures,
procedure and organizational techniques are constantly adjusted. Reforming
emerge as a result of changes in the economic, physical, and social environments of
municipalities.
Territory provides the ground space for everyday practice and it has social meaning
and collectivity. Local political boundaries are also being changed over time, in the
situation of increasing economic, environmental, social, and regional demands.
Boundary determination and reform should be at equilibrium between central and
local interests. The optimal size of municipalities changes over time with changing in
the preference and need for public goods and environmental regulation and transport.
Structural reform can be understood as systemic improvement of public sector,
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which is already inherent its nature and caused by internal and external challenges.
Regarding Albania, the structure reform is in its early stage and it eﬀectiveness, it
remains to be seen.
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Kontrolli i kushtetutshmërisë së vendimeve gjyqësore penale: Rasti i Kosovës
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Abstrakt
Me anë të këtĳ punimi do të të trajtojmë kërkesat individuale që parashtrohen pranë Gjykatës
Kushtetuese të Kosovës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimeve gjyqësore penale. E
drejta për të parashtruar çështje për vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimeve gjyqësore
penale, është një e drejtë e garantuar kushtetuese. Shumë nga individët të cilët janë të
pakënaqur me vendimet e instancave gjyësore, shfrytëzojnë të drejtën e tyre që vendimin e
tillë të kundërshtojnë edhe pranë Gjykatës Kushtetuese.
Jo të gjitha çështjet e parashtruar pranë kësaj Gjykate, janë të bazuara në të drejtën që buron
nga Kushtetuta. Përderisa dihet se në vendin tonë gjyqësia kushtetuese është një praktikë e re,
profesionistët ligjor, duke përfshirë këtu avokatë dhe jurist të tjerë, ende nuk e kanë kuptuar
rolin e kësaj Gjykate.
Për arsye të elaborimit të këtĳ punimi, jemi munduar të trajtojmë kushtet të cilat duhet
plotësuar që një kërkesë të jetë e pranueshme pranë Gjykatës. Duke shpjeguar një nga një
këto kushte edhe me prakikat të cilat janë zhvilluar pranë gjykatës. Gjithashtu, në një pjesë të
rëndësishme të punimit do të trajtojmë edhe kuﬁrin brenda të cilit kjo gjykatë do të vendos me
rastin e parashtrimit të kërkesës. Do të shohim se Gjykata Kushtetuese nuk del jashtë bazave
të kërkesës së parashtruar nga palët, duke kontrolluar vetëm shkeljen eventuale të të drejtave
kushtetuese të garantuara në procedurë penale. Ajo nuk do ti trajtojë faktet dhe mënyrën e
marrjes së provave, pasi kjo çështje është ne dorën e instancave gjyqësore të rregullta. Në fund,
theksi do të vendoset për efektet juridike të këtyre vendimeve dhe obligimet të cilat prodhojnë
vendimet e Gjykatës për gjykatat e rregullta dhe autoritetet e tjera.
Fjalët kyçe: kontrolli i kushtetutshmërisë, Gjykatë Kushtetuese, vendim gjyqësor, efekt juridik.

Hyrje
E drejta për një gjykim të drejtë dhë të paanshëm në procedurën penale është një
e drejtë e garantuar kushtetuese. Shteti ynë me anë të Kushtetutës, individëve të
akuzuar kundër tyre zhvillohet procedurë penale, u garanton një mori të drejtash. Të
drejta këto të garantuara në përputhje me dokumentet ndërkombëtare që sigurojnë
qytetarët për një gjykim të drejtë dhe të paanshëm.
Gjykatat gjatë gjithë zhvillimit të procedurë, janë të obliguara të respektojnë të drejtat
kushtetuese të cilat i takojnë akuzuarëve. Ato janë të thirrura që të eliminojnë qfarëdo
forme të veprimeve në shpërputhje me kërkesat ligjore dhe kushtetuese, duke treguar
lojalitet për zbatimin e tyre në procesin gjyqësor. Jo rrallëherë ndodhë që gjykatat me
ose pa vetëdĳe, të veprojnë në kundërshtim me obligimet të cilat i kanë në gjykimet
konkrete. Duke ditur se vendosja për një çështje asnjëherë nuk mund të jetë ideale,
Kushtetuta ka garantuar mundësinë për atakimin e vendimeve dhe veprimeve të
ndërrmarra, me qëllim që vendimet e padrejta dhe kundërligjshme të mos prodhojnë
pasoja juridike.
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Vendimet të cilat janë dhënë nga instancat gjyqësore të rregullta, pranë Gjykatës
Kushtetuese mund të sﬁdohen në aspektin e kontrollit të kushtetutshmërisë së
tyre, duke vlerësuar se në rastet konkrete a janë respektuar kërkesat dhe principet
kushtetuese të garantuara, për të mos lëshuar një vendim të ekzekutohet dhe në
vetvete të përmbajë kundërkushtetutshmëri dhe shkelje të tjera të dispozitave të
garantuara me ligje dhe Kushtetutë.
Vendimi i dhënë nga autoriteti më i lartë gjyqësor mund ti nënshtrohet
kontrollit të kushtetutshmërisë. Ankesat kushtetuese individuale që kontestojnë
kushtetutshmërinë e vendimeve gjyqësore penale mund të sulmohen vetëm në
aspektin e pretendimeve që kanë të bëjnë me ndonjë veprim apo vendim që bie ndesh
me parimet e garantuara kushtetuese, por jo edhe kontrollin e kushtetutshmërisë së
përmbajtjes së këtyre aktgjykimeve.
Kushtet që duhet plotësuar që kërkesa të jetë e pranueshme
Për tu trajtuar nga ana e Gjykatës Kushtetuese kërkesa për vlerësimin e
kushtetutshmërisë së vendimit gjyqësore të marra nga instancat gjyqësore, duhet
plotësuar disa kushte për pranueshmërinë e saj. Kushtet për pranueshmërinë e
kërkesës janë të paraparë me Kushtetutën e Kosovës, Ligjin per Gjykatën Kushtetuese
dhe me Rregulloren e punës së kësaj Gjykate. Sipas kërkesave kushtetuese dhe ligjore,
një kërkesë që konteston kushtetutshmërisë e vendimit gjyqësor penal patjetër duhet
të paraqitet nga një individi, në këtë rast nga i akuzuari që është i pakënaqur nga
vendimi që ka pranuar, duhet parashtruar brenda afatit ligjor, të kenë shteruar të
gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj dhe të qartësoj saktësisht se cilat të drejta
dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili është vendimi gjyqësor penal të cilin
parashtruesi dëshiron ta kontestoj.
Kërkesa e paraqitur nga individi me legjitimacion aktiv
Kushti i parë i pranueshmërisë së kërkesës është që kërkesa duhet të jetë individuale.
Ajo duhet të paraqitet nga individi (individët) i cili konteston në aspektin e
kushtetutshmërisë vendimin gjyqësor. Kushtetuta nuk lejon përdorimin e actio
popularis. Askush pranë gjykatës pa autorizim dhe miratim të të akuzuarit që ka
pranuar aktgjykimin penal nuk mund të paraqitet dhe të ndjekë procedurën në
emër të tĳ. Pavarësisht se në dukje të parë dikush është i bindur se aktgjykimi i njëjtë
përmban elemente që bien ndesh me të drejtat kushtetuese të garantuara, ai pranë
Gjykatës Kushtetuese nuk ka legjitimacion aktiv. Mirëpo, sipas dispozitës së nenit 21
të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, përcaktohet se palët gjatë procesit para Gjykatës
Kushtetuese përfaqësohen vet ose nga një përfaqësues i autorizuar nga pala. Pra,
parashtruesi mund të iniciojë çështje individuale pranë Gjykatës vetëm nëse ka
interes të drejtpërdrejtë në të. Interesi i drejtpërdrejtë për çështjen, sipas GjEDNj-së,
vlerësohet të jetë atëherë kur parashtruesi është viktimë e një shkeljeje të një autoriteti
publik. (Hasani & Čukalović, 2013, 593)
Kërkesa duhet parashtruar brenda afatit ligjor
Kushti i dytë i pranueshmërisë së kërkesës është paraqitja e saj brenda afatit ligjor. Të
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gjitha çështjet janë të lidhura me afat ligjor. Sipas dispozitës së nenit 49 të Ligjit për
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës “Kërkesa parashtrohet brenda afatit
prej katër (4) muajve. Afati ﬁllon të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar
vendimi gjyqësor.”
Në rast të lëshimit të afatit, në raste të veçanta mund të lejohet kthimi në gjendjen e
mëparshme (restitution in integrum), kushtimisht që të respektohet afati subjektiv prej
15 ditëve dhe afati objektiv prej një viti nga momenti i pranimit të vendimit gjyqësor.
Afati ligjor llogaritet për vendimet e marra nga instanca më e lartë gjyqësore, në këtë
rast për vendimet gjyqësore penale është Gjykata Supreme e Kosovës.
Shterja e të gjitha mjeteve juridike
Kushti i tretë i pranueshmërisë së kërkesës, sipas dispozitës së nenit 113 paragraﬁ 7 të
Kushtetutës së Kosovës është që kërkuesi “ti ketë shteruar të gjitha mjetet juridike të
përcaktuara me ligj”. Objekti i parimit së shterimit të mjeteve të brendshme është për
të lejuar autoritetet gjyqësore për të trajtuar pretendimet për shkelje të një të drejte
dhe, kur është e përshtatshme, për të mundësuar rivendosje para se pretendimi t’i
paraqitet Gjykatës Kushtetuese. (Mushkolaj & Morina & Lamoen, 2014, 348) “Gjykata
Kushtetuese e arsyeton konceptin e shterjes së mjeteve juridike përpara se çështja të
mund të ngritet në Gjykatën Kushtetuese me argumentin e Gjykatës Evropiane për
të Drejtat e Njeriut (tutje: GjEDNJ), që së pari duhet lejuar që gjykatat e rregullta,
por edhe autoritetet e tjera shtetërore në përgjithësi, ta korrektojnë shkeljen e
supozuar. Nëse ky sistem nuk funksionon, atëherë do të hyjë në terren juridiksioni
i Gjykatës Kushtetuese si një gjykatë subsidiare.” (Hasani & Čukalović, 2013, 592).
Në konsiderimin e shterjes së mjeteve juridike, Gjykata Evropiane për të Drejtat e
Njeriut ka kërkuar që aplikimi i rregullës të bëhet me ﬂeksibilitet dhe pa shumë
formalitet, rregulla mbi shterjen e mjeteve juridike nuk është as absolute dhe as
automatike, dhe që shterja e mjeteve juridike duhet shikuar në kuptim të rrethanave
reale të parashtruesit të kërkesës, kërkon që mjeti juridik të jetë si i mundshëm ashtu
edhe efektiv, kërkohet të konstatohet nëse parashtruesi i ka shfrytëzuar mjetet që
janë pritur se do të shfrytëzohen nga parashtruesi. Kjo është kështu sepse mund të
ketë rrethana të tilla në të cilat, shfrytëzimi i mjetit juridik nga ana e aplikantit do ta
vendoste atë në rrethana rreziku. Prandaj, në raste të tilla Gjykata mund ta aplikoj
parimin që parashtruesi nuk ka pasur qasje në mjet juridik të mundshëm dhe efektiv,
edhe t’ia pranoj parashtresën pa i shtjerrur mjetet juridike (Hasani & Čukalović, 2013,
592-593). Shterja e mjeteve juridike të përcaktuara me legjislacionin në fuqi është
kërkesë imperative që e obligon kërkuesin që ti shfrytëzojë të gjithë rrugët paraprake
ligjore për realizimin e së drejtës së pretenduar dhe eleminimin e të gjitha llojeve të
kundërkushtetshmërive tjera që mund ti argumentojë.
Identiﬁkimi i drejtës së shkelur dhe vendimit gjyqësor të kontestuar
Kushti i katërt i pranueshmërisë së kërkesës sipas dispozitës së nenit 48 të Ligjit mbi
Gjykatën Kushtetuese është që “parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën
e tĳ të qartësoj saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta kontestoj”. “Në
parashtresat në Gjykatë, parashtruesi i kërkesës duhet të ofrojë hollësitë e shkeljes
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së pretenduar të të drejtave dhe lirive të parashkruara në Kushtetutë dhe të tregojë
veprimet konkrete (ose mosveprimet) e autoriteteve publike që kanë shkaktuar ato
shkelje duke ia bashkëlidhur kërkesës të gjitha vendimet përkatëse administrative
dhe aktgjykimet e gjykatës me qëllim që Gjykata të ketë një pasqyrë të qartë të fakteve
të rastit dhe të problemeve të ngritura. Në këtë mënyrë gjykata do të jetë në gjendje
që të përcaktojë nëse rasti është i pranueshëm, dhe nëse është i pranueshëm, atëherë
duhet të përcaktojë nëse parashtruesi i kërkesës ka qenë viktimë e shkeljes së të
drejtave dhe lirive të garantuara me Kushtetutë, siç pretendohet nga parashtruesi i
kërkesës”. (Mushkolaj & Morina & Lamoen, 2014, 358 - 359)
Gjatë zhvillimit të procedurës penale në ndonjë nga instancat gjyqësore, i akuzuari
mund të bëhet “viktimë” e mosrespektimit të dispozitave të garantuara kushtetuese.
Nëse akti apo veprimet kundërkushtetuese janë shkaktuar para marrjes së vendimit
nga ana e Gjykatës Supreme, siç e kemi thënë më sipër që njihet me anë të Kushtetutës
si autoriteti më i lartë gjyqësor, pretenduesi është i obliguar që pretendimet e tĳ
për shkeljen e të drejtave kushtetuese ti paraqesë pranë instancave gjyqësore të
rregullta, pasi që edhe ato janë të thirrura të veprojnë në përputhje me dispozitat
kushtetuese. E drejta kushtetuese e shkelur gjatë procedurës së rregullt gjyqësore në
gjykatat që trajtojnë çështjen penale mund të eliminojnë paligjshmëritë eventuale,
duke mos shfrytëzuar mekanizmin e kontrollit të kushtetutshmërisë nga ana e
Gjykatës Kushtetuese. Me rastin e parashtrimit të kërkesës nga ana e kërkuesit, duhet
identiﬁkuar në mënyrë të qartë të drejtat kushtetuese të cilat pretendohet se janë
shkelur.
Në rastin e zhvilluar pranë Gjykatës Kushtetuese: Bajrush Gashi vs. Gjykata Supreme,
parashtruesi pohon qe vendimi i kontestuar ia ka shkelur te drejtat e tĳ të garantuara
me nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës dhe me nenin 6 [E drejta për një proces të rregullt] të Konventës
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut. Parashtruesi
gjithashtu është i obliguar të përmend aktin e autoritetit publik të cilin e konteston në
aspektin e përmbajtjes së elementeve të cilat bien ndesh me Kushtetutën. Parimisht,
kërkuesi duhet përmendur vendimin e fundit gjyqësor të pranuar nga Gjykata
Supreme, si instanca më e lartë gjyqësore në vend. Vendimi i cili është marrë nga
instanca e fundit gjyqësore që kontestohet nga ana e parashtruesit, mund të jetë
vetëm instanca e cila vetëm e ka legjitimuar një nga pretendimet e parashtruesit, pasi
që mund të ndodhë që shkeljet dhe cenimi i dispozitave kushtetuese të jenë bërë nga
instancat më të ulëta, gjë që shumë lehtë të njëjtat shkelje të mos korigjohen edhe nga
instancat më të larta.
Kuﬁjtë i trajtimit të kërkesës për vlerësim të kushtetutshmërisë
Gjykata Kushtetutese nuk vepron sipas detyrës zyrtare, ajo shqyrton vetëm sipas
kërkesave apo ankesave të paraqitura pranë saj. Sipas dipozitës së nenit 23 të Ligjit mbi
Gjykatën Kushtetuese, pavarësisht se pala tërhiqet edhe pse e ka nisur procedurën,
Gjykata do të vendosë për çështjet që i’u janë referuar në mënyrë ligjore nga ana e
palëve të autorizuara pavarësisht tërheqjes së palës nga procedura. Sipas praktikës
së deritanishme pranë Gjykatës Kushtetuese, në asnjë nga rastet kur është shqyrtuar
kushtetutshmëria e vendimeve gjyqësore penale nuk ka ndodhur që një palë që ka
ﬁlluar procedurën për këto qëllime, të tërhiqet. Në rast të largimit të kërkuesit pasi
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ka paraqitur kërkesën, është në diskrecion të kolegjit gjyqësor të vlerësoj rrethanat e
çështjes së parashtruar, për të vlerësuar rëndësinë dhe pasojat e tjera të cilat mund të
lindin në rast të vendosjes në mënyrë meritore.
Pasi e kuptuam se Gjykata vepron vetëm pas kërkesës së palës, mund të shtrohen
këto dilema: cilët janë kuﬁjtë e shqyrtimit të vendimit të nxjerrë nga autoritetet
publike të atakuar me ankesë? A do të vendoset në tërësi për vendimin e nxjerrë
nga autoriteti publik, apo do të vendoset vetëm në bazë të pikave që janë ngritur me
rastin e parashtrimit të ankesës? Nga analiza e disa vendimeve gjyqësore të marra nga
Gjykata, mund të vërejmë se shumica e palëve që kontestojnë vendimet gjyqësore,
nuk e kanë të qartë se deri ku është fushëveprimi i kësaj gjykate. Me rastin e paraqitjes
së kërkesës nga ana e palës së pakënaqur me rastin e marrjes së aktgjykimit penal,
Gjykata do të veprojë vetëm në bazë të kuﬁnjëve të kërkesës dhe në asnjë rrethanë
nuk do të trajtojë çështje jashtë pikave të kërkesës. Pra, Gjykata nuk është e autorizuar
të trajtojë elementët e tjera të cilat nuk janë atakuar me rastin e paraqitjes së ankesës.
Gjykata është e obliguar të veprojë vetëm sipas pikave të ankesës së paraqitur, duke
respektuar parimin tantum devolutim, quantum apelatum. Në disa raste, Gjykata mund
të dalë jashtë pikave të kërkesës së parashtruar, mirëpo asnjëherë nuk mund të
tejkalojë bazën e kërkesës pa ndonjë parashtrim tjetër ku pala do të mund të plotësojë
osë ndryshojë pikat e kërkesës, edhe pse kjo nuk mund të quhet dalje nga pikat e
kërkesës, pasi prap vendoset sipas kërkesës së ndryshuar të parashtruesit. Çështjet
e paatakuara me anë të ankesës, Gjykata nuk e ka obligim që ti trajtojë dhe si të tilla
nuk i vendos ato me rastin e kontrollit të kushtetutshmërisë. Çështjet e tilla mund të
konsiderohen si res iudicata.
Gjykata kushtetuese si kontrolluese e respektimit të dispozitave kushtetuese në
procedurën penale
Është një fakt i ditur se jo të gjitha vendimet gjyqësore të marra në instancat e
rregullta gjyqësore janë në përputhje të plotë me Kushtetutën. Duke ditur se Gjykata
Kushtetuese nuk vepron ex oﬃcio, shumë nga vendimet e tilla mbesin të paatakuara,
rrjedhimisht marrin formën e prerë dhe krĳojnë pasoja juridike edhe pse janë në
kundërshtim me frymën dhe gërmën e aktit më të lartë juridik. Gjykata Kushtetuese
pretendon që mungesë të juridiksionit të tillë se më sipër, në gjykimet konkrete të
cilat i bënë me rastin e kontrollit të kushtetushmërisë së vendimeve gjyqësore, të
veprojë në përputhje me kërkesat ligjore dhe kushtetuese dhe ti eliminojë elementet
që bien ndesh me Kushtetutën.
Ankesat individuale të paraqitura pranë Gjykatën Kushtetuese, patjetër duhet të
përmbajnë vetëm aspektet e rëndësishme që lidhen drejtpërdrejt me garancionet dhe
të drejtat kushtetuese që të akuzuarit iu janë mohuar në procedurën penale. Gjykata
Kushtetuese nuk është gjykatë e faktit dhe të vlerësoj rrethanat se si kanë vepruar
gjykatat e rregullta gjatë zhvillimit të procedurave paraprake penale.
Në vendimet e saj “Gjykata Kushtetuese thekson se nuk është gjykatë e gjetjes së
fakteve. Gjykata Kushtetuese dëshiron të theksojë se vërtetimi i drejtë dhe i plotë i
gjendjes faktike është juridiksion i plotë i gjykatave të rregullta dhe se roli i Gjykatës
Kushtetuese është vetëm ta sigurojë pajtueshmërinë me të drejtat që garantohen me
Kushtetutë dhe instrumente të tjera ligjore dhe prandaj nuk mund të veprojë si “gjykatë
e shkallës së katërt”” (Shih: Aktvendimin për papranueshmëri në Rastin Nr. KI-86/11 –
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Parashtrues i kërkesës Milaim Berisha – Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë
së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 20/09, të 1 marsit 2011 – të nxjerrë nga
Gjykata më 5 prill 2012).
Në një vendim tjetër, Gjykata rithekson se nuk është detyrë e Gjykatës Kushtetuese
ta zëvendësojë vlerësimin e vet të fakteve me atë të gjykatave të rregullta dhe, si
rregull i përgjithshëm, është detyrë e këtyre gjykatave që t’i vlerësojnë provat e
vëna në dispozicion të tyre. Detyrë e Gjykatës Kushtetuese është të vërtetojë nëse
procedurat në gjykatat e rregullta ishin të drejta në tërësi, duke përfshirë edhe
mënyrën e marrjes së provave (Shih: Aktvendim për papranueshmëri në Rastin Nr.
KI50/13, Parashtrues të kërkesës Aziz Mazreku, Zekë Mazreku dhe Hajriz Mazreku,
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev.
nr. 164/2009, të 11 dhjetorit 2012; Aktgjykimin e GJEDNJ-së, Kërkesa Nr. 13071/87,
Edëards kundër Mbretërisë së Bashkuar, para. 34, e 10 korrikut 1991).
Gjykata nuk e trajon në thelb çështjen, duke i trajtuar edhe njëherë faktet dhe
mënyrën e vlerësimit të tyre, apo standardet të cilat janë përdorur për çmuarjen dhe
vlerësimin e provave. Gjykata ndalen ekskluzivisht në trajtimin e mënyrës së zbatimit
të standardeve kushtetuese gjatë procedurës penale konkrete. Shumica e kërkesve
individuale të paraqitura pranë kësaj gjykate, janë kërkesa të papranueshme. Pikat
kryesore të këtyre kërkesave përmbajnë kontestimet e mënyrës së vlerësimit të fakteve
dhe provave. Edhe pse mund të ketë kundërligjshmëri të natyrave të ndryshme nga
pjesa të cilat i kontestojnë palët pranë kësaj gjykate, por nuk është obligim dhe detyrë
e saj që ti vlerësojë ato. Lëshimi në çështje të vlerësimit të rrethanave tjera të rastit,
të cilat nuk janë të garantuara me anë të dispozitave kushtetuese, është tejkalim i
mandatit të vetë Gjykatës Kushtetuese, gjë praktikisht nuk mund të vendos ndryshe.
Kërkesat të cilat gjykata i trajton lidhen me garancionet kushtetuese të cilat i takojnë
palës me anë të drejtës për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, të garantuar me nenin
31 të Kushtetutës së Kosovës, apo edhe të drejta të tjera të rëndësishme të garantuara
me Kushtetutë. Dispozita kushtetuese e drejtës për gjykim të drejtë dhe të paanshëm,
të akuzuarit i garanton barazi të palëve, të drejtën për shqyrtim publik të drejtë dhe
të paanshëm lidhur me vendimet për të drejtat dhe obligimet ose për cilëndo akuzë
penale që ngrihet kundër tĳ brenda një afati të arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur
dhe e paanshme, e themeluar me ligj; gjykim publik; të drejtën që i akuzuar për
vepër penale t›u bëjë pyetje dëshmitarëve dhe të kërkojë paraqitjen e detyrueshme të
dëshmitarëve, të ekspertëve dhe të personave të tjerë, të cilët mund të sqarojnë faktet;
të prezumohet të jetë i pafajshëm derisa të mos dëshmohet fajësia e tĳ; ti sigurohet
ndihmë juridike në raste kur është e nevojshme.
Vendimet e Gjykatës Kushtetuese dhe efektet e tyre
Sipas dispozitës së nenit 116, paragraﬁ 1, të Kushtetutës së Kosovës të gjitha “vendimet
e Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshme për gjyqësorin dhe të gjithë personat
dhe institucionet e Republikës së Kosovës.” Ndërsa sipas dispozitës së rregullës 66
paragraﬁ 2, të Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese, përcaktohet se nëse
Gjykata ka nxjerrë një vendim për një lëndë penale, në bazë të dispozitës së ligjit,
rregullores ose statutit komunal që është shpallur jokushtetues, personi kundër të
cilit është nxjerrë vendimi mund të rihapë procedurën në lëndën penale. Ndërsa, me
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dispozitën e rregullës 74 paragraﬁ 1, është rregulluar se nëse Gjykata përcakton se një
gjykatë ka lëshuar vendim duke shkelur Kushtetutën, ajo do ta shpallë të pavlefshëm
atë vendim dhe do t’ia kthejë atë për rikonsiderim, në pajtim me aktgjykimin e
Gjykatës.
Edhe pse Gjykata nuk shqyrton materien e lëndës, por vetëm procedurën nëse
është në përputhje me kërkesat dhe të drejtat kushtetuese, rigjykimi i çështjes do
të kthehet në gjykatën e shkallës së parë, ku kjo instancë është e obliguar të veprojë
në përputhje me obligimet të cilat dalin nga dispozitivi i aktgjykimit. Konstatimi i
pikave jokushtetuese, do të jetë një moment i rëndësishëm që veprimet e konstatuara
që nuk janë në përputhje me Kushtetutën të mos përsëriten.
Në shumë vendime të saj, Gjykata ka ka shpallur vendime që janë marrë në
kundërshtim me Kushtetutën, ku çështjen e ka referuar në rivendosje. (Shih: Aktgjykim
në Rastin Nr. Kl78/12 Parashtrues Bajrush Xhemajli, Vlerësim i kushtetutshmërisë së
Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pkl. Nr. 70/2012, të 22 qershorit 2012)
Përfundim
E drejta për të paraqitur një kërkesë pranë Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për
të kontrolluar kushtetutshmërinë e vendimit të dhënë nga instancat gjyqësore të
rregullta është një e drejtë e garantuar. Një kërkesë që konteston kushtetutshmërisë e
vendimit gjyqësor penal, patjetër duhet të paraqitet nga një individ, në këtë rast nga
i akuzuari që është i pakënaqur nga vendimi që ka pranuar, duke parashtruar atë
brenda afatit ligjor, pas ti ketë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj
dhe të qartësoj saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili
është vendimi gjyqësor penal të cilin parashtruesi dëshiron ta kontestojë.
Gjykata Kushtetuese shqyrtimin e kërkesës së parashtruar, do ta bëjë vetëm brenda
kuﬁjëve të parashtruar. Ajo nuk do të trajtojë çështjet të cilat nuk janë ngritur nga
kërkuesi. Kërkesat individuale të tilla do të jenë të pranueshme, nëse pala ka arritur
të identiﬁkojë të drejtat e tĳ kushtetuese të cilat i janë shkelur nga instancat gjyqësore
të rregullta.
Gjykata Kushtetuese nuk është gjykatë e gjetjes dhe vlerësimit të fakteve, apo e
vlerësimit të provave apo rrethanave të tjera. Vërtetimi i drejtë dhe i plotë i gjendjes
faktike është juridiksion i plotë i gjykatave të rregullta dhe roli i Gjykatës Kushtetuese
është vetëm ta sigurojë pajtueshmërinë me të drejtat që garantohen me Kushtetutë
dhe instrumente të tjera ligjore dhe prandaj, nuk mund të veprojë si “gjykatë e shkallës
së katërt”. Ajo do të vendos për çështjen e ngritur pozitivisht, vetëm pasi që kontroll
i kushtetutshmërisë së vendimeve gjyqësore ka rezultuar se gjykatat e rregullta kanë
bërë shkelje të të drejtave të garantuara me anë të Kushtetutës.
Vendimet e saj janë të obliguara për të gjitha autoritet që u drejtohet, ku secili autoritet
është i obliguar të veprojë duke marrë në konsideratë të plotë obligimet të cilat dalin
nga dispoziviti i vendimit për situatat konkrete.
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Abstract
Since the early 1990s transition to an open-market economy, Albania made enormous
steps forward in the direction of a liberalization of the public sector. Despite the economic
crisis of 2008, Albania has generally been able to maintain both positive growth rates and
ﬁnancial stability. However, the expected growth for the biennium 2015-2016 will be below
country’s potential. What can be done to support the private sector? The key elements for
this aim are three: 1) an enabling environment (national regulatory framework, namely laws,
rules, transparency, corruption, labor…), 2) a system providing ﬁnancial and non-ﬁnancial
support (technical assistance, innovation, marketing), 3) an investment in the entrepreneurial
capacities. Given this framework, what kind of impact could have a potential development of
the sharing economy in Albania? What could be the beneﬁts and the criticalities?
Keywords: Development, Transition Economy, Growth, Liberalization, Sharing Economy.

Introduction
Albania’s economic history has been inextricably intertwined with the political
events conditioning its political order. First, the 500 years of O#oman rule, “which
did not stimulate development and prosperity” (Muço M., 2001, 119), then the II
World War and the adhesion to the Communist bloc which meant isolationism and
authoritarianism.
Although the country “emerged from the Communist rule as the poorest, most
isolated, most repressive and most inscrutable country in Europe” (Panagiotou R.,
2011, 357), in 1990, it began its transition towards democracy and market economy.
This was a very diﬃcult period, characterized by the extreme instability of the Balkan
region caused by the a>ermath of Yugoslavia’s dissolution, ethnic conﬂictualities,
and migration ﬂows.
Much time has passed since then but the country still experiences the eﬀects and
the contradictions of a quick and chaotic political and economic transition based
on anomalies and illegalities (Pedrazzi N., 2013). For this reason, one of the most
important goals in the political agenda is the alleviation of two important phenomena:
poverty and social exclusion. Such goals can be achieved only by strengthening the
private sector, weakening the inequalities and creating be#er conditions for market
access.
This article will be structured in two parts: the ﬁrst, will analyze Albania’s history
of post-communist transition, the factors and the circumstances that inﬂuenced
its development in the perspective of a positive growth of the private sector. The
second will focus on the indispensable elements for private sector development:
1) an enabling environment (national regulatory framework, namely laws, rules,
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transparency, corruption, labor…), 2) a system providing ﬁnancial and non-ﬁnancial
support (technical assistance, innovation, marketing), 3) an investment in the
entrepreneurial capacities.
Given this framework, this article will also explore the impact a hypothetical
development of the Sharing Economy could have in the country, its beneﬁts and its
criticalities.
Albania’s Economic Transition
Before the years 1991-1992, the communist party governing the country also directed
the economy through ﬁve-year plans, i.e. lists of economic goals necessary for the
economic growth over limited periods. During the Communist rule, between
1976 and 1992, Albania was a centralized economy, which means that all means of
production were under state control, agriculture was fully collectivized, industry was
nationalized, and private enterprise was strictly forbidden (Pri>i P.R.).
Even though Albania’s political economy was strongly oriented towards
industrialization, providing 23% of total employment, the most important sector
of development for the country remained agriculture, providing employment to
approximatively 50% of the total population.
Sectors such as construction, transportation, tourism and services were neglected and
undervalued. “The Albanian economy was what Janos Kornai would call ‘a shortage
economy’, with long queues for food and other goods, a deformed aggregate demand
and very limited supply, extremely outdated, ineﬃcient agriculture and industry,
and above all, widespread poverty” (Muço M., 2001, 121).
The ﬁrst timid a#empts for a reform of the economic and social system were
undertaken starting from the elections of 31 March 1991.
A>er the collapse of the Communist regime in Albania, the centralized economy
(Schnytzer 1982, Sjoberg 1991), the absence of the private propriety and the many
structural misorientations (Pashko 1991, Mugo 1994) together with an isolationist
politics aiming at a self-suﬃcient economy represented the main challenges for
country’s market economy development. For all these reasons, in the initial period,
Albanian reforms were questionable, and inscribed in a situation of confusion and
political instability. The real transformation of the economic system began with a oneyear emergency programme in 1992-1993 in cooperation with the IMF and proceeded
with a medium-term ESAF for 1993-96. A second ESAF programme was introduced
in early 1998, a>er an emergency programme implemented at the end of the 1997
crisis.
In order to achieve economic progress, these agreements followed this logic: ﬁrst, to
liberalize the economy, decentralizing the decision making, and allowing economic
agents to assume responsibility for their actions. Second, to stabilize the economy
through ﬁscal and monetary policies, control of the inﬂation, sustain external and
budgetary balances. Third, to restructure and recreate the institutions needed for a
competitive market economy1.
The results of such strategies and agreements have been overall positive. “Before the
global ﬁnancial crisis, Albania was one of the fastest-growing economies in Europe,
enjoying average annual real growth rates of 6%, accompanied by rapid reductions in
1 On this aspect see: https://www.imf.org/external/np/sec/mds/1995/mds9502.htm.
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poverty. However, a>er 2008 average growth halved and macroeconomic imbalances
in the public and external sectors emerged. The pace of growth was also mirrored in
poverty and unemployment: between 2002 and 2008, poverty in the country fell by
half (to about 12.4%) but in 2012 it increased again to 14.3%. Unemployment increased
from 12.5% in 2008 to 17.6 % in 2014, with a slight improvement of 17.3% in 2015,
while youth unemployment reaching 32.1 % in the same period”2. This deterioration
in the growth rates and the re-ﬂourishing of the scourge of poverty reﬂects the
tightening of Eurozone economic conditions and the diﬃculties the energy sector is
facing. Moreover, this situation conﬁrms agriculture as one of the largest and most
important sectors in Albania (World Bank) since it represents the main source of
employment and income – in the rural areas – covering the 43.3% of the total work
force. In fact, in the poorest areas and in the poorest social classes, the land represents
the only source of income for the familiar subsistence economy. The real problems in
the rural areas are therefore the plague of poverty and the social exclusion caused by
the limits imposed by land fragmentation, poor infrastructure, market limitations,
limited access to credit etc. They represent some of the challenges the country should
face in order to achieve a growth in the living standards and and amelioration of the
quality of life.
One of the most important strategies in this direction is to implement policies in
favor of a broader expansion of the Private Sector Development (PSD), which in turn
contributes to the generation of employment, livelihoods incomes, public spending,
and aﬀordable goods and services. In most developing countries, the private
sector produces the lion’s share of the country’s output and Gross Domestic Product
(GDP), and generates a large portion of the government tax revenues necessary
for funding public health care, education, social safety nets, etc.” (EggenbergerArgote N., 2015, 4).
As the expected growth for the biennium 2015-2016 will be below country’s potential,
what can be done to support the PSD?
The Private Sector Development
Since the mid-1990s, there have been a general consensus in the development
thinking in relation to the following logic: “a) poverty reduction is the main objective
of development (cooperation); b) central to development is economic growth; c)
economic growth is best achieved through the private sector; and d) government
has a role to play in making the private sector ﬂourish and ensuring that growth
contributes to poverty reduction” (Schulpen L., Gibbon P., 2002, 2). The heart of this
logic is the redeﬁnition of the role of the State - which is no more the prime mover of
economic development - and of the private sector. The general consensus in which
development strategies move prescribes that the private sector ensures the economic
growth while the state ensures the systemic condition for this to occur creating the
enabling conditions.
Table 1 will show the general necessary elements for PSD.

2 World Bank, http://www.worldbank.org/en/country/albania/overview#1.
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Macro Level

Necessary Elements for PSD
Meso Level

(State Level)

(Administrative Level)

Macroeconomic Policies

Institutional infrastructure

- Trade Policy
- Privatization
- Exchange rate and monetary
policies
- Public budgets
- Labor market policy
- Observance of labor standards
- Fiscal policy
- Inﬂation reduction
- Financial institutions
- Balance of payments

Micro Level
(Company Level)

- Access to technology
- Chamber of commerce
- Access to exper- Employers organization
tise
- Labor unions
- Intermediary ﬁnancial institutions - Access to capital
- Manpower
- Training institutions
- Management and
- Sector-level market institutions
entrepreneurship
- Market access and
complete information

Infrastructures and human
capital
- Education and skill training
- Health
- Roads, railways, harbors, electricity, telecommunication, etc.
- Intellectual capital
- Social security and pension
schemes

Good Governance
- Fight against corruption
- Transparency
- Legal System

As we can see, at the national level, the strategies are grouped based on the
level of incidence and pertinence. The macro level refers to the macroeconomic,
infrastructural, human capital and good governance conditions. The meso level
refers to the institutional infrastructure and is in an intermediate position between
government and private sector. And, the micro level which represents the private
sector itself.
Appearances aside, we should note that PSD development does not automatically
mean beneﬁts for the poorest strata of a society. In some cases, the poorest people can
be negatively aﬀected by market economy’s working system and the way the private
sector operates. The understanding of these criticalities is essential for a correct PSD
in the direction of poverty alleviation and social exclusion prevention.
The fundamental reasons PSD can disastrously evolve are the following market
failures.
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1. Barriers to business formalization. “Poor people engage in informal economic
activities because the barriers to entry are lower than in the formal sector. Informal
business is o>en characterized by high risks, inadequate statutory protection, and
low wages for those who engage as labor” (OECD, 2010, 3). The formalisation
of the economic activity is something desirable but also diﬃcult and onerous to
obtain.
2. Unequal competition. “Producers may face barriers to entry to markets which are
dominated by cartels” (OECD, 2010, 3). This produces three type of suﬀerance:
the new entrepreneurs may not be in the conditions to emerge, the workers may
face the limits of growth and job creation, and the consumers may also suﬀer the
lack of competition by paying more for goods and services than in a competitive
market.
3. Lack of incentives to private entrepreneurship. “Many of the barriers against (or
incentives for) enterprise are macro-economic in scope – such as predictable
rules of exchange, macro-economic stability, good governance and the rule of
law. The cost of doing business increases signiﬁcantly in the context of endemic
crime, corruption, lawlessness, heavy regulation, macro-economic volatility and
opaque contract enforcement and property rights” (OECD, 2010, 4). In addition to
these macro-economic deterrents, there are also other obstacles like the diﬃculty
to access capital, labour, natural resource, poor infrastructures and geographic
disparities. By providing to poor people the ﬁnancial instruments necessary to
deal with those systemic problems, the State would reduce the entrepreneurial
risks and vulnerabilities.
4. Unequal opportunities for women. Women could face barriers in the access to labor
opportunities and therefore have diﬃculties in the beneﬁt of the economic growth.
Social, political and economic strategies can therefore prevent disastrous market
failures by removing barriers to formalization, implementing the competition policy,
recognizing incentives for the private entrepreneurship and eliminating gender
discrimination.
If we focus on the distribution of well-being and the indexes of poverty and deprivation
experienced in Albania in the last few years (see INSTAT and World Bank), we will
see that there has been a decline in the absolute poverty rates. A phenomenon strictly
connected with the faster economic growth – although with regional discrepancies.
“The relative deprivation, a concept which is more related to the unequal distribution
of resources, increased in rural areas, while remaining fairly stable in urban areas”
(Mastromarco C., Peragine V., Russo F., Serlenga L., 2014, 663). But economic growth
alone cannot be the only strategy for poverty reduction in Albania – as it also caused
the increase of the inequalities. The government should design speciﬁc pro-poor
policies taking into account geographical location – the mountain and rural areas
perform worse than the urban ones –, type of occupation, gender – females are
generally more deprived –, low education (Mastromarco C., Peragine V., Russo F.,
Serlenga L., 2014).
The Sharing Economy
In the last few years, something very important happened: a social-economic revolution
in the way to perceive private propriety and its access lead to the development of
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the sharing economy (or social economy). Now this sector constitutes an important
market and an extremely relevant source of employment and social cohesion across the
European countries. The phenomenon has been documented in various EU Council
documents referring to the sharing economy as a universe of organizations based
on the primacy of people over capital. The social enterprises have become vehicles
of social and economic cohesion. “Acting in the general interest, social economy
enterprises create jobs, provide socially innovative services and goods, facilitate
social inclusions and promote a more sustainable and locally anchored economy.
They are based on solidarity and empowerment principles” (General Secretariat EU,
2015, 3). Their purpose is to create positive social impact by using their proﬁts as
a means for reaching social objectives. As recognized by the General Secretariat of
the Council of the European Union in December 2015, the “social entrepreneurs are
drivers of change and actively participate to the development and implementation of
innovative solutions to the major economic, social and ecologic challenges currently
faced by the European Union” (General Secretariat EU, 2015, 3).
The reason why such a social-economic revolution got underway lies in some macroeconomic circumstances: ﬁrst, the decreased consumer trust in the corporate world
because of the ﬁnancial economic crisis. Then, the rise of unemployment rates that
produced a fall in the consumption and induced people to ﬁnd new ways to earn or
save money. The spread of peer-to-peer business models for the enjoyment of goods
and services made them available at a more reasonable cost.
Although the global widespread of this economic model, in the small countries of
the Western Balkans where the regional economy is fragmented in several markets,
the sharing economy is not so much developed and used by the people. The reason
is that the cities are not so big and the economic activities are primarily run in the
capital cities (ECORL, 2016, 31).
Despite these obstacles, two co-working spaces ﬂourished in Tirana during the year
2015. They are the Talent Garden and MyOﬃce’Al. The Talent Garden is a startup
with an international network of co-working spaces with 16 campuses in Europe,
hosting 410 companies and a community of 1234 talents3. It is a global platform
accelerating and celebrating the digital innovation. To use their words, “it is one of
the largest international networks for digital professionals”4 whose ﬁrst seat has been
opened in 2011 in Brescia, Italy.
While Talent Garden is based on subscriptions, MyOﬃce’Al – which is a co-working
space in the center of Tirana, near the main square and the centers of power – oﬀers
modern workplaces with the golden rule to pay for what you use, when you use it.
Although slow steps have been done in this direction, the sharing economy in Albania
is not yet a strategic resource. In fact, too o>en the people rely in the institutions, the
authorities and the companies to solve their problems. “In addition, the majority of
the population in Albania, as in most Western Balkan countries, is not the best ﬁt
with the general proﬁle of sharing platform users. If we only look at one indicator,
online shopping, it is clear that it is still not a common habit. On the other hand,
these countries have a large young generation, which if very prone to adopting new
technologies and thus show potential growth of the online payments sectors and the
trend is expected to be slowly moving in a positive way”( ECORL, 2016, 36).
3 The data can be found at: http://talentgarden.org/en/campuses/.
4 http://infoalbania.al/talent-garden-tirana-opening-may-6-2015/.
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Conclusion
Can the sharing economy represent a new challenge for Albanian economic
development? Probably yes. A development of the social businesses and consumption
can increase some criticalities we already considered while speaking of PSD. They
are, for instance, business formalization, infrastructural inadequacy, regulatory
inadequacy, access to capitals etc. However, the sharing economy business models
provide opportunities that can bypass many of these weaknesses as they typically
require less capital investment, can beneﬁt from peer or crowd founding type models,
and the peer-to-peer and review systems may help overcome the governance and
regulatory issues (Van Welsum D., 2016).
A government intervention would be desirable in order to prevent the emergence
of criticalities that can potentially interfere with the successes already achieved. A
forward-looking political vision is essential in order to enable country’s development
in areas that currently do not appear as resources.
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Abstract
Although involvement has emerged as an important concept for understanding leisure
behavior, the gendered nature of involvement has received li#le a#ention. The purpose of
this study is to examine the leisure involvement behavior of female and male participants
in sports activities. The study involved a survey of general sports involvement and speciﬁc
activity involvement among youth recreational basketball and volleyball actavities. ANOVA
Technique was used to test for gender and sport-type diﬀerences with regard to overall
involvement scores as well as scores for the three main facets of involvement (a#raction,
centrality, and self-expression). As hypothesized, male players had higher centrality scores.
The results, also showed that the women had higher activity-a#raction scores. The theoretic
implications of these results are discussed.
Keywords: Involvement, Leisure Consumer Behavior, Sport Activities.

Introduction
It is true in all countries that girls and women are less likely than boys and men to
participate in sport, and sport continues to be dominated by males (Larkin, 2002). It
is a mistake, however, to assume that this is because girls and women do not wish
to participate. Poverty, heavy domestic demands, safety concerns, lack of accessible
transportation, inadequate sport and recreation facilities, and few opportunities for
physical education and skill development frequently prevent women’s participation in
physical activity and sport. As well, socio-cultural norms and constraints preventing
girls and women from being physically active, leaving home unaccompanied, or
being seen by men outside their family, are additional barriers preventing girls and
women from becoming involved in sport and physical activity (Larkin, 2002).
Although sports activities are generally related to young ages, the Albanian youth
share diﬀerent approaches on sports. Hence, only 22 percent of the respondents
report they practice sports o>en, while 44 percent of them report they practice sports
only sometimes. Sports represent another activity where gender-based diﬀerences
provide for diﬀerent pa#erns of preference (Albanian Youth 2011, Raport). Given
that sports are practiced mostly in gyms, for which the respondents have to pay, there
seems to be a strong correlation between the economic possibilities of the respondents
and their practicing of sports. While 28 percent from rich families practice sports
regularly, 42 percent of the respondents from poor families do not deal with sports at
all preference (Albanian Youth 2011, Raport).
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Leisure: In this study, leisure refers to a person’s free time, and, what she/he does
with such free time. It is a pleasant activity such as sport, hobby, and so on which,
one enjoys doing in one’s spare time. This is what Bi#man and Wajcman (2000) refer
to as one’s free time (pure leisure) for recreational activities.
In this papper, it will be explored changes in sports activities. The ﬁrst focus will
be on the signiﬁcations of gender categories developed from Firat’s (1994) modern
framework to a sports and leisure contex. We will try to explain why these categories
exist and oﬀer some examples as to how they served as a divide between men and
women in nowdays. We only use these categories as a convenient and eﬃcient way
to systematically assess the relevance of gender for contemporary sports and leisure.
Gender and Consumer Behavior
Gender is a social construct that outlines the roles, behaviours, activities and a#ributes
that
a particular society believes are appropriate for men and women (Unicef, 2013). The
assignment of these roles and adoption of these traits can create gender inequities
— diﬀerences between men and women that systematically favour one group to
the detriment of the other (WHO, 2014). Gender equity is a term used to describe
both the principle and practice of fair and equitable allocation of resources to, and
opportunities for, men and women. Gender equity eliminates discriminatory practices
that are barriers to full participation for either gender.
The practice of gender equity does not necessarily mean that everyone is treated in an
equal, or identical, manner. Identical treatment is unlikely to yield equal opportunities
for men and women within existing power structures. Instead, gender equity means
changing responses to, and treatment of, men and women to ensure that gender is a
neutral factor when accessing resources, rights, and opportunities.
Gender diﬀerences between men and women do not necessarily imply inequity.
Additionally, both men and women may experience adverse eﬀects as a result of
restrictive gender roles. However, globally, women are particularly disadvantaged
by gender constructs which prevent them from fully realizing their rights, accessing
resources.
Men and women traditionally approach purchasing decisions very diﬀerently. The
diﬀerence is created because men and women want diﬀerent things out of a buying
decision. Women look to satisfy long term needs and wants while men are shorter
sighted and look at satisfying immediate or short term needs and wants (Baker, 2012).
Traditionally the purchasing decision is to move from customer awareness to interest
in purchasing and ﬁnally narrowing of options. Marketers who try and engage
customers everywhere they go constantly inundate the modern consumer. For
example, on an average drive to work a potential customer is likely to encounter
radio ads, billboards, sign spinners, and store signs. These same consumers are likely
to have checked a news website and accessed email or Facebook encountering banner
adds all before work. This type of marketing overload has caused a shi> in the process
used to make purchasing decisions (Anderson, 2012).
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In a postmodern society, (Firat at al,1994) contends that what is considered
masculine or feminine will break down as the boundaries between masculinity and
femininity continue to blur and the diﬀerent forms of gender multiply.
This is likely because a signiﬁer can mean a vast array of things, and, in some cases,
simultaneously connote facets of seemingly opposite categories such as femininity and
masculinity. The performance of gender, or “doing” femininity (West and Zimmerman
1987) or masculinity will no longer be exclusively tied to one’s sex category, nor will
they be easily interpretable. Activities that conventionally convey clear meanings,
such as combat conveying masculinity and gracefulness conveying femininity, will
no longer be obvious. Risman (1998) suggests that in addition to blurred categories
there will be exploding categories. She sees multiple masculinities and femininities
undermining gender as a modern social structure; in a “post-gender” society, gender
will no longer place more value on what is masculine and less value on what is
feminine. Moghadam (1999) conceptualizes gender as an ideology that promotes
inequities between the socially constructed categories of women and men that result
in a stratiﬁed social system. A postmodern vision of these categories blurring into one
should be liberating because it lessens the likelihood of gender being used as a way to
categorize. In the realm of sports and leisure, this suggests that gender is less likely to
inﬂuence participation or consumption of sports previously “marked” as masculine or
feminine. Gender blurring should also change the meaning of women’s participation
in “girls’ sports (Cronan & Sco#, 2008). The meaning of women’s participation in
ﬁgure skating, for example, should express both masculine and feminine aspects of
identity. The Olympic, collegiate, and professional levels of sport are not the only
opportunities that girls and women have to be athletes and to participate in sport.
Female athletes also compete at the recreational sport levels and have abundant
opportunities to participate throughout the world, within a multitude of se#ings,
and at various levels of competition. The types of sports include traditional ﬁtness
(i.e., weightli>ing and aerobics), outdoor (i.e., hiking and skiing), team (i.e., lacrosse
and volleyball), and even extreme activities (i.e., highline slacklining and adventure
racing). The level of competition within these sports also greatly varies depending on
the league (i.e., community groups, church associations, campus recreation, masters,
world championships, etc.). For young girls a#empting to pursue a life ﬁlled with
playing sports, signiﬁcant indicates that girls are o>en faced with a lack of positive
role models, fewer opportunities, and a watered down quality of sports available to
them (Granskog,2003). Also, the social inﬂuences of family and friends are a huge
indicator of whether a girl will be active in sports (Coleman, Cox, & Roker, 2008).
Thus, if her family and friends do not participate in or value playing sports, neither
will she. If a girl can overcome these obstacles, she still faces hurdles regarding her
chances of continuing to play sports. A>er high school, physical activity decreases by
almost 50% among females (Han et al., 2008). Women o>en feel that even though it
is acceptable for them to engage in sports, it is diﬃcult to juggle this desire while still
fulﬁlling their expected social roles.
Involvement Construct
Involvement is a psychological construct and represents a person’s level of interest,
desire and motivation to engage in a sport and related consumption activities (Funk,
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Ridinger, & Moorman, 2004).
The involvement construct has received widespread a#ention in the ﬁelds of
marketing and consumer behaviour (Laurent & Kapferer, 1985; Rothschild, 1984) as
well as recreation and leisure (Funk, Mahon, & Ridinger 2002). A three dimensional
view of involvement dominates research today (Kyle & Mowen, 2005). These three
dimensions are labeled pleasure, centrality, and sign;
Pleasure – the enjoyment derived from the activity.
Centrality – how central the activity is to the individual’s lifestyle.
Sign – the self-expression, value, or level of symbolism of the activity.
A person’s involvement level with a sport object is determined by measuring each
of the three involvement facets to create an involvement proﬁle. This can be done by
asking an individual to rate their agreement with a series of involvement statements
on a seven point scale where 1 _ strongly disagree and 7 _ strongly agree. Drawing
upon this approach, Beaton, Funk and Alexandris created a method to split an
involvement facet score into high, moderate and low.
Low classiﬁcation is a mean score on a facet from 1.0 to 4.49. Medium is a mean facet
score from 4.5 to 5.74. High classiﬁcation is a mean score on a facet above 5.75.
The question are listed bellow:
P1- Playing/a#ending X oﬀers me relaxation when pressures build up
C1- I ﬁnd a lot of my life organised aroundplaying/a#ending X
S1- Participating/a#ending X says a lot about who I am
C2- Playing/a#ending X has a central role in my life
S2- You can tell a lot about a person by seeing them play/watch X
P2- I really enjoy playing/a#ending X
S3- When I play/a#end X I can really be myself
P3- Compared to other sports, playing/watchingX is very interesting
C3- A lot of my time is organised around playing/ watching X
Methodology
Sample
Sixty ﬁve (N=65) players of basketball and volleybal form preyouth F.C Flamurtari
in Vlora city were asked to ﬁll the questionnaire achieving a response rate of 81%.
In terms of the demographic characteristics of the sample structure 65 % were
female and 45% were male.
Questionnaire
Involvement was measured with Kyle et al.’s (2004) scale. The tri-dimensional
instrument reliability and validity has been tested successfully in a variety of leisure
studies (Kyle & Chick, 2004). Internal consistency of centrality and self-expression
dimensions were successfully (Cronbach’s α= .71 & .73 respectively). The alpha
value for a#raction (α=.64) appeared low, but is considered as relatively acceptable
(Tabachnick & Fidell, 2001). Involvement dimensions were measured using sevenpoint Likert-type scale (from 1=Totally Disagree, to 7=Totally Agree).
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Results
Gender and Involvement Dimensions
The mean scores of male and female in the involvement dimensions were
calculated, and the signiﬁcance of the diﬀerences found was evaluated through
an independent sample t test. Table 2 indicated the mean scores and the standard
deviations of the two groups in each of the involvement dimensions, and the
signiﬁcance levels.
In terms of the three dimensions, statistically signiﬁcant diﬀerences were found in
all three dimensions, a#raction t(347) = -2.128, p < .05 , centrality t(347) = -3.016, p <
.05 and self-expression t(347) = -3.679, p < .001. In all these three dimensions, female
participants scored signiﬁcantly higher than male participants in a#raction and
selfexpression.
Table 1. ANOVA for the Involvement Dimensions by Gender
Gender
A#raction
Centrality
Self-expression
Female
4.8 (±.77)
3.18 (±1.26)
4.8 (±1.7)
Male
5.50 (±1.04)
4.5 (±1.32)
5.1 (±1.2)
F
7.97**
4.6*
9.04**
1st-2nd* 1st-2nd,,3rd* 1st-2nd,,3rd*
Table 2. Results of t Tests for the Involvement Dimensions by Gender
Gender
Male
Female
Test
M (±SD)
M (±SD)
A#raction
5.19 (±.89)*
5.40 (±.95)*
Centrality
3.27 (±1.22)*
3.o7 (±1.o4)*
Selfexpression
4.57 (±1.24)*** 5.08 (±1.26)***
Note. *p < .05, **p < .001, ***p < .01
Table 3. Regression Analysis
Dimensions
B
β
A#raction
.37
.47
Centrality
.07
.13
Self-expression
.01
.02
Note. F = 57.9, p < 0. 001, Adjusted R2 = 0.33

t
7.63
2.14
.40

P
.001
.05
n.s.

A#raction explained the most variance (t= 7.63, p < .001, β = .47), followed by
centrality (t = 2.14, p < .05, β = .13). The selfexpressiondimension was non-signiﬁcant
(Table 3).
Female basketball players reported higher levels of involvement.
Looking at speciﬁc activities produced more surprises: with females having higher
overall involvement scores and considerably higher a#raction scores than males in
both cases. Females also seemed to generate high self-expression scores, although
this may have been distorted by the particularly high levels reported by female ﬁgure
skaters. Thus, overall, the results of this study provided only very limited support
for the general hypotheses... it was the women rather than the men who reported
higher activity a#raction schools... the highest activity self-expression scores and the
highest overall a#raction for sports in general.
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However, there may be a gender eﬀect in that a#raction might be more important
for women, and centrality for men. Bays may simply have a more supportive social
environment, including gender stereotyping, if they want to play. The unusual
scores might indicate that women value pleasure and enjoyment in sport rather
than competition and achievement. It may also indicate that participation requires
particularly high levels of motivation to overcome social stereotyping Other very
interesting implications as well -- (a) maybe societal constraints and stereotyping are
not as eﬀective as we thought and can be overcome, (b) having a set of constraints
might actually help to motivate some women to enter sport. There is also the possibility
of measurement problems, especially with the self-expression scale -- there may need
to be separate scales for personal identity versus social identity.
Finally, this data relates to regular and commi#ed participants rather than the general
population, and other sports and leisure activities may have diﬀerent speciﬁc eﬀects.
Overall, the study may have illuminated some important variables aﬀecting leisure
involvement, including gender -- ‘The immediate social context of people›s lives, as
well as broader societal values and structures, may aﬀect not only leisure participation
rates, but also the personal relevance and meanings associated with leisure.
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Mjetet e mbrojtjes kunder ekzekutimit
Dr. Altin Shkurti
Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Abstrakt
The trial of a civil case, which has to meet the criteria set out in Article 42 of the Constitution of
the Republic of Albania and Article 6 of the European Convention on Human Rights and for a
due process, does not end with the recognition or declaration of the right claimed, but with its
eﬀective restoration, which is realized through binding execution phase.
Binding Execution is carried out by Bailiﬀ. To protect the rights of parties in the phase of
execution of a judgment, lawmakers have deﬁned special procedural rules which must be
respected during the phase of binding execution of the judgment. Meanwhile, control of
legality of actions during this phase is conducted under the legal remedies against enforcement
of the judgment, by which the parties participating in the execution phase may oppose the
binding execution of the judgment, in order to avoid the mistakes commi#ed by the bailiﬀ or
the damage that may occur to their legitimate interests.
The legal remedies against enforcement of the judgment are: Invalidity of executive title
(Article 609 of the Code of Civil Procedure), Objection to the action of the Bailiﬀ (Article 610
of the Code of Civil Procedure) and Lawsuit to request thing from third person (Article 612613 of the Code of Civil Procedure). The legal remedies against binding enforcement of the
judgment will constitute the subject of this paper, focusing particularly on the last amendment
of the civil procedural law on the execution of an Executive Title, which deal with bank loans,
as well as the new dra> amendments prepared for approval. At the end of this paper some
conclusions will be given that we believe will serve to the future improvement of the legal
remedies against binding enforcement of the judgment.
Keywords: Enforced execution, executive title, order of execution, bailiﬀ, execution of
decisions.

Hyrje
Gjykimi ose pocedimi civil ka dy faza, atë të njohjes ose të deklarimit të së drejtës që
quhet dekllarativ ose atë të ekzekutimit të akteve që pëmbajnë njohjen ose rivendosjen
e të drejtave dhe që quhet ekzekutiv ose pëmbarimor (Lamani, 1962, 26). Në fazën
e parë e drejta është e kontestueshme dhe zhvillimi i fazës gjyqësore shërben për
përcaktimin përfundimtar të ekzistencës ose provimit të saj. Ndërsa në fazën e dytë
e drejta është e vërtetuar dhe kërkohet vetëm që ajo të realizohet materialisht. Vetëm
nëpërmjet ndjekjes së të dyja fazave të procedimit civil bëhet e mundur rivendosja e
së drejtës së shkelur apo të cënuar. Ndërkohë që realizimi material i të drejtës bëhet i
mundur vetëm nëpërmjet ekzekutimit të detyrueshëm.
Nëpërmjet gjykimit të cështjes civile dhe ekzekutimit të vendimit gjyqësor bëhet e
mundur plotësimi i kritereve të përcaktuara në nenin 42 të Kushtetutës së Republikës
së Shqipërisë dhe nenin 6 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut,1 për një
proces të regullt gjyqësor. Por, zhvillimi i një procesi të regullt gjyqësor nuk mund
1 GjEDNj në cështjen ‘Qufaj Co. Sh.P.K. k Shqipërisë, datë 18 nëntor 2004 shprehet ndër të tjera se:
“Ekzekutimi i një vendimi të dhënë nga çdo gjykatë duhet pra, të konsiderohet si pjesë integrale e ‘procesit
gjyqësor’, sipas qëllimeve të nenit 6”.
387

të përmbyllet pa kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve gjatë fazës ekzekutive, i
cili realizohet me mjetet e mbrojtjes kundër ekzekutimit. Me sistemin e mjeteve të
goditjes së vendimeve sigurohet realizmi i garancioneve kushtetuese për ligjërimin e
procedurës gjyqësore, të vendimeve që jepen në të si dhe të masave që zbatohen në
procedurën siguruese (Brestovci, 2002,330).
2. Titujt ekzekutiv
Ekzekutimi i detyrueshëm mund të bëhet vetëm në bazë të një titulli ekzekutiv. ‘… titulli
ekzekutiv gëzon mbrojtje shtetërore juridiksionale dhe ekzekutohet edhe pa dëshirën
e debitorit (Tafaj & Vokshi, 2013, 376). Ligjvënësi i ka përcaktuar titujt ekzekutiv
në nenin 510 të K.Pr.Civile duke i klasiﬁkuar ata në dy kategoi, në tituj ekzekutiv
gjyqësor dhe tituj ekzekutiv jashtë gjyqësor (Brati, 2008, 533). Titulli ekzekutiv vihet
në ekzekutim nëpërmjet lëshimit të urdhrit të ekzekutimit. Ndërkohë që urdhri i
ekzekutimit vihet në ekzekutim nga shërbimi përmbarimor gjyqësor, shtetëror ose
privat, në bazë të kërkesës së kreditorit. Për ekzekutimin e tĳ Permbaruesi Gjyqësor
respekton procedurën përmbarimore të përcaktuar në nenet 517 e vĳues të K.Pr.
Civile. Ndërkoh që kontrolli i ligjshmërisë së veprimeve gjatë kësaj faze realizohet
me mjetet e mbrojtjes kundër ekzekutimit, me anë të cilave palët pjesëmarrëse në
procesin ekzekutiv mund të kundështojnë ekzekutimin e detyrueshëm, me qëllim që
të shmangin gabimet e kryera nga Përmbaruesi Gjyqësor ose dëmtimin që mund tu vĳë
interesave të tyre të ligjshme. Në mënyrë të përgjithshme këto mjete i korespondojnë
atyre që, në gjuhën tradicionale, quhen kundërshtime që kanë të bëjnë me themelin
dhe kundërshtime që kanë të bëjnë me procedurën e një procesi (Brati, 2008, 605).
3. Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv
K.Pr.Civile ka përcaktuar në nenin 609 të K.Pr.Civile se: “Debitori mund të kërkojë
në gjykatën kompetente të vendit të ekzekutimit që të deklarohet se titulli ekzekutiv është i
pavlefshëm ose se detyrimi nuk ekziston, ose ekziston në një masë më të vogël ose është shuar
më pas.
Kur titulli ekzekutiv është një vendim gjyqësor ose vendim arbitrazhi, debitori mund të
kundërshtojë ekzekutimin e titullit vetëm për fakte të ngjara pas dhënies së këtyre vendimeve.
Në këto raste, gjykata mund të vendosë pezullimin e vendimit me ose pa garanci. Kur titulli
ekzekutiv është një akt për dhënien e kredive bankare ose akt për dhënien e kredive nga
institucionet ﬁnanciare jobankare, gjykata mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit, vetëm
me garanci dhe për një periudhë jo më shumë se 3 muaj, përveç rasteve kur gjykata, brenda
këtĳ afati, vendos me vendim përfundimtar pranimin e padisë. Me kalimin e afatit 3-mujor,
ose kur gjykata, brenda këtĳ afati, vendos refuzimin e padisë ose pushimin e gjykimit të saj,
masa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit konsiderohet e rënë nga fuqia2.
Gjykata shqyrton kërkesat, sipas këtĳ neni, brenda 5 ditëve. Kundër vendimit të gjykatës
mund të bëhet ankim i veçantë.”
Nga përmbajtja e nenit 609 të K.Pr.Civile rezulton se debitoi mund të kërkoj me padi
të regullt vërtetimi të ngritur përpara gjyktës kompetenet të vendit të ekzuetimit
(Lama, 1974, 379) dhe jo me ankim, që titulli ekzekutiv të deklarohet i pavlefshëm ose
se detyrimi nuk ekziston, ose ekziston në një masë më të vogël ose është shuar më pas.
2 Ndryshuar me ligjin nr. 122/2013 ‘Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996
“Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar .
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Sipas përmbajtjes së paragraﬁt 4 të nenit 609 të K.Pr.Civile, gjykata është e detyruar që të
shqyrtojë kërkesat, sipas këtĳ neni, brenda 5 ditëve. Përcaktimi i këtĳ afati është vendosur
nga ligjvënsi nisur nga natyra e kësaj cështjeje, e cila kërkon një gjykim të shpejtë të saj. Por,
afati 5 ditor i përcaktuar nga ligjvënsi për shqyrtimin e kërkesave të tilla nuk realizohet
në asnjë gjykim të kësaj natyre. Në mos realizimin e gjykimit brenda afatit të përcaktuar
ligjor ligjor ndikon në radhë të parë natyra e vetë cështjes e përcaktuar nga ligjvënsi, si një
gjykim i zakonshëm konteciozë me palë kundërshtare. Për rrjedhojë veprimet procedural
të nevojshme për zhvillimin e një gjykimi të zakonshëm si njo>imi i palëve, zhvillimi i
seancës përgatitore dhe gjyqësore etj. janë të pamundura objektivisht që të zhvillohet
brenda afatit të përcaktuar 5 ditor. Për rrjedhojë mendojë se ka vend për shfuqizimin
e këtĳ afati duke përcaktuar që këto cështje gjykohen shpejt nga gjykata. Gjithashtu
mendoj se është me vend edhe përcaktimi i një procedure të posacme për shqyrtimin e
pavlefshmërisë së titujve ekzekutiv, në dhomën e këshillimit pas përcaktimit të afateve
striket të paraqitjes së pretendimeve/prapësimeve dhe provave nga palët ndërgjyqëse.
Në paragraﬁn e dytë të nenit 609 të K.Pr.Penale është përcaktuar se në rastin kur
titulli ekzekutiv është një vendim gjyqësor ose vendim arbitrazhi, debitori mund të
kundërshtojë ekzekutimin e titullit vetëm për fakte të ngjara pas dhënies së këtyre
vendimeve. Kështu debitori nuk mund të kundërshtojë titullin ekzekutiv kur ai është
një vendim gjyqësor ose vendim arbitrazhi për fakte të ngjara përpara dhënies së
vendimit. Në rast se debitori gjene, pas përfundimit të procesit gjyqësor pova që
datojnë përpara ditës së dhënies së vendimit, si p.sh një dë>esë që ai e ka shlyer
pjesërisht ose plotësisht detyrimin që i ka ngarkuar gjykata me vendimin gjyqësor,
ai nuk mund të kundrështojë ekzekutimin e titullit bazuar në këto prova. Këto prova
debitori mund ti përdorë si rrethana ose prova të reja, që në vështrim të nenit 494/2
gërma ‘a’ të kërkojë rishikimin e vendimit në Gjykatën e Lartë.
Titujt e tjerë ekzekutiv që nuk janë vendime gjyqësor ose vendime arbitrazhi, si p.sh
aktet noteriale që përmbajnë detyrim në të holla, aktet për dhënien e kredive bankare
ose aktet për dhënien e kredive nga institucionet ﬁnanciare jobankare; kambiale,
çeqe e letra me urdhër që barazohen me ato si dhe aktet e tjera që sipas ligjeve të
veçanta quhen tituj ekzekutivë dhe ngarkohet zyra e përmbarimit për ekzekutimin
e tyre, mund të kundërshtohen nga debitori për pavlefshmërinë e tyre ose për faktin
se detyrimi nuk ekziston, ose ekziston në një masë më të vogël ose është shuar më
pas. Këta tituj ekzekutiv mund të kundërshtohen për cdo shkak që ka shaktuar
pavlefshmërinë e tyre ose për cdo shkak që ka passjellë mos ekzistencën e detyrimit,
ose ekzistencën e tĳ në një masë më të vogël ose për shuarjen e detyrimit që përmban
titulli më pas. Si shkaqe të tillë të tillë mund të pretendohen mosnënshkrimi i aktit
nga debitori, ose mungesa e aktit të përfaqësimit të personit që ka përfaqësuar
krediamrrësin, ose se personi që ka të njëjtin emër me debitorin nuk ka marrë kredie
etj. Titulli ekzekuetiv mund të kundërshtohet edhe për fakte që shkatojë shuarjen ose
pakësimin e ekzkeutimit, sic janë p.sh. parashkrimi i ekzekutimit3 falja e detyrimit,
ekzistenca e detyrimit në një masë më të vogël etj.
Gjatë shyrtimit të cështjes gjyqësore që ka të bëjë me pavlefshmërinë e titullit
3 Në paragraﬁn e fundit të nenin 113 të K.Civil të titullura ‘Paditë që nuk parashkruhen’ është
përcaktuar se: ‘Nuk parashkruhen edhe kërkesat për ekzekutim e detyrueshëm të vendimeve që
janë të lidhura me padi, për të cilat nuk zbatohet parshkrimi’ Intrepretimi acontrario i kësaj dispozite
përcakton se kërkesat për ekzekutimin e detyrueshëm të vendimeve që janë të lidhura me padi të
parashkrueshme parashkruhen. Në kushtet kur ligjvënsi nuk ka përcaktuar një afat të përgjithshmë
për parashkrimin e kërkesave të ekzekutimit të parashkrueshme, mendoj se afati i parashkrimi i
këtyre kërkesave do të jetë i nëjtë me atë të parashkrimit të të drejtës së padisë.
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ekzekutiv gjykata mund të vendosë pezullimin e vendimit me ose pa garanci. Kur
titulli ekzekutiv është një akt për dhënien e kredive bankare ose akt për dhënien e
kredive nga institucionet ﬁnanciare jobankare, gjykata mund të vendosë pezullimin
e ekzekutimit, vetëm me garanci dhe për një periudhë jo më shumë se 3 muaj, përveç
rasteve kur gjykata, brenda këtĳ afati, vendos me vendim përfundimtar pranimin e
padisë. Në këtë rast masa e sigurimit mbetet në fuqi deri në përfundimin e gjykimit me
vendim të formës së prerë. Me kalimin e afatit 3-mujor, ose kur gjykata, brenda këtĳ
afati, vendos refuzimin e padisë ose pushimin e gjykimit të saj, masa për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit konsiderohet e rënë nga fuqia. Ligjvënësi nuk ka përcaktuar
nëse rënia nga fuqia e masës për pezullimin e ekzekutimit konstatohet nga gjykata, apo
nga vetë përmbaruesi gjyqësor, i cili vĳon me kryerjen e veprimeve përmbarimore. Jam i
mendimit se rënia e masës nga fuqi duhet të konstatohet nga gjykata. Ky mosparashikimi
ka bërë që në praktikë përmbaruesit gjyqësor nuk vĳojnë me ekzekutimin e detyrimit
pas plotësimit të afatit 3 mujor të vendosur nga gjykata, në rast të mos përfundimit të
gjykimit të cështjes brenda këtĳ afati. Ligjvënsi nuk ka parashikuar as mundësinë e ri
vendosjes përsëri të masës së sigurimit në rastin kur gjykimi përfundon pas kalimit të
afatit 3 mujor të përcaktuar si afat shues për masën e pezullimit të ekzekutimit. Mendoj
se është e papranueshme që të lejohet që te ekzekutohet një vendim që është shpallur
i pavlefshëm nga gjykata, vetëm për faktin që ka kaluar afati i përcaktuar 3 mujor
për qëndrimin në fuqi të pezullimit të ekzekutimit. Kështu që mendoj se pezullimi i
ekzekutimit duhet të rivendoset në një situatë të tillë. Po kështu mendoj se ka vend
për plotësime të metejshme në këtë dispozitë duke e lejuar shprehimisht rivendosjen e
pezullimit të ekzekutimit në rastin kur gjykimi përfundon pas kalimit të afatit 3 mujor
të përcaktuar për qëndrimi në fuqi të masës së sigurimit.
4. Kundërshtimi i veprimeve të përmbaruesit gjyqësor
Ligjvënësi ka përcaktuar në nenin 610 të K.Pr.Civile se: “Kundër veprimeve të
përmbaruesit gjyqësor dhe kundër refuzimit të tĳ për të kryer një veprim, palët mund të bëjnë
ankim në gjykatën që ekzekuton vendimin brenda 5 ditëve nga dita e kryerjes së veprimit apo
refuzimit, kur palët kanë qenë të pranishme në kryerjen e veprimit ose kanë qenë thirrur edhe
në raste të tjera nga dita që i është njo%uar ose ka marrë dĳeni për veprimin ose refuzimin.
Kundër veprimeve të personave, përmbaruesit gjyqësorë, që ushtrojnë veprimtarinë publike
të shërbimit përmbarimor gjyqësor të organizuar mbi baza private, pala debitore mund të
paraqesë ankim në gjykatën, ku ekzekutohet titulli ekzekutiv, brenda 5 ditëve nga data e
kryerjes së veprimit.
Ankimi shqyrtohet brenda 20 ditëve nga gjykata e vendit të ekzekutimit, e cila kur e sheh të
nevojshme mund të thërrasë edhe palët.
Përmbaruesi gjyqësor thirret nga gjykata me cilësinë e palës së paditur. Ankimi kundër
veprimeve ose refuzimit të përmbaruesit gjyqësor nuk pezullon ekzekutimin, përveç kur
gjykata vendos ndryshe.
Kur titulli ekzekutiv është një akt për dhënien e kredive bankare ose akt për dhënien e kredive
nga institucionet ﬁnanciare jobankare dhe gjykata ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të
vendimit, masa e pezullimit konsiderohet e rënë nga fuqia me kalimin e 20 ditëve nga momenti
i dhënies se vendimit të pezullimit.
Kundër vendimit të gjykatës mund të bëhet ankim i veçantë.”
Ligjvënsi ka parashikuar në nenin 610 të K.Pr.Civike kundërshtimin e veprimeve të
pëmbaruesit gjyqësor. Kundërshtimi i veprimeve të përmbaruesit gjyqësor është një
mjet i parashikuar nga K.Pr.Civile, i cili ka qëllim të kundërshtojë pavlefshmërinë e
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akteve të procesit të ekzekutimit që realizohen nëpërmjet kryerjes së veprimeve të
përmbaruesit gjyqsor, të cilat pasqyrohen në procesvebalin e mbajtur nga përmbaruesi
gjyqësor (Brati, 2008, 608). Sipas përmbajtjes së nenit 610 të K.Pr.Civile rezulton se
veprimet e përmbaruesit gjyqësor mund të kundërshtohen nëpërmjet paraqitjes
së ankimit në gjykatën, ku ekzekutohet titulli ekzekutiv, brenda 5 ditëve nga data e
kryerjes së veprimit. Ligjvënsi ka përcaktuar se ankimi shqyrtohet brenda 20 ditëve nga
gjykata e vendit të ekzekutimit, e cila kur e sheh të nevojshme mund të thërrasë edhe
palët. Në vĳim ligjvënsi ka përcaktuar se përmbaruesi gjyqësore thirret nga gjykata me
cilësinë e palës së paditur4. Ndryshimet e mëvonshme ligjore e kanë bërë të pamundur
shqyrtimin e këtĳ gjykimi brenda afatit të përcaktuar me ligjin 10 052, datë 29.12.2008,
prej 20 ditësh. Arsyet ligjore dhe praktike të shqyrtuar më sipër për pamundësinë e
shyrtimit të pavlefshmërisë së titullit ekzekuetiv brenda afatit prej 5 ditësh janë të
vlefshme edhe për këtë gjykim. Kështu që edhe për këtë afat të përcaktuar mendojmë
se do të ishte më mirë që ligjvënsi të përcaktonte që kjo cështje gjykohet shpejt.
Veprimet e përmbaruesit gjyqësor që kundërshtohen janë si ato për të cilat ligjvënsi
ka përcaktuar shprehimisht kundërshtimi si p.sh neni 559/2 i K.Pr.Civile në lidhje me
nenin 556 të K.Pr.Civile që ka të bëjë me mos pjesëmarrjen ne ankand të personave të
përcaktuar në nenin 709 të K.Civil, neni 601 i K.Pr.Civile që ka të bëjë me përcaktimin e
vlerës së sendit që ndodhet pranë debitorit ashtu dhe ato veprime të kryera gjatë fazës
përmbarimore për të cilat ligjvënësi nuk ka përcaktuar shprehimisht kundërshtimin,
por që cmohen nga palët se Përmbaruesi Gjyqësor ka vepruar në kundërshtim me
ligjin si p.sh. veprime përmbarimore që kanë të bëjnë me mosrespektimin e afatit të
ekzekutimit të detyrimit (neni 517 i K.Pr.Civile), me pasuritë trashëgimore që nuk
mund të seskuestrohen (neni 520 i K.Pr.Civile), pasuritë mbi të cilat nuk mund të
vendoset sekuestro (neni 529 i K.Pr.Civile), caktimin e cmimit të sendit të sekuestruar
(neni 552, 564 i K.Pr.Civile) etj.
Ankimi kundër veprimeve ose refuzimit të përmbaruesit gjyqësor nuk pezullon
ekzekutimin. Për rrjedhojë ekzekutimi i titullit ekzuetiv vazhdon nga përmbaruesi
gjyqësor pavarësisht paraqitjes së ankimit nga palët pjesëmarrëse në ekzekutim.
Ekzekutimi pezullohet vetëm në rastin kur gjykata urdhëron me vendim pezullimin
e ekzukutimit. Në [alinë e dytë të paragraﬁt të pestë të nenit 610 të Kodit të
Procedurës Civile është përcaktuar se kur titulli ekzekutiv është një akt për dhënien e
kredive bankare ose akt për dhënien e kredive nga institucionet ﬁnanciare jobankare
dhe gjykata ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit, masa e pezullimit
konsiderohet e rënë nga fuqia me kalimin e 20 ditëve nga momenti i dhënies
sevendimit të pezullimit.5 Mendimet e sipërcituara të shprehura për pezullimin e
4 Me ligjin Nr. 8812, datë 17.05.2001 (neni 125 është shtuar paragarﬁ i tretë që përcaktonte se:
‘Përmbarusi gjyqësor thirret nga gjykata me cilësinë e personit të tretë’. Me ligin 10 052, datë 29.12.2008. Në
paragraﬁn e fundit, [alët “me cilësinë e personit të tretë” zëvendësohen me [alët “me cilësinë e palës së
paditur” (neni 49).
5 Gjykata Kushtetues me vendimin Nr. 30, datë 25.05.2015, në bazë të rekursit incidental të Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Fier, ka marrë në shqyrtim [alinë e dytë të paragraﬁt të pestë të nenit 610
të Kodit të Procedurës Civile dhe ka vendsour rrëzimin e kërkesës për shkak të mosplotësimit
të kriterit të legjitimimit, duke arguemtuar ndër të tjera se: ‘Gjykata vëren se gjykata referuese nuk
argumenton mja%ueshëm në nivel kushtetues shkeljen e të drejtave të debitorit për një fazë përmbyllëse të
procesit, që nga pikëpamja e themelit për të drejtat dhe detyrimet juridiko - civile të palëve kontraktuale
është përfunduar, ndërkohë që, nga ana tjetër, afati prezumohet t’i shërbejë përshpejtimit të procesit gjyqësor
në funksion të përfundimit të fazës së ekzekutimit të titujve ekzekutivë në fushën kredive bankare dhe
institucioneve jobankare....Gjykata referuese e ka pasur të drejtën e marrjes së masës së pezullimit, si masë
mbrojtëse, dhe nuk e ka ushtruar këtë kompetencë në interes të mbrojtjes së të drejtave të debitorit, i cili
ia kishte kërkuar në objektin e padisë. Në këtë kuptim, edhe efektiviteti i kësaj mase mbrojtëse nuk është
testuar nga gjykata referuese, e cila ka prezumuar mospërmbylljen e procesit gjyqësor të kundërshtimit të
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gjykimit të pavlefshmërisë së tiullit ekzekutiv kur titulli ekzekutiv është një akt për
dhënien e kredive bankare ose akt për dhënien e kredive nga institucionet ﬁnanciare
jobankare janë plotësisht të vlefshme edhe për pezullimin e kundërshtimit të veprimeve
të përmbaruesit gjyqësor në rastin kur titulli ekzekutiv është një akt për dhënien e
kredive bankare ose akt për dhënien e kredive nga institucionet ﬁnanciare jobankare.
5. Padia për kerkimin sendit nga personi i tretë
Ligjvënësi ka parashikuar si mjet të mbrojtjes kundër ekzuetimit në nenin 612 të K.Pr.
Civile padinë për kërkimin e sendit nga personi i tretë, duke përcaktuar se: ‘Çdo
person i tretë që pretendon se është pronar i sendit mbi të cilin bëhet ekzekutimi,
mund të ngrejë padi për të ushtruar të drejtën e tĳ dhe kur është rasti për të përjashtuar
sendin nga sekuestrimi dhe shitja. Padia ngrihet kundër kreditorit dhe debitorit në
gjykatën e vendit të ekzekutimit të vendimit. Në këto raste, gjykata mund të vendosë si masë
të përkohshme pezullimin e ekzekutimit me ose pa garanci’. Nga përmbajtja e këaj dispozite
rezulton se personi i tretë mund të kërkojë sendin me padi të regullt. Padia e kërkimit
të sendit mund të ngrihet nga cdo person i tretë që pretendon se është pronar i sendit
duke paditur si kreditorin ashtu edhe debitorin. Padia e kërkimit të sendit ngrihet në
gjykatën e vendit të ekzekutimit të vendimit. Padia e kërkimit të sendit nga personi i
tretë ka karakterin e padisë së kërkimit të sendit (revendikimit), dhe për objekt të saj
përjashtimin e sendit nga ekzekutimi dhe sekuestroja. Ligjvënësi nuk ka parashikuar
ndonjë afat parashkrimi për ngritjen e padisë së kërkimit të sendit. Kështu që padia
e kërkimit të sendit mund të ngrihet në cdo kohë për sa kohë që kreditori nuk është
bërë pronar i sendit të ﬁtuar nëpërmjet ekzekutimit të detyrueshëm, për shkak të
veprimit të dispozitave të parashkrimit ﬁtues.
Ligjvënësi ka përcaktuar gjithashtu edhe efekte juridike ndaj personit të tretë. Në
rast se sendi që kërkohet me padinë e kërkimit të sendit nga personi i tretë është i
luajtshëm dhe gjykata pranon se personi i tretë është pronar i sendit të luajtshëm
të sekuestruar, por në kohën që vendimi ka marrë formë të prerë sendi është shitur
në dyqanin me shitje të lirë ose në ankand, personi i tretë ka të drejtë të kërkojë nga
përmbaruesi gjyqësor çmimin e shitjes, në qo>ë se nuk i është dhënë kreditorit, në të
kundërt ka të drejtë të kërkojë prej debitorit atë që ka përﬁtuar nga shitja e sendit. Kur
vërtetohet se kreditori ka ditur në kohën e shitjes së sendit të luajtshëm se debitori
nuk ishte pronar i tĳ, ai detyrohet t’i kthejë pronarit të mëparshëm çmimin që ka
marrë nga shitja e sendit dhe në qo>ë se sendi i është dhënë atĳ në vend të kredisë së
tĳ, detyrohet t’i kthejë sendin. Në këto raste kreditori ruan të drejtën e tĳ të kredisë
kundrejt debitorit.
Kur sendi që kërkohet me padinë e kërkimit të sendit nga personi i tretë është i
paluajtshëm dhe gjykata pranon se personi i tretë është pronar i sendit të paluajtshëm
të shitur në ankand dhe në bazë të vendimit që ka marrë formë të prerë, sendi i merret
veprimeve përmbarimore brenda 20 ditëve, sipas përcaktimeve ligjore të nenit 610 të KPC-së”. Personalisht
ndaj mendim të kundërt me këtë qëndrim të Gjykatës Kushtetuese. Në plotësim të misionit të saj,
Gjykata Kushtetuese duhet të kishte konkluduar në shfuqizimin e [alisë së dytë të paragraﬁt të
pestë të nenit 610 të K.Pr.Civile, për shkak të shkeljes së parimit të barazisë para ligjit të përcaktuar
ne nenin 18/1 të Kushtetutës, sespe ligjvënsi për këtë kategori subjektesh ka përcaktuar një regull jo
të barabaratë me subjektet e tjetër procedural.
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blerësit, ky ka të drejtë të kërkojë nga përmbaruesi gjyqësor çmimin që ka paguar në
qo>ë se ky nuk i është dhënë kreditorit. Kur ky i është dhënë kreditorit ka të drejtë të
kërkojë prej tĳ si dhe nga debitori atë pjesë të çmimit që ka marrë nga shitja e sendit.
Blerësi ka të drejtë, po ashtu, të kërkojë nga organi shtetëror kompetent që t’i kthehen
shumat që ai kishte paguar si taksë për kalimin e sendit në pronësi të tĳ. Kur sendi
i paluajtshëm i është dhënë kreditorit kundrejt kredisë së tĳ, në bazë të vendimit të
gjykatës, sendi i merret këtĳ, ky ruan të drejtën e tĳ, të kredisë kundrejt debitorit.
6. Plani i masave për reduktimin e kredive të këqĳa në sistemin bankar
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes në bashkëpunim
me IFC kanë përcaktuar një plan masash për reduktimin e kredive të këqĳa në
sistemin bankar6. Në këtë plan masash janë parashikuar disa ndryshime edhe në
K.Pr.Civile në Pjesën e IV ‘Ekzekutimi i Detyrueshëm’. Në nenin 609 të K.Pr.Civile
parashikohet: ‘vendosja e një afati parashkrimi (nga momenti i përfundimit të
procesit të ekzekutimit) lidhur me të drejtën e debitorit për paraqitjen e kërkesës
për pavlefshmëri. Gjithashtu propozohet që dhe/ose të hiqet e drejta e debitorit për
të kërkuar pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv për rastin kur debitori pretendon se
detyrimi ekziston në një masë më të vogël, duke hequr nga paragraﬁ i parë i nenit 609
shprehjen “ose ekziston në një masë më të vogël”. Ndërkohë t’i jepet e drejta debitorit që
të kërkojë këtë të drejtë nëpërmjet padisë për shkaktim dëmi. Po kështu propozohet
edhe rishikimi i vazhdimit të proceseve gjyqësore për rivlerësim kolateralesh pas përfundimit
të ekzekutimit të kolateraleve.
Në këtë plan masash parashikohet gjithashtu që të kuﬁzohet në K.Pr.C. e drejta e
kundërshtimit gjyqësisht të çdo njo%imi apo veprimi përmbarimor, si p.sh. të njo>imit
vullnetar. Po kështu parashikohet që lidhur me çmimi në ankand, të merret në
konsideratë në proçesin e ankandit, që zhvillohet nga përmbaruesi gjyqësor, çmimet
e referencës të caktuara nga organet shtetërore (si një çmim dysheme), dhe çmimin e
vlerësuar të kolateralit në momentin e dhënies së kredisë (si një çmim tavan), duke i
hequr kështu të drejtën palëve për të ankimuar vendimin e përmbaruesit.
Duke pasur në konsideratë parashtrimet e dhëna në këtë punim për mjetet mbrojtëse
kundër ekzekutimit të detyrueshëm, konstojmë me keqardhje se propozimet e sipërcituar
të përcaktuar në planin e masave për reduktimin e kredive të këqĳa në sistemin bankar,
nuk ndikojnë aspak në reduktimin e kredive të këqĳa. Këto propozime synojnë faktikisht
në zbehjen e kontrollit të ligjshmërisë së veprimeve të Përmbaruesit Gjyqësor gjatë fazës
së ekzekutimit, duke cënuar në mënyrë të padrejtë të drejtat e debitorit për të shmangur
gabimet e kryera nga Përmbaruesi Gjyqësor. Në kundërshtim me këtë plan jam i
mendimit se kreditë e këqia mund të reduktohen duke përcaktuar procedura gjyqësore
të posacme me anë të të cilave të bëhet e mundur gjykimi i shpejtë i këtyre cështjeve.
Vetëm në këtë mënyrë do të bëhet e mundur kontrolli efektiv i ligjshmërisë së veprimeve
të Përmbaruesit Gjyqësor gjatë fazës së ekzeutimit, në përputhje me parimet e përcaktuar
për një gjykim të drejtë konform nenit 6 të KEDNj-së.

6 h#p://www.ekonomia.gov.al/ﬁles/userﬁles/Plani_i_masave.pdf.
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7. Konkluzione
Në përfundim të këtĳ punimi mendoj që do të ishte e udhës që të paraqesë edhe disa
mendime të cilat mund ti shërbejnë përmirësimit të këtĳ instituti në të ardhmen.
Së pari, mendoj se ka vend për shfuqizimin e afateve të përcaktuar 5 ditor në nenin
609 të K.Pr.Civile dhe 20 ditor në nenin 610 të K.Pr.Civile duke përcaktuar që këto
cështje gjykohen shpejt nga gjykata7. Gjithashtu mendoj se ka vend për përcaktimin e
një procedure të posacme sic mund të ishte ajo e gjykimit në dhomën e këshillimit pas
përcaktimit të afateve striket të paraqitjes së pretendimeve/prapësimeve dhe provave
nga palët ndërgjyqëse. Në këtë mënyrë mendoj se do të bëhej e mundur gjykimi i
përshpejtuar i këtyre cështjeve.
Së dyti, mendoj se përcaktimi i afatit 3 mujor në nenin 609 të K.Pr.Civile dhe 20 ditor
në nenin 610 të K.Pr.Civile për pezullimin e ekzekutimit kur kemi të bëjmë me akte për
dhënien e kredive bankare ose akte për dhënien e kredive nga institucionet ﬁnanciare
jobankare duhet të shfuqizohen. Pavarësisht këtĳ mendimi në rast të lënies së tyer
në fuqi mendoj se ka vend për plotësimin e këtyre parashikimeve duke përcaktuar
se rënia nga fuqia e pezullimit të ekzekutimit konstatohet nga gjykata. Po kështu
mendoj se ka vend për përcaktimin e rivendosjes së masës së sigurimit në rastin kur
cështja përfundohet me panimin e padisë pas kalimit të këtĳ afati ligjor.
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Investment arbitration: The case of Albania
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Abstract
Albania has implemented a liberal foreign investment regime with the goal of increasing foreign
direct investment. The Law on Foreign Investment allows 100 percent foreign ownership of
companies and outlines speciﬁc protections for foreign investors. In addition, Albanian tax
policy does not distinguish between domestic and foreign investments. The U.S. - Albania
bilateral investment treaty entered into force in 1998 and ensures that U.S. investors receive
most-favored-nation treatment. The government has taken measures to improve the overall
business climate in the country by streamlining business procedures through e-government
reforms and improved legislation in a variety of sectors. The Republic of Albania is a party
to 43 bilateral agreements for mutual protection and encouragement of foreign investment.
Currently, another six bilateral agreements are being negotiated. In addition, Albania is also a
party to 38 bilateral agreements for economic, trade and technical cooperation and ﬁve other
agreements are being negotiated. Albania is also a party to the Convention on the Se#lement
of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. In every bilateral
investment treaty there is a standard clause providing that, in the case of a dispute between
the Republic of Albania and a potential investor, this dispute shall be submi#ed before the
World Bank’s International Center for Se#lement of Investment Disputes. The Albanian Law
on Foreign Investments provides for equal treatment of local and foreign investors in the
Republic of Albania. Foreign investors in Albania can obtain the same assistance and use the
same privileges and opportunities as granted by the law to local investors.
If a bilateral treaty, signed and ratiﬁed by the Republic of Albania, provides for more favorable
investment terms and conditions for international investors, the citizens or legal entities of
the respective contracting country will enjoy preferential investor treatment (most favored
nation status). On these grounds, every investor in Albania has the opportunity to protect their
investment if adverse legislation is adopted. In June 2014, Albania became a European Union
(EU) candidate country and now is working to fulﬁll the necessary criteria that would pave
the way for the start of accession negotiations. The EU integration process likely will provide
an incentive for Albania to continue on its reform path and to improve the business climate.
Keywords: Foreign Direct Investments (FDI), Arbitration, Albania, Investment.

JEL Classiﬁcation: A10, J52, K33
Introduction
The most relevant extra-economic factors for investors to consider before embarking
upon investment in a foreign country are political stability (political risk) and legal
certainty (legal risk). The amount of foreign direct investment is proportional to
eradication or reduction of those risks. In other words, the more politically stable the
State is and the more predictable and dependable its legal system, the more investment
it a#racts. Therefore, in order to maximize investment opportunities and to protect
investments and investors against those risks, the international community of States
developed a practice of concluding bilateral or multilateral treaties providing for the
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protection of investment and investors of one State (home State) in another State (host
State). The expansion and globalization of cross-border investment and trade has led
to increased and ever more complex commercial relationships between businesses,
investors and states. As some of those relationships break down, parties need to
consider the best means of resolving any disputes which may arise. In many cases,
that will be arbitration. Over last 50 years arbitration has been increasingly embraced
by the international community, with many recognizing its importance as the
primary means of resolving complex, transnational commercial disputes. However,
arbitration is not right for every party in every situation. It might have drawbacks,
depending upon a party’s particular circumstances and objectives. It is therefore
necessary to make a considered decision in each case. Investment arbitrations have
also existed to some extent for quite some time as we know from older cases. But it
became a widely used general ﬁeld of international dispute se#lement only when the
ﬁrst bilateral investment treaties (BITs) were concluded starting in 1959 and when
the World Bank initiated the ICSID Convention in 1965. Since then, the scenario
has changed completely. Investment arbitration is by now chosen as the dispute
se#lement mechanism in thousands of treaties and investment contracts and leads to
hundreds of cases per year in practice between states and foreign enterprises.
When observing a global system of dispute se#lement, before even looking at the
legal framework, one has to realize that the national and international environment
as provided by the political system, the involved sections of society, the professional
background of the entities and persons involved, has a strong impact on the legal
framework and its implementation. Major diﬀerences in the legal culture have an
impact in investment arbitration due to the very diﬀerent role that governments
and other state institutions have, either due to the constitutional framework or
due to their application in practice, in a range of states between what some might
consider a democracy western style at one end or dictatorial systems at the other. For
investment arbitration, a wide range of issues and discussions has been initiated by
the Lisbon Treaty regarding its conﬂicts with existing BITs and the future competence
to conclude new BITs by EU Member States.
Any discussion to international arbitration would not be complete without a brief
discussion of the availability of international arbitration as a means to resolve disputes
between investors and states that fall within the scope of bilateral investment treaties
(“BITs”) or multilateral trade agreements. In recent years, the value and signiﬁcance
of arbitration as a dispute resolution mechanism has grown as the number of BITs
has increased, and as foreign investors have become progressively more familiar
with the substantive protections and procedural rights that many BITs create The
discussion here is intended to introduce BITs, but should not be understood to serve
as a replacement for that advice.
Core investment protections: Because each BIT is a product of negotiations between
two states, the content and scope of the investment protections diﬀer from BIT to
BIT. Nevertheless, there are a number of core protections that are common to most
BITs. Most modern BITs allow foreign investors to enforce their treaty rights directly
against the host state through international arbitration. The most frequent types of
arbitration speciﬁed in BITs are institutional arbitrations under the auspices of ICSID
and ad hoc arbitrations using the UNCITRAL Rules. Signiﬁcantly, a series of recent
decisions rendered by ICSID tribunals conﬁrm that when an investor pleads that
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the host state has violated the rights established by a BIT, the investor has a right
to arbitrate under the BIT even if the same conduct would also constitute a breach
of contract, and the underlying contract limits recourse to the host state’s courts or
some other form of dispute resolution. In addition to the existing complex system
of investment protection created by the vast network of International Investment
Agreements (IIAs), the international community of States developed a various tools
to facilitate resolution of disputes arising out of, or pursuant to, IIAs as well as the
eﬃcient mechanism of enforcement of arbitral awards resulting from investment
arbitrations. All existing IIAs include an arbitration clause, which allows investors
directly to enforce their rights before an independent and impartial arbitral tribunal,
composed of neutral arbitrators and seated in a neutral location. Moreover, the
international community of Sates developed an eﬀective enforcement mechanism in
shape of the New York Convention of 1958 and the ICSID Convention of 1965.
Albania has signed 43 bilateral treaties for the promotion and protection of
investments. The Republic of Albania has signed investment protection treaties with
the following countries: Austria; Azerbaĳan; Bosnia and Herzegovina; Bulgaria;
China; Croatia; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Egypt; Finland; France; Greece;
Germany; Hungary; Italy; Israel; Kosovo; Kuwait; Lithuania; Malaysia; Malta;
Macedonia; Moldova; Netherlands; Poland; Portugal; Qatar; Romania; Russian
Federation; San Marino; Serbia; Slovenia; South Korea; Spain; Sweden; Switzerland;
Tunisia; Turkey; Ukraine; United Kingdom; United States of America and BelgiumLuxembourg (temporary union). Albania has signed also free trade agreements
with the EU, CEFTA countries (Macedonia, Montenegro, Croatia, Serbia, Bosnia and
Herzegovina, Kosovo, and Moldova), EFTA countries (Switzerland, Liechtenstein,
Norway, and Iceland), and Turkey. The ﬁrst signiﬁcant instrument created to facilitate
international arbitrations was the Convention on the Recognition and Enforcement
of Foreign Arbitral Awards of 1958, known mainly as the New York Convention.
It was developed by the United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL). The convention is currently ratiﬁed by 149 State parties. Even though,
it has been developed to facilitate international commercial arbitration, today it also
plays signiﬁcant role in enforcement of arbitral awards resulting from investor-State
arbitrations. The most signiﬁcant legal text created for the sole purpose of facilitating
investor-State disputes and enforcement of all resulting awards is the Convention
on the Se#lement of Investment Disputes between States and Nationals of Other
States of 1965, known as the ICSID Convention or the Washington Convention. It
has been created by the International Bank for Reconstruction and Development (the
World Bank). It is available on the ISCID’s website together with the accompanying
Administrative and Financial Regulations and Procedural and Arbitration Rules. To
date it has been signed by 158 States and ratiﬁed, accepted or approved by 150 States.
ICSID is the most popular facility for the resolution of investor-State disputes. In
addition to the two conventions described above, in 1976 the UNCITRAL developed
the UNCITRAL Arbitration Rules. The Rules were designed to facilitate all ad-hoc
international commercial arbitrations. They quickly become known as the leading
arbitration rules. They were revised in revised in 2010. Hey were also very successful
in the investor-State dispute resolution. Alongside the ISCID’s Rules, they are very
o>en mentioned in IIAs as the additional option for investors. Most of the investorState disputes pursuant to the UNCITRAL Arbitration Rules have been administered
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by the Permanent Court of Arbitration in The Hague.
Investment legal framework in Albania
The focus for the future development of the Albanian economy will remain on
a#racting FDIs with a focus on sectors where the Albanian economy has unexploited
potential both in terms of natural resources as well as in developing sectors that are
yet under-performing such as renewable energy, tourism, agribusiness, infrastructure
and services. Albania has adopted a liberal framework which has been designed
to create a favorable investment climate for foreign investors. Albania has a liberal
framework which encourages and protects foreign investments. The law on foreign
investments oﬀers guarantees to all foreigners (either physical or legal persons) who
are willing to invest in Albania. The provisions include the following:
- No prior government authorization is needed for foreign investments and no
sector restrictions;
- There is no limitation on the percentage share of foreign participation in companies
(100% foreign owned companies can be set up);
- Foreign investments may not be expropriated or nationalized directly or indirectly,
expect in except in exceptional circumstances in the interest of public use, as
deﬁned by law;
- Foreign investors have the right to expatriate all funds and contributions in kind;
- In all cases, investments will receive equal and unbiased treatment and will have
complete protection;
- In any case foreign investments will have a treatment equal to what common
international practice allows;
- Special state protection through replacement with full rights of foreign investors
by the Albanian state in legal and civil conﬂict with private third parties.
Foreign investment in Albania is, therefore, generally permi#ed and treated according
to conditions no less favorable than those which apply to domestic investment in similar
circumstances. Private residential property purchase is allowed to foreign investors,
however they cannot purchase agricultural land which can only be rented for up to
99 years and commercial property may be purchased only if the proposed investment
is worth three times the price of the land. The legal framework to promote investment
has been improving and the country oﬀers signiﬁcant emerging opportunities across
all sectors, especially in natural resources. Corruption and transparency remain a
signiﬁcant concern, however, especially in the natural resources sector, with many
foreign companies reporting pressure to hire speciﬁc employees or sub-contractors
aﬃliated with public oﬃcials. In June 2014, Albania became a European Union (EU)
candidate country and now is working to fulﬁll the necessary criteria that would
pave the way for the start of accession negotiations. The EU integration process likely
will provide an incentive for Albania to continue on its reform path and to improve
the business climate.
The foreign investment law amendment of 2010 granted a positive eﬀect to foreign
investors. Accordingly, the Decision of the Council of Ministers, provides for the
substitution of the foreign investor by the Albanian state in a civil dispute with third
private parties, in the event when, because of court disputes with such parties, is
judicially burdened the implementation of the foreign investment or the exercise
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of the economic activity deriving or related to it. Such special state protection may
also include the taking over, by the Albanian state, of the obligations imposed by the
Albanian court on the foreign investor, for the beneﬁt of the other party. Investors in
Albania are entitled to judicial protection of legal rights related to their investments.
Foreign investors have the right to submit disputes to an Albanian court. In addition,
parties to a dispute may agree to arbitration. Albania is signatory of the New York
Convention and foreign arbitration awards are recognized by Albania. The Albanian
Civil Procedure Code outlines provisions regarding domestic and international
commercial arbitration. However, many companies complain that endemic corruption
and ineﬃcient court procedures undermined judicial protection in Albania and
therefore choose to seek international arbitration as a means for dispute resolution.
Pursuant to the Foreign Investment Law, disputes between a foreign investor and
a private party can be se#led either according to previously agreed modalities or
through the competent court or arbitrator in Albania. The same principle is applicable
in relation to disputes between a foreign investor and the Albanian state. According
to the new amendments, the Council of Ministers may grant through an ex-post
decision “special state protection” to foreign investments, when a judiciary dispute
raised with third private parties impedes the execution or exercise of the economic
activity deriving from or otherwise related to the foreign investment. This special
state protection contains the following provisions:
- Replacement in full rights of the foreign investor by the Albanian state in a civil
dispute with private third parties in accordance with article 184 of law no. 8116 dated
29.03.1996 “The Albanian Civil Procedures Code” (ACPC) as amended. This measure,
however, gives rise to some uncertainties since, under article 184, in order to procede
with the replacement in a dispute resolution procedure, the court must obtain the
approval of all the involved parties.
- The protection may also include the state’s commitment to take over the obligations
of the foreign investor sentenced by the court in favour of private third parties.
Dispute resolution
Albania has a civil law system similar to that of most other European countries.
The Albanian Constitution provides for the separation of legislative, executive,
and judicial branches; thus supporting the independence of the judiciary. The Civil
Procedure Code enacted in 1996 governs civil procedure in Albania. The civil court
system consists of district courts, appellate courts, and the Supreme Court. The district
courts are organized in specialized sections according to the subject of the claim:
civil disputes; family disputes; and commercial disputes. In 2012, Albania approved
the law on administrative courts, and these courts began operation in late 2013. The
administrative courts of ﬁrst instance, the Administrative Court of Appeal, and the
Administrative College of the High Court now adjudicate administrative disputes.
Administrative courts aim to enable fast adjudication of administrative cases. The
Constitutional Court reviews whether laws or subsidiary legislation comply with
the Constitution and in limited cases protects and enforces the constitutional rights
of citizens and legal entities. Investors in Albania are entitled to judicial protection
through rights related to their investments. Should there be a dispute; parties may
submit claims to an arbitration institution for consideration. Foreign investors also
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have the right to submit disputes to an Albanian court or to the Arbitration Court
in Tirana. Provisions on domestic and international commercial arbitration can be
found in the Code of Civil Procedure. Under the Albanian Constitution, ratiﬁed
international agreements prevail over domestic legislation. The procedure for the
recognition of a foreign arbitral award typically last around one month and either
party may appeal the Court’s decision to the Supreme Court. The appeal must be
ﬁled within 30 days from the date of decision or notiﬁcation of the other party (if
absent).
The possibility of bringing an action before the local court in order to avoid arbitration
proceedings is remote. According to explicit provisions in the Albanian Code of Civil
Procedure, if a party brings actions before local courts despite the parties’ agreement
to arbitrate, the court would, upon motion of the other party, dismiss the case without
entertaining the merits of the case. The decision of the court to dismiss the case can be
appealed to the Supreme Court, which has 30 days to consider the appeal.
An alternative to dispute se#lement via the courts is private arbitration or mediation.
Parties can engage in arbitration when they have agreed to such a provision in the
original agreement, when there is a separate arbitration agreement, or by mutual
agreement at any time when the dispute arises. Legislation distinguishes arbitration
of international disputes from arbitration of domestic disputes in that the parties
involved in an international dispute may agree to se#le through either a domestic
or foreign arbitration tribunal. Mediation also is applicable in resolving all civil,
commercial, and, family disputes and is regulated by the law “On Dispute Resolution
through Mediation.” Arbitral awards are ﬁnal and enforceable and can be appealed
only in cases foreseen in the Code of Civil Procedure. Mediation is ﬁnal and
enforceable in the same way.
There are no consolidated institutions for dispute resolution through arbitration and
arbiters are appointed ad hoc in compliance with the provisions of the Code of Civil
Procedure. While for the mediation process, the law provides for the establishment
of the National Chamber of Mediators and Chambers of Mediators as institutions to
perform mediation. Mediators are licensed and registered at the Mediators Register
at the Ministry of Justice, which maintains a list of mediators from which the parties
can choose. The provisions with respect to arbitration procedures and the recognition
and enforcement of the foreign awards are stipulated in the Albanian Code of
Civil Procedure. Albania does not have a separate law on arbitration. Although
the arbitration chapter of the Code of Civil procedure stipulates only the rules for
domestic arbitration, the country is signatory of the 1958 New York Convention and
as such, recognizes the validity of the wri#en arbitration agreements and arbitral
awards in a contracting state.
Although Albania has made eﬀorts to handle investment disputes in an appropriate
manner, issues continue to hamper eﬀective resolution of disputes. The judicial
system is viewed by the business community to be non-transparent and corrupt,
resulting in strong ineﬃciency into any se#lement process. Furthermore, according
to the Global Integrity Report 2010, judges lack experience and competence in
commercial law, and certain groups, mainly powerful defendants, receive preferential
treatment by the courts. Albania accepts binding international arbitration in speciﬁc
investment agreements, and has been a party to many arbitration disputes in foreign
or international arbitration tribunals. Investors o>en cite corruption and ineﬃciency
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in the judiciary as a serious impediment to conducting business in Albania and o>en
seek out international arbitration as an alternative means for dispute resolution.
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Kujdesi komunitar i shëndetit mendor
PhD (C.) Eneida Frashëri
Universiteti i Tiranës
Abstrakt
Shëndeti mendor është pjesë integrale e shëndetit dhe mirëqenies së përgjithshme, i cili
përkuﬁzohet si “një gjendje mirëqenie në të cilën individi është i ndërgjegjshëm për a>ësitë e
tĳ/ saj, arrin të përballet me shqetësimet e jetës së përditshme, është produktiv dhe frutdhënës
në punën e tĳ, dhe është i a>ë që të japë kontributin e tĳ në komunitetin ku jeton” (OBSH,
2001).
Ky pumin ka si qëllimi i të paraqesë trendet e shërbimeve të shëndetit mendor dhe të analizojë
disa këndvështrime teorike që mbështesin kujdes komunitar të shëndetit mendor.
Metodologjia e përdorur për realizimin e këtĳ punimi është rishikimi sistematik i literaturës
mbi kujdesin komunitar të shëndetit mendor. U morrën në konsideratë 12 artikuj shkencore
në databazën e ResearchGate, Medline and Google Scholar.
Zhvillimi i kujdesit komunitar të shëndetit mendor ka një rol qëndror në përmirësimin e
shëndetit mendor. Kujdes komunitar kontribuon në rritjen e aksesit ndaj shërbime të shëndetit
mendor, i mundëson njerëzve me çrregullime mendore të ruajnë marrëdhëniet me familjarët
dhe punësimin duke marrë trajtim. Kujdesi komunitar është i lidhur me vazhdimësinë e
kujdesit, kënaqësinë më të madhe të përdoruesve, ndjekjen më të mirë të trajtimin, mbrojtjen
më të mirë të të drejtave të njeriut, si dhe parandalon stigmatizimin.
Fjalët kyçe: Kujdesi komunitar i shëndetit mendor, akses, cilësi, psikologjia e komunitetit,
modelin Dohrenwend.

Hyrja
Kujdesi i shëndetit mendor i bazuar komunitet është tashmë një tendencë e njohur
për të adresuar në mënyrë efektive sﬁdat në lidhje me koston e lartë që shkaktojnë
çrregullimet mendore, si edhe për promovimin e shëndetit mendor në shoqëri.
Në dekadat e fundit sigurimi i një kujdesi afatgjatë dhe gjithëpërfshirës në komunitet
për personat me çrregullime mendore ka qenë një sﬁdë e rëndësishme në nivel global.
Impakti i çrregullimit mendor te individi, familja e tĳ dhe shoqëria është i madh
dhe transferimi i kujdesit nga spitalet psikiatrike në kujdesin e bazuar në komunitet
konsiderohet i domosdoshme për ofrimin e një kujdesi cilësor. Ky pumin ka si
qëllimi i të paraqesë trendet e shërbimeve të shëndetit mendor dhe të analizojë disa
këndvështrime teorike që mbështesin kujdes komunitar të shëndetit mendor.
Metodologjia
Për realizimin e këtĳ punimi u konsultuan artikuj shkencore në databazën e
ResearchGate, Medline and Google Scholar që përfshinin termin “kujdesi komunitar
i shëndetit mendor”, “psikologjia e komunitetit”, “modeli Dohrenwend”.
Studimet u përfshinë në këtë punim, nësë investigonin mënyrat e transformimit të
shërbimeve të shëndetit mendor dhe sillnin argumentet dhe prova që mbështesin
kujdesin komunitar të shëndetit mendor. Gjatë kërkimit u identiﬁkuan 26 artikuj,
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por në punim u përfshinë vetëm 12 artikuj. Kriteret konsistonin në artikujt e plotë të
publikuar deri në 2015, që ishin në gjuhën angleze dhe që kishin përdorur metoda
kërkimore.
Sfondi historik
Historia e shërbimeve të shëndetit mendor mund të ndahet në tre periudha (Thornicro>
& Tansella, 1999). Periudha e parë, lindja e spitaleve psikiatrike daton përafërsisht
nga viti 1880 deri në1950 në shumë prej vende ekonomikisht të zhvilluara (Desjarlais
R. Eisenberg L. Good B, et al., 1995) . Kjo përfaqëson epokën institucionale të kujdesit
të shëndetit mendor. Në këtë periudhë u ndërtuan një rrjet spitalesh mendore në të
gjithë Evropën dhe sanatoriume private të cilat ofronin kujdes për klasat e mesme
dhe të larta.
Njerëzit me probleme mendore, largoheshin nga shoqëria, izoloheshin, dhe ju
sigurohej plotësimi i nevojave themelore për mbĳetesë. Ka të dhëna të shumta që
tregojnë se spitalet psikiatrike kanë prodhuar standarte të dobta të trajtimit dhe
kujdesit. Rastet e përsëritura të keqtrajtimit të pacienteve periudha (Leﬀ, 1997).
Izolimi gjeograﬁk dhe profesional i staﬁt reduktonte mundësitë e trajnimit të tĳ.
Spitalet psikiatrike u patën problemem në lidhje me drejtimin dhe menaxhimin, si
rrjedhoje e një administrim joefektiv dhe burimeve të pakta ﬁnanciare (Thornicro> &
Tansella, 1999).
Periudha e dytë, mbyllja e spitaleve psikiatrike ﬁllon pas viteve 1950, pas manifestimit
në mënyrë të përsëritur të mangësive të spitaleve psikiatrike në trajtimin dhe
kurimin e pacienteve me probleme të shendetit mendor. Institucionalizimi zhvillonte
paa>ësinë e personave, si rrjedhojë e izolimit social, kjo çoi në krĳimin e një lëvizjeje
pro de-institucionalizimit të shërbimeve të shendetit mendor. De-institucionalizimi
nënkupton: parandalim të shtrimeve të papërshtatshme në spitalet psikiatrike
dhe ngritje të strukturave komunitare;daljen nga spitali psikiatrik dhe dërgim në
komunitet të pacientëve të institucionalizuar për një kohë të gjatë me një përgatitje
paraprake të përshtatshme; ngritje dhe ruajtje e sistemeve komunitarë për pacientë
që nuk janë të institucionalizuar (Thornicro> & Tansella, 1999).
Periudha e tretë, shërbimet e balancuara të shëndetit mendor daton që me hartimin
e “Programit afatgjatë” në 1970 të OBSH- së, Zyrës Rajonale për Evropën e deri
në ditët e sotme. Shërbimet e balancuara të shëndetit mendor përfshĳnë: shërbimet
me gamë të gjerë si qëndrat komunitare të shëndetit mendor dhe ambjente të tjera
jashtë spitalit, si shtëpitë rezidenciale ose të mbështetura dhe shërbime në njësi
speciﬁke brenda spitaleve të përgjithshëm, për paciente të përkohshëm. Shërbimet e
balancuara të shendetit mendor e venë theksin tek kujdesi i ofruar në komunitet, sa
më afër me pjesën tjetër të shoqërisë, dhe shtrimi në spital të sigurohet më shpejtësi,
vetëm atëherë kur është i nevojshëm (Mueser, Bond,et al., 1998)
Shërbimet e balancuara të shëndetit mendor karakterizohen nga: shërbime shumë
lehtësisht të aksesueshme; trajtim dhe kujdes speciﬁk në bazë te diagnozës dhe
nevojave të secilit individ; shërbime që reﬂektojnë prioritetet e vetë përdoruesve të
shërbimit; shërbime të lëzishme në vend të atyre statike, duke përfshirë edhe shërbime
të cilat mund të ofrojnë trajtim në shtëpi (Amaddeo, Zambello, et al., 2001). Proçesi
i transformimit të shërbimeve nuk ka qënë linear. Faktorët kryesore që çuan drejt
ndryshimit janë: impakti i lëvizjes sociale; rritja e optimizmit terapeutik; ndryshimi i
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roleve profesionale (Chamberlin, 1988 ).
Proçesit të transformimit të shërbimeve të shendetit mendor pati disa pasoja
të padëshitueshme . Rreziku i ri-institucionalizmit, rreziku që personeli i
institucionalizuar të vazhdojë të njëjtën sjellje edhe në shërbimet e ofruara në
komunitet.
Një problematik tjetër është ngritja e një sistem shumë kompleks, sepse krĳimi
i shërbimeve që fokusohen në një grup speciﬁk individesh ose nevojash e bëjmë
sistemin e shërbimeve një rrjet rrugëkalimi shumë kompleks. Dhe së fundmi ekziston
risku u fragmentarizimit të shërbimeve, në vënd të ofrimi i shërbimeve të integruara
të shëndetit mendor.
Periudha e Lindjes së
spitaleve psikiatrike

Periudha e Mbylljes së spitaleve
psikiatrike

Staﬁ përbëhet vetëm
nga psikiatrit dhe infermieret

Psikologët klinikë, terapistët okupacionale, punonjësit sociale
Lindja e trajtimeve efektive, përdorimi i sistemeve diagnostikuese
të standartizuara, rritet rëndësia e
terapisë individuale dhe në grup.

Theksi primar kontrollit
të trajtimit

Fokus primar tek trajtimi farmakologjik dhe reabilitimi social

Tabela 1 Karakteristikat kryesore tw tre periudhave historike
shwndetit mendor sipas Thornicro> dhe Tansella 1999.

Shërbim i balancuar i shëndetit mendor
Staf multidisiplinar i fokusuar në komunitet
Kujdesi psikiatrik përfshin
ndërthurjen e
trajtimit farmakologjik,
psikologjik
dhe social.
Fokusohet te
një balancim
midis kontrollit të pacientit
dhe pavarësisë
së tĳ.
tw zhvillimit tw

Këndvështrime teorike qw mbwshtwsin shëndetin mendor në komunitet
Psikologjia e komunitetit është një model i mirë teorike për ndërtimin e shërbimeve
të reja të kujdesit komunitar të shëndetit mendor.
Psikologjia e komunitetit është degë e psikologjisë e cila ka në fokus ndërveprimet
e personit me mjedisin dhe mënyrat me të cilat shoqëria ndikon funksionimin
individual dhe komunitar të personit. Ajo paraqet një mënyrë të re të të menduarit
rreth e mënyrës së sjelljes dhe mirëqënies në kontekstin e komunitetit dhe sistemeve
sociale në të cilën njerëzit jetojnë.
Psikologjia e komunitetit i shikon problemet e shëndetit mendor si pasojë e
mospërshtatjes se personit me mjedisin ku jeton (Levine & Perkins, 2005). Sipas
këtĳ modeli fokusimi vetëm tek psikodinamika e personit ose vetëm tek parametrat
sjellor çon në një trajtimin joefektiv dhe mund të shkaktojnë përkeqësim të situatës
me kalimin e kohës (Levine, 1981)
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Sipas këndvështrimit të psikologjisë së komunitetit gjatë trajtimit duhen marrë në
konsideratë marrëdhënia e personit me mjedisin social. Ajo pranon se ka diferenca
individuale mes njerëzve dhe se çdo mjedis ka anët e forta dhe të dobëta. Gjithashtu,
jo çdo mjedis është i favorshëm për lumturinë dhe produktivitetin e çdo personi, si
dhe asnjë një person nuk mund të ekzistojnë ose të zhvillohet në çdo mjedis (Levine
& Perkins, 2005).
Këndvështrimi më i rëndësishme i orientimit të psikologjisë së komunitetit u
prezantua nga Barbara Dohrenwend (1978), e cila hartoi një plan për të kuptuar
problemet e jetesës si dhe për zhvillimin e strategjive të ndërhyrjes për të promovuar
shëndetin mendor.
Modeli Dohrenwend dallon stresin psikologjik nga psikopatologjitë. Stresi është
reagimi normal emocional ndaj një ngjarje traumatike të jetës dhe nuk do të thotë
që një individ që përjeton stres vuan nga çrregullimet mendore. Në vend që stresin
ta shikojmë si një simptomë të çrregullimit, ai mund të shihet si një proces më vete.
Dohrenwend vuri në dukje se sa më herët të trajtohet reagimi emocional aq më të
vogla janë mundësitë për të degjeneruar në psikopatologji (Dohrenwend, 1978).
Kur një individ përjeton stres si pasojë e një krize, tre rezultatet janë të mundshme.
Së pari, personi mund të zhvillohet (rritet) si rezultat i përballimit të krizës. Në këtë
rast, ai mëson si të përballojë në mënyrë të suksesshme situatën, rrit vetëbesimin për
t’u përballur me situata të ngjashme në të ardhmen. Së dyti, individë të tjerë pasi janë
përballur më situatën stresuese, mund të kthehen në gjendjen e tyre para krizës dhe
riﬁllojë rutinë e tyre normale.
Rezultati i tretë i mundshëm është rasti kur personi dorëzohet ndaj stresit dhe zhvillon
psikopatologji. Ky rezultat zakonisht ndodh për shkak të pamja>ueshmërisë ose
mungesës së strategjive përballuese të individit, mbështetjes sociale, si dhe burimeve
të tjera, dhe si rezultat reagimi ndaj stresit ndryshon nga akut në kronik.
Në modelin Dohrenwend, koha e ndërhyrjes është kritike për t’u shmangur
psikopatologjia. Në përgjithësi, sa më shpejt të bëhet ndërhyrja pas ﬁllimit të krizës,
aq më shumë shance ka për të siguruar një ndihmë efektive. Psikopatologjia do të
shmanget, dhe individi mund të vazhdojë jetën normalisht.
Sipas këtĳ modeli, nuk duhet të presim që kriza të ndodhë. Kujdesi i shëndetit
mendor në komunitet mund të planiﬁkojë programe për të parandaluar shumë kriza
të zhvillimit apo të fazave të jetës të cilat mund të parashikohen.
Modeli Dohrenwend inkurajon ofrimin e shërbimeve aktive në komunitet, të cilat
janë në dispozicion mundësisht para ﬁllimin e krizës, me individë që kanë akses në
këto programe sa më shpejt (ose edhe më parë) stresi është hasur.
Metoda tradicionale e ofrimit të shërbimeve është më pak efektive, sepse zakonisht
simptomat e klientëve janë në një fazë të avancuar, dhe ato kanë dëmtuar aspektet
sociale dhe profesionale të jetës së personit. Në këtë metodë “pritjeje”, gama e
shërbimeve të ofruara është gjithashtu e kuﬁzuar shpesh në psikoterapi individuale
dhe dhënie medikamentesh.
Në vend të kësaj, ofruesit e shëndetit mendor në komunitet përdorin metodën “e
kërkimit”. Ata kryejnë vlerësime të nevojave dhe analizojnë programet e ofruara në
komunitetit për të përcaktuar nevojat e paplotësuara apo problematikat e shërbimeve.
Ofruesit e shëndetit mendor në komunitet këshillohen me shkollat, bizneset, dhe
grupet e komuniteteve të ndryshme për të ofruar shërbime të përshtatshme dhe për
t’u siguruar se personat që kanë nevojë kanë akses tek shërbimet. Në një mënyrë,
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zyra e ofruesve te shërbimeve të shëndetit mendor në komunitet është komuniteti.
Sipas metodës se “kërkimit” ndërhyrjet mund të fokusohen tek individi ose tek grupi,
por gjithmonë ato duhet të përshtaten me ndryshimet që pësojnë sistemet sociale.
Një propozim tjetër interesant i modelit Dohrenwend është trajnimi i personave kyç në
komunitet (mësuesit, punonjësit e policisë, anëtarët e organizatave të ndryshme fetarë)
për të shërbyer si ofrues amatorë tw shërbimeve të shëndetit mendor.
Ofrimi i trajnimeve për ndërhyrje në rast krize dhe menaxhimin e stresit tek liderat
kryesorë të komunitetit mund të ndihmojnë individët në nevojë për të zgjidhur krizën
në një mënyrë pozitive. Nga ana tjetër kjo ajo mund të rrisë produktivitetin e personave
që japin ndihmë. Gjithashtu, këto ndërhyrje në nivelin social kanë kosto të ulët.
Konkluzione
Zhvillimi i kujdesit komunitar të shëndetit mendor ka një rol qëndror në përmirësimin
e shëndetit mendor.
Kujdesi i shëndetit mendor në komunitet mund të planiﬁkojë programe për
të parandaluar shumë kriza të zhvillimit apo të fazave të jetës të cilat mund të
parashikohen.
Ofruesit e shëndetit mendor në komunitet përdorin metodën “e kërkimit”, kryejnë
vlerësime të nevojave dhe analizojnë programet e ofruara në komunitetit për të
përcaktuar nevojat e paplotësuara apo problematikat e shërbimeve.
Kujdes komunitar kontribuon në rritjen e aksesit ndaj shërbime të shëndetit
mendor, i mundëson njerëzve me çrregullime mendore të ruajnë marrëdhëniet me
familjarët dhe punësimin duke marrë trajtim. Kujdesi komunitar është i lidhur me
vazhdimësinë e kujdesit, kënaqësinë më të madhe të përdoruesve, ndjekjen më të
mirë të trajtimin, mbrojtjen më të mirë të të drejtave të njeriut, si dhe parandalon
stigmatizimin (Thornicro> & Tansella, 2003).
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Barazia gjinore dhe etnograﬁa e të folurit të saj.
Dr. Migena Balla
Dr. Vilma Bello
Abstrakt
Shoqëria dhe gjuha janë pashmangshmërisht të lidhura me njëra-tjetrën: shoqëria e përdor
gjuhën si mjet komunikimi (dhe jo vetëm), gjuha pasqyron shoqërinë në të cilën përdoret.
Nëpërmjet gjuhës ngjizen dhe jetojnë kultura e një vendi dhe identiteti i tĳ.
Barazia gjinore, si një çështje me shumë rëndësi në shoqëritë e sotme demokratike, i
mëshon trajtimit të njëjtë të grave dhe burrave në të gjitha aspektet e jetës shoqërore. Por kjo
problematikë, (pa) barazia gjinore, është e lashtë sa vetë bota. Këtë e dëshmon më së miri
gjuha, nëpërmjet shprehjeve e thënieve popullore, [alëve dhe kuptimeve të [alëve. Shqipja
wshtw njw gjuhw ku ende vĳojnw tw gjwllĳnw mja> dukuri e mwnyra tw thwni qw kanw
njw bosht tw caktuar etnograﬁk.
Në këtë punim do të sillen elemente të etnograﬁsë së të folurit të barazisë gjinore në gjuhën
shqipe të cilat vĳnë si dëshmi e kulturës sonë në drejtim të identitetit gjinor, integrimit gjinor,
stereotipeve gjinore etj. Shprehjet, thwniet, [alwt do tw sjellin mwnyrwn sesi shoqwria
shqiptare e sheh dhe e trajton vajzwn kundrejt djalit dhe burrin kundrejt gruas, cilat janw
stereotipet gjinore qw vĳnw pwrmes tyre dhe si konsiderohet marrwdhwnia midis tyre.
Edhe pse i panjohur teorikisht ky trajtim, pikwrisht pwr speciﬁkwn qw nden, ia vlejti tw
ndwrmerrej.
Fjalë kyçe: Shoqëria, gjuha, kultura, (pa)barazia gjinore, stereotipe gjinore.

Në hullinë e gjerë të sociolinguistikës dhe pikërisht në kahun e “asaj që tashti së
fundi po quhet edhe “etnograﬁ e të folurit” (Shkurtaj, 2004, 11) ka mja> trajtesa
mbi ndryshorët sociolinguistikë, si: besimi fetar, mosha, seksi si ndyshor etnosociolinguistik etj. Studimet mbi seksin si ndryshor etno- dhe sociolinguistik, në
lëmin e shqipes, kanë sjellë të dhëna të shumta për diferencimin e gjuhës së grave
dhe të burrave, eufemizmat, ndarjen shoqërore të punëve apo tabutë për gratë dhe
për burrat.
Në këtë punim nuk do të ndalem në atë çka e diferencon gjuhën e grave nga gjuha e
burrave, por do të rrëmoj të gjej sesi gjuha dëshmon historinë e marrëdhënies midis
tyre, me natyrë diferencuese, në shumicën e rasteve.
Dallimi i njerëzve sipas seksit (si faktor natyror) dhe gjinisë ndërthuret dhe plekset me
dallimet shoqërore e etnokulturore të cilat janë të ndryshme në shoqëri të ndryshme.
Këto dallime perceptohen si barazi apo pabarazi gjinore e cila konsiderohet si element
shumë i rëndësishëm në kulturën e një vendi. Kultura dhe identiteti i një shoqërie
ngjizen dhe jetojnë nëpërmjet gjuhës sepse “Gjuha pasqyron shoqërinë në të cilën është
përdorur” dhe “Gjuha e formon shoqërinë në të cilën përdoret”
Nëpërmjet këtyre dy pikave orientuese të kërkimeve të sotme sociolinguistike
do të udhëhiqemi në identiﬁkimin e mjeteve gjuhësore të shqipes të cilat do të na
ndihmojnë të gjejmë gjurmët e (pa)barazisë gjinore në kulturën e shoqërisë sonë. Pra,
do të shohim se si gjuha nëpërmjet [alëve, shprehjeve dhe mënyrave të të thënit na e
dëshmon këtë.
407

Marrëdhënia e (pa)barabartë midis burit dhe gruas është e lashtë sa vetë bota.
Grua-burrë a burrë-grua, është binomi natyral i ekzistencës dhe riprodhimit të
qenies humane, me kontribute të ndryshme, por tërësisht të barabarta. Pas kësaj
barazie hyjnore, historia dëshmon se marrëdhënia midis tyre, si të ndryshëm, është
karakterizuar, më së shumti, nga një pabarazi njerëzore e pasqyruar në të gjitha
aspektet e jetës, në të gjitha kohërat. Qo>ë Matriarkati, qo>ë Patriarkati janë [alëdëshmi që tregojnë se në periudha të veçanta gruaja dhe burri, përveçse të ndryshëm,
janë konsideruar dhe si të pabarabartë: herë është njëri që udhëheq dhe herë tjetri.
Historia e kësaj marrëdhënieje gjallon nëpërmjet zakoneve e traditave dhe nëpërmjet
përvojës ligjërimore të një populli. Në shoqërinë shqiptare, pabarazia shfaqet qysh në
momentin kur merret vesh për një shtatzani. Në përgjithësi, kur është fëmĳa i parë,
urimi ynë tipik është “Me një djalë!”. Urimi “Me një vajzë!” mund të përdoret vetëm në
rastet kur çi>i e ka djalin apo djemtë.
Ky lloj diferencimi shfaqet dukshëm edhe në momentin kur fëmĳa vjen në jetë. Në
traditën shqiptare djemtë kanë qenë “për pushkë” ndaj lindja e një djali gjithmonë
pritej me gëzim, në ndryshim nga lindja e një vajze. Në të gjitha krahinat e Shqipërisë
gjenden shprehjet “Kur lind djalë gëzon gjithë mëhalla”- “Kur lind vajzë nxihen edhe
trarët”; “Kur lind djalë qesh dhe guri” - “Kur lind vajzë qan dhe trari” apo variante simotra
të këtyre shprehjeve (Kur lind femra nxin edhe qepra e qaramidhes, Mallakastër) ,
“Kur lind djalë gëzojnë edhe bëzhdilat e dheut” etj. Kur një grua sjell në shtëpi një djalë,
njerëzit e shtëpisë i thonë: “E moj nuse, na e solle Skënderbenë?”, “Na gëzove shtëpinë”
sepse djali shihet si zot i shtëpisë, trashëgimtari, rrënja. Ndërsa kur sjell një vajzë, nuk
shoqërohet nga ndonjë entusiazëm i veçantë, përkundrazi, gjejmë dhe shprehje të
tilla si: “Na shove shtëpinë”, në kuptimin që kjo shtëpi ka ngelur pa trashëgimtar dhe
emri i kësaj shtëpie nuk mund të trashëgohet. (Material i vjelë në Radostinë, Fier)
Formimi i stereotipeve ndodh përmes procesit të shoqërizimit, i cili zgjat në mënyrë
të vazhdueshme gjatë gjithë jetës së njeriut. Shoqërizimi është procesi me anën e të
cilit, fëmĳa i pambrojtur bëhet gradualisht i vetëdĳshëm për llojin e kulturës në të
cilën ai/ajo ka lindur. Fëmĳët shqiptarë, gjatë këtĳ procesi do të ndeshen me trajtimin
e pabarabartë midis vajzës dhe djalit në mënyrën sesi prindërit i konsiderojnë ata,
çfarë mendojnë për vajzën e çfarë mendojnë për djalin.
Pas shprehjes “Vajzë e djalë nga një bark kanë dalë”, e cila duket se i trajton si të barabartë
fëmĳët e të dy gjinive, gjejmë dhjetëra të tjera që herë vlerësojnë djalin e herë vajzën.
Duke e konsideruar djalin si të vetmin trashëgimtar, për familjen tradicionale
shqiptare, gjejmë shprehjet: “Djali është prokopia e shtëpisë”. Kur një shtëpi nuk ka
djalë, quhet “pa rrënjë” (pa bina), “derëshuar”. Edhe në krahasimet që bëjnë midis tyre
kemi një mbivlerësim të djalit: “Çupa është derë e botës, djali i shtëpisë”, “Fati i vajzës
është në derë të huaj, fati i djalit ka lezet në shtëpi të vet” (Tradita që vajza shkon në shtëpi
të burrit, ka bërë që të paragjykohet veprimi i anasjelltë. Në këtë rast, për djalin që
shkon te shtëpia e nuses, pra “dhëndër brenda”, në shqip gjendet [ala kollovar (ose
gollovar ), një [alë që mbart ngjyrime negative, tallëse.), “Djali është rrënja, vajza dega”.
Stereotipi se vajza duhet të largohet nga shtëpia e prindërve sepse “nderin e ka gjetkë”,
e gjejmë edhe tek shprehjet: “Vajza lind në shtëpi të botës dhe shkon në shtëpinë e saj”,
“Vajza është derë e botës”, “Vajza është për derë të huaj”, “Çupa është havale e babait” etj.
Gjejmë edhe krahasime ku vlerësohet më shumë vajza se sa djali: “Vajza si mjalti,
djali i tharti”, “Çupa është për shtëpi, djali s`do t`ia dĳë.” Ky qëndrim mbështetet edhe
nga thënie të tilla, si: “Vajzat janë sherbet për bakllava./ Çupat janë ﬂori”, “Kush ka vajza,
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botën ka.”, të cilat, sidomos kohët e fundit, tregojnë se shoqëria shqiptare po ndryshon
qëndrimin e saj kundrejt dy gjinive dhe shpresojmë të integrohet drejt barazisë
gjinore.
Diferencimi projektohet edhe në mënyrën sesi trajtohen fëmĳët e djalit, kundrejt
fëmĳëve të vajzës. Fëmĳa i djalit konsiderohet si “i shtëpisë”. Për më tepër, kur bëhet
[alë për djalin e djalit, gjejmë shprehjen: “Djali i djalit-syri i ballit”, “Djali i djalit, si hoji
i mjaltit”. Shprehjen “mjalti i mjaltit”, e cila përdoret në përgjithësi për të gjithë fëmĳët
e fëmĳëve, pra për nipërit e mbesat (pavarësisht se janë të djalit apo të vajzës), në disa
krahina e gjetëm të përdorej vetëm për fëmĳët e djalit. Kur vajza konsiderohet si “derë
e botës” edhe fëmĳa i saj konsiderohet si “lanet i botës” (Progonat,Mallakastër). Madje,
në vazhdë të paragjykimeve gjinore, nuk shihet si fëmĳë i vajzës, por si i dhëndrit dhe
këtë e gjejmë në shprehjen “Fëmĳa i dhëndërit është belaja e botës”.
Përkatësia gjinore i referohet përcaktimit socio-kulturor të burrit dhe të gruas,
mënyrës se si shoqëritë dallojnë burrat dhe gratë, cilësive mashkullore dhe femërore,
modeleve të sjelljes, roleve dhe përgjegjësive etj.
Shoqëria shqiptare, në përgjithësi e konsideruar si patriarkale, e portretizon gruan si
pronë të burrit, e cila është e varur prej tĳ në të gjitha veprimet dhe sjelljet e saj. Burri
është zot i shtëpisë, i pasurisë dhe i gruas.
Duke u fokusuar në traditën shqiptare, sjellim në vëmendje veprën e Ali Asllanit
“Hanko Halla” e cila është pasqyrë e qartë e shoqërisë shqiptare në një periudhë të
caktuar dhe një shembull tipik për trajtim etnolinguistik të marrëdhënies midis burrit
dhe gruas nëpërmjet gjuhës së shkruar. Dihet që në traditën e vjetër shqiptare ka qenë
e ndaluar që gruaja dhe burri t`i thërrisnin njëri-tjetrit në emër (Shkurtaj, 2004, 86).
Për Hanko Hallën, burri është “Ai”. Ali Asllani e ka shprehur poetikisht: “Ai”-na thotë
Halla, pasi femra kurë/ S’mund t’i ﬂas në emër burrit që ka burrë!...
Sipas Hanko Hallës, gruaja shikohej si gjë e brishtë e cila gëzonte të drejta të rrinte në
shtëpi e të mbante fëmĳët, të merrej me edukimin e tyre, jo të vishet e të pispilloset,
të nxjerë kraharorin përjashta. Ja si shprehet Ali Asllani me gjuhën e tĳ të veçantë e
të goditur: E ku qenka parë, e ku ësht’ dëgjuar/ Që të hapi femra gji e kraharuar/ Dhe të shkoj
përpara, burri t’i vej prapa,/ Ky pa hedhur capën, femra hedh tri capa?
Stereotipet gjinore janë besime që shoqërojnë grupet e njerëzve me disa lloje të veçanta
karakteristikash. Stereotipet janë përgjithësime, skema për karakteristikat e anëtarëve
të një kategorie ose grupi social. Stereotipet në përkatësinë gjinore përfshĳnë cilësitë
e personalitetit që mendohet se janë tipike për meshkujt dhe femrat. Ato përfshĳnë
gjithashtu, rolet profesionale dhe sociale që konsiderohen si parësore për meshkujt
dhe femrat.
Sipas ligjërimit gojor, burri është ai që mban gjithë familjen dhe i mbron ata: ”Burri
është trari i shtëpisë”, “Burri është çatia e shtëpisë”, “ shtylla e shtëpisë”, “Burri është çadra
e gruas”, “Burri për gruan është si çatia për shtëpinë”. Gruaja konsiderohet e varur nga
burri sepse është ai që siguron të mirat materiale: “Ashtu si nuk bën shtëpia pa bukë,
ashtu nuk bën edhe gruaja pa burrë”, “Shtëpia pa burrë, si kroi pa ujë” etj.
Stereotipi i burrit shqiptar lidhet edhe me “+alën” e cila nënkupton besën, premtimin
e mbajtur: “ Burri lidhet për +ale”, “ Deti njihet në valë, burri njihet në +alë”, “ Fjala e burrit
peshon sa guri”, “ Muri luan, burri s`luan”, “ Kashta lidhet me litar, kurse burri me +alë”,
“ Burri lidhet me +alë, kafsha me litar” etj. Koncepti i “ +alës” lidhet fort me burrërinë,
ndaj përdorim shpesh tog[alëshin “+alë burri” kur duam të sigurojmë që kjo [alë do
të mbahet seriozisht. Përballë “+alë burri”, gjejmë tog[alëshin “llafe grash”. Këtu kemi
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disa elemente gjuhësore të cilat përligjin stereotipet gjinore të burrit kundrejt gruas.
Përdorimi i sinonimit “llafe” në vend të “+alë” nuk mund të jetë rastësor. E para (llafe)
është [ala turke e cila mbart një semantikë negative kundrejt gjegjëses së saj në shqip
(+alë). Edhe përdorimi i numrit është domethënës: “+alë”, në njëjës, sepse “burri ka
vetëm një +alë”, ndërsa shumësi i “llafe” tregon se “gratë e kanë gjuhën të gjatë” dhe
thjesht ﬂasin e përgojojnë të tjërët. Ndaj thuhet që “Pulave u ka hĳe të kakarisin vetëm
në kotec”. Brenda shtëpisë edhe mund të “llafosen” ndonjë cikë, jashtë saj janë burrat
që e marrin [alën. Në mbështetje të kësaj na vjen edhe shprehja: “Burrat krĳojnë ligje,
gratë zakone”
Stereotipi i gruas, zakonisht, lidhet me mitin se “Femra ka futur shejtanin në shishe”. Kjo
shprehje e metaforizuar i vesh femrës elemente djallëzore dhe gjithashtu, vlerëson
mendjepmrehtësinë e saj. “Gruaja është mirimangë që i fut burrat në grackë”, një shprehje
që tregon se, edhe pse e dobët, gruaja konsiderohet si e zonja në hile dhe truke.
Sigurisht që edhe shoqëria jonë patriarkale ia njeh vlerat dhe kontributet dhe di ta
vlerësojë edhe pozicionin e gruas në familje: “Gruaja është jastëku i kokës”, “Të punojë
burri sa të dojë, po s`bëri gruaja ekonomi, s`bën shtëpia prokopi”, “Burri bĳe me thasë, gruaja
nxjerr me trastë”, “Qerrja mbaj e luga ndaj”, “Gruaja e mban shtëpinë”, “Gruaja e mirë në
shtëpi bën hare e sjell mbarësi”, “Dera shuhet për djalë dhe shtëpia shuhet për gra”, “Kur vdes
burri, mban zi shtëpia, kur vdes gruaja mbyllet shtëpia”, “Burri pa grua si shtëpia pa derë” etj.
Një manifestim i marrëdhënieve historikisht jo të barabarta mes burrave dhe grave
na vjen nëpërmjet shprehjes: “Burri që s`e rreh gruan, nuk është burrë”, si edhe e
cilëson dhunën si një mekanizëm kryesor nga i cili gratë janë detyruar të qëndrojnë
në një pozicion më të ulët, krahasuar me burrat. Dhuna me bazë gjinore përligjet
edhe nëpërmjet shprehjeve: “Druri ka dalë nga xheneti”, “Kush të rreh, të do” etj. të cilat
përdoren edhe për marrëdhëniet e tjera brenda familjes.
Marrëdhënia burrë-grua vjen edhe nëpërmjet shprehjeve “Dy gjarpërinj në një vend”,
“Dy hasma në një dyshek” etj. të cilat, edhe pse në një kontekst konﬂikti, duket se i
vendosin në një shkallë të barabartë gruan dhe burrin.
Barazia gjinore si një çështje me shumë rëndësi në shoqëritë e sotme demokratike i
mëshon trajtimit të njëjtë të grave dhe burrave në të gjitha aspektet e jetës shoqërore.
Kjo barazi i gjen rrënjët edhe në traditë. Shoqëria shqiptare, si cdo shoqëri tjetër,
ka ushqyer dhe vazhdon ta ushqejë barazinë gjinore, e cila vjen në shqip përmes
shprehjeve: “Burrë e grua, mish e thua”, “ Burri është koka, gruaja është qafa”, “Burri është
trari i shtëpisë kurse gruaja mbajtësja e tagjisë”, “Burri është catia, gruaja është shtëpia”,
“Gruaja është bishti, burri është sopata”, “ Tenxherja gjen kapakun”, “Burri dhe gruaja janë
për njëri-tjetrin si një veshje” etj.
Nëpërmjet gjuhës, gjetëm të gjitha ngjyrat e marrëdhënies burrë-grua, në shoqërinë
shqiptare. Zakonet, traditat do të vazhdojnë të ruhen nëpërmjet saj dhe na takon
neve që t`i kthehemi atyre herë pas here për të zbuluar thesaret që ato mbartin.
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Veriu i Kosovës -vështrim historiko-politik pas viteve të 90’ta, të shek. XX
PhD. Mustafë Haziri
Sekretar i Lidhjes së Historianëve të Kosovës- Dega ne Mitrovicë
Abstrakt
Rëndësia historike e zhvillimeve politike në Kosovës e veçanarisht në veriun saj, në periudhën
e pas viteve te 90’ta, është një temë e cila nuk është trajtuar sa duhet nga historiograﬁa
shqiptare, por kryesisht është trajtuar në kuadër të problemeve të përgjithshme ekonomikepolitike në Kosovë, Pra deri më tani për këtë pjesë të Kosovës, konsideroj që nuk ka pasur
ndonjë trajtim të veçantë shkencor.Prandaj këtu konsiston edhe arsyeja e analizes së zhvillimeve
historike-politike që kanë të bëjnë me Veriun e Kosovës, në zhvillimet e mëvonshme.
Duke i bërë një veshtrim kronologjik të ngjarjeve, në këtë punim do t’i paraqes disa aspekte të
rëndësishme historike dhe politike, duke marrë parasysh së komuniteti intelektual në Kosovë
e veçanarisht historiograﬁa shqipetare është marrur pak, me këtë çështje.
Në këtë studim do të paraqes në mënyrë të përgjithësuar rëndësinë e zhvillimeve ekonomike
– politike dhe sociale në veriun e Kosovës, zhvillimet politike para dhe pas viteve te 90-ta,
të shek. XX-të, si dhe senzibilizimin e opinionit të brendshëm dhe të jashtëm me situaten në
vend. Po ashtu në kuadër të këtĳ punimi, objekt i trajtimit do të jenë edhe disa nga faktorët
e jashtëm dhe të brendshëm të cilët në një menyre ose tjetrën, kanë determinuar zhvillimet e
mëvonshme politike në Kosovë e veçanarisht ne veriun e saj.
Fjalë kyçe: Veriu i Kosovës, historiograﬁa, zhvillimet politike, shek. XX-të.

Hyrje
Çështja e Veriut te Kosovës është një temë e cila konsiderohet si mja>ë e komplikuar
edhe në agjenden ndërkombetare, prandaj konsideroj se kjo çështjë duhet të
trajtohet jo vetem në rrafshin Politik dhe Diplomatik, por edhe ne atë shkencor dhe
Historiogrﬁk .
Komuniteti intelektual dhe Historiograﬁa shqipetare, pa dashje kësaj teme nuk i ka
kushtuar vëmendje të duhur .
Në këtë studim jam munduar që në frymën shkencore ti trajtoi zhvillimet politike dhe
ekonomike të kësaj pjese të Kosovës. Duke përdorur literature historgraﬁke revista
shkencore, shtypin e kohës dhe burimet e rëndësishme arkivore, kam bërë përpjekje
të paraqes ngjarjet e rëndësishme të cilat kanë determinuar zhvillimet e mëvonëshme
politike në regjion, në Kosovë me theks të veçantë në Veriun e Kosovë s .
Në kapitullin e parë i kam bërë një vështrim të përgjithshem historiko-politik për
Veriun e Kosovës .
Në kapitullin e dytë, i kam përshkruar faktorët që detërminuan zhvillimet e
mëvonëshme politike, ndërsa në kapitullin e tretë dhe të fundit i kam përshkruar
zhvillimet e rëndësishme politike gjatë dhe pas viteve 90-ta të shek XX , deri te
shpallja e Pavarësisë së Kosovës, duke analizuar jo vetëm aspektet historike por edhe
ato ekonomike dhe politike në pergjithësi .
Ne fund konsideroj se në kronologjinë e ngjarjeve, kam arritur që në mënyrë të
përgjithësuar të paraqes çështjen e Veriut të Kosovës dhe problemin e saj, ndikimin e
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faktorit të jashtëm dhe të brendshëm dhe roli i faktorit ndërkombetar dhe atĳ vendor
për zgjidhjen politike të problemit të saj.
1.

Vështrim i përgjithshëm – historiko- politik për Veriun e Kosovës

Çdo analizë e çështjes së Kosovës dhe në këtë kuadër edhe të Veriut të saj, do të ishte
e manget pa shqyrtimin paraprak historik dhe politik të vet problemit të saj .
Bashkësia ndërkombetare pati përgjithësisht qysh në ﬁllim të zhbërjes se ishJugosllavisë çasjet e gabuara ndaj Kosovës .Edhe pse u organizuan disa konferenca
ndërkombetare për ish Jugosllavinë, “Kosova” u la në listat e pritjes “ , megjithëse
Kosova përbente njërën nga tetë konstituentet e saj . (Stavileci, 2005, 341)
Bashkësia ndërkombetare problemin e Kosovës dhe të shqipetarëve, nuk e kualiﬁkoj
ndryshe, veç si problem të lirive dhe të drejtave të njeriut dhe ta shqyrtoi në rrafshin
e temave për pakicat duke i përﬁllur burimet dhe gënjeshtrat e miteve historike serbe .
Organizma ndërkombetare pati përgjithesisht qysh nga ﬁllimi i proceseve të shkatrrimit
së ish Jugosllavisë, iluzionin e krĳuar me vite të tëra se çështja jonë “ Do të zgjidhet
shpejt” , por kjo solli si “kundërshperblim” dëshprimin në popull .(Shabani, 1998, 111)
Problemi i shqiptarëve në ish- Jugosllavi dhe veriut të saj si problem politik nuk doli sot,
madje as në vitet 90-ta, por me ndryshimin e orjentimit gjeopolitik dhe ripërcaktimin e
idealeve të një pjesë te madhe e shqiptarëve . Viti i procesit kombëtar për
Kosovën
ishte viti 1981, kur rinia e Kosovës me demostratat e saj tregoi se kishte bërë vetë
zgjedhjen e ideologjisë politike nën qëllimet kombetare ( Goldsten, 2003, 10).
Ne vitet 1990 rregullat e politikës botërore u rishkruan pothuajse tërësisht dhe ky
process është në vazhdim . Në ballkan duken qartë shenjat e një vëmendje të kthyshme
të Evropes “ Nga lartë – posht” nga veriu drejt Jugut etj .
Në prizmën e “Kriterit të kompenzimit’ Konﬂikti ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve
në Kosovë e veçmas në veriun e saj mori karakterin e një rivaliteti ndërmjet faktorit
politik amerikan dhe atĳ rus .
Është e natyrshme se në kontest të ndryshimeve në Evropën Juglindore, këto ndryshime
ndikuan në mënyra indirekte edhe në ish- federaten Jugosllave, e në këtë rast edhe
të Kosovës si pjesë konstituive e kësaj federate. Këto procese erdhën si pasojë e
kryengritjes në Hungari 1956, në çekosllovaki, pastaj në Poloni etj. Të gjitha këto ngjarje
erdhën si rezultat i idesë së sovranitetit të kuﬁzuar (Grup autorësh, 1996, 11)
Ç’është e vërteta demostrimi i parë i nacionalizmit serb në mënyrë të hapur u bë me
rastin e vdekjen e Aleksander Rankoviqit në vitin 1983. Raporti Amnesty International
mbi jugosllavin i botuar në vitin 1985, thuhet se disa mĳra vetë, janë burgosur për
arsye të pastërta politike (Haziri, 2011, 32).
Nacionalizmi Serb ishte kanalizuar brenda idesë jugosllavë, por në nxitjen e
naionalizmit serb rol të rëndësishem kishte luajtur memorandumi i ASHAS- se ku
frymzues dhe nxitës ishte akedemiku serb Dobrica Çosic .
2.Kronologji e të kaluarës historike të Veriut të Kosovës
Veriu i Kosovës, në procesin e zhvillimit të jetesës gjatë së kaluarës historike, kanë
qenë pjesë integrale e trevave iliro-shqipetare.
Në të kaluarën historike në hapsirat e ballkanit jetonin iliret. Si rezultat i invadimeve
dhe dyndjeve të mëdha te popujve të ndryshme ndikuan në ndryshimin e sturkturës
së popullesisë së këtyre trevave (Osmani, 2003, 11).
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Pushtuesit e ndryshëm, posaqërisht ata serb ndryshuan onemastiken autoktone. Ata
toponimet dhe mikrotoponimet i përkthyen në gjuhën e vetë .
Rrjetin e vendbanimeve të Kosovës e veçmas të veriut të saj e përbëjnë jo vetëm qendra
administrative, komunale por edhe ato industriale etj .
Në këto treva, vendbanimet janë kodrinoro – malore, një pjesë edhe fushore, sidomos
ato që shtrihen rrëzë kodrave, luginat e lumenjëve jane te tipit te shprënadarë apo të
grumbulluara. Shumë vendbanime të trevave veriore përshkak të konﬁguracionit të
territorit posaqërisht të viseve malore janë mja>ë te vogla e disa edhe me pak shtepi .
Në vitet e fundit për shkak të pasojave të lu>ës së fundit disa vendbanime mbetën
pothuajse të zbrazura (Osmani, 2011, 12).
Territori i veriut të Kosovës ka një pozitë të rëndësishme sidomos për komunikacionin
transitor. Në këtë drejtim kaluan edhe hekurudha që lidhen pjesën jugore, me ate veriore
te ballkanit. Pozita gjograﬁke e këtĳ teritori ka qenë me rëndësi të madhe historike për
të kaluarën e saj, kurse intensiteti i funksionimit transitor varej nga kushtet politike dhe
ekonomike. Ilirët – Dardanët shumë kohë para ardhjes së romakeve në ballkan , veçmas
në veri kanë eksplatuar pasuritë xehrore të këtyre trevave. Gjurmët i gjejmë në gropat
në lindje të Trepçës, e gjithë kjo dëshmon për shfrytezimin e xeheve qysh në kohën e
lashtë nga popullësia Iliro – Dardane (Mitrovica me rrethinë, 1979, 13)
Pozita strategjike e sidomos ajo gjeograﬁke në mes të dy lumenjëve ka bërë që ky territor
të popullëzohej, qysh ne parahistori. Albaniku (Monte Argentarum) ka qenë i pasur me
argjend e plumb, e sidomos Trepça si vendbanim i rëndësishem xehtar .
Në këtë pjesë të Kosovës në gjysmën e dytë të shek XIX janë vendosur disa familje
çerkeze, të dëbuara nga atedheu i tyre Çerkistani në Kaukaz. Sipas disa shënimeve në
Kosovë janë vendosur rreth 40 mĳë banorë çerkez në rreth 30 mĳë vendbanime .(
Osmani, 2000, 19)
Ne kohën e krizës lindore, fqinjet e tokave shqipetare, Serbia, Mali i zi, dhe Greqia
shafqen hapur pretendimet e tyre për t’i pushtuar tokat shqipetare .
Pas kongresit te Berlinit ata pushtuan trojet shqiptare të Sangjakut te Nishit të mbi 700
vendbanimeve të pastërta shqipetare dhe të perziera, ku një pjesë e tyre u shperngulën
në drejtim të Kosovës -Boletini . Sukseset e kryengritjes shqipetare i shqeteësuan pa
masë shtetet ballkanike të cilat formuan aleancën në mes Serbisë, Malit të Zi, Greqise
dhe Bullgarisë (Ibid, 19).
Shpallja e pavarësië së Shqiperisë me 28 .11.1912 pati jehonë të madhe edhe në këto anë,
por në vjeshtën e vitit 1912, pushtuesit serb, malazez dhe bullgar, ndermorën fushatë
në drejtim të trojeve shqipetare duke i shperngulur ata në drejtim të Truqisë e gjetiu .
Si pasojë e kësaj, në Kosovë u vendosën rreth 70 mĳë kolon serb me afër 600 vendbanime,
ndërsa në emër të reformës argare u morën 129 . 212 , 94 hektar tokë .
Sipas burimeve arkivore, prej vitit 1919 -1937 në teritorin e Mitrovicës ishin vendosur
79 familen kolone serbe me 328 persona .
Pas rënies së Mbreterisë Jugosllave me 6 Prill 1941 nga kualicioni fashist Kosova u
nda në 3 zona, ku zona e veriut i takoi gjermaneve për shkak të Minierës së Trepçës
(Ibid, 24-25).
Me 18 prill 1941 në të gjitha repartet e Xehrores së Trepçës dhe shkritores së saj u vunë
rojet gjermane ( Bozovic, 1974, 13).Eksperti i Trepcës nga gjermanët qendruan deri
me 22 nentor 1944 .Shfrytëzimi i xehroreve te Kosovës nga pushteti gjerman deri në
fund të vitit 1944, industrisë së Kosoves i bëri dëme të medha (Tahiri, 1978, 55).
Në fund të lu>ës së dytë botërore edhe Kosova u çlirua nga pushtuesi nazi-fashist,
dihet në forcat e veta, mirëpo u ripushtua nga forcat serbe.
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Në korrik të vitit 1945, në një kuvend të organizuar në Prizren, në vend të pavarësisë,
a po bashkimit me Shqiperinë, Kosovës ju njoh vetëm një autonomi e kuﬁzuar në
kuadër të Serbisë – Jugosllavisë, ku ju caktuan kuﬁnjët e sotëm .
Siç shihej Kosova hyri në një fazë të re të sundimit të Serbisë dhe Jugosllavisë
socialiste. Për shkak të pasurisë minerale kjo pjesë e Kosovës u zhvillua pak ma
dukshëm në krahasim me viset tjera (Ibid, 27).Aty ﬁlloi një formë e re e zhvillimit
kulturor – arsimor u hapën disa shkolla, por prapë ﬁlluan përpjekjet për realizimin
e projekteve të maherëshme për shpernguljen e shqiptarëve në drejtim të Turqisë ku
rreth 280 mĳë ose 1/3 e shqiptarëve u dëbuan nga teritoret e tyre (Baku, 2002, 41).
Shumë të shpërngulur ishin nga veriu i Kosovës dhe pjesë të tjera të vendit, kjo
gjendje vazhdoi deri në plenumin e brĳoneve 1966 .
Ne vitin 1968, Rinia studentore e Kosoves dhe klasa punëtore ku ishin të përfshirë
edhe pjesa e veriut të saj organizuan demostrata masive ku kërkesa kryesore ishte
Kosova Republikë. Kushtetuta është ligji themelor i çdo shteti që përcakton rendin
ekonomik, politik dhe shoqëror por megjithatë strukturat e atëhershme shteterore
nuk qenë të gatëshme që me vendosmëri t’a mbrojnë atë (KMDLNJ, 2000, 14). Me
kushtetutën e vitit 1974 Kosova ﬁtoi statusin e vet si ndër njësite e tetë te Federates
Jugosllave, kështu ﬁlloi një formë e re e zhvillimit ekonomik dhe politike në vend .
Gjendja e krĳuar politike pas demostratave të vitit 1981, për Kosovën Republikë
dhe barazi nacionale, pushteti serb i shfrytëzoi për të marrë masa represive ndaj
intelegjencës dhe klasës punëtore, për gjëja shpernguljen e serbëve nga Kosova,
ata ﬁlluan burgosjen, vrasjen dhe largimin nga puna te shqiptarëve dhe zbatimin e
terrorit ndaj tyre .
Të parët që kundërshtuan dhe bënë rezistencë në formë protestës dhe Grevës për
mbrojtje të autonomisë së Kosovës dhe kushtetutes së vitit 1974 ishin minatoret e
Trepçes, ata qëndruan të ngujuar në zgafellë prej 20 – 28 shkurt 1989 (ASH-AK, 11, 5).
Në vitin 1989 mbi 67.9% e fuqisë punëtore në Minieren e Trepçes në Stan-terg, ishin
shqiptar.(Baku, 2002, 41)
Suprimimi i autonomisë së Kosovës me 28 mars 1989 dhe rrënimit të gjitha
instutucioneve politike – administrative, ekonomike dhe sociale të Kosovës tregoi se
[ala është për një pushtet që kishte për qëllim okupimin, kolonizimin dhe rrezikimin
e ekzistences biologjike te tyre(Islami, 2003, 12).
Të ndodhur para një okupimi ushtarak shqipetarët organizuan një lëvizje paqesore
për liri dhe demokraci, bartës i kësaj lëvizje ishte LDK-ja e cila për shumë kohë
rezistenca paqesore e shqipetareve u bë forma më e mirë e vullnetit të popullit të
Kosovës për pavarësi . Kjo lëvizje instituticianalizoi strukturat e qeverisë së pavarur,
organizoi jetën shoqerore në shumë fusha si në arsim, shendetësi dhe çështje sociale
(Malcom, 2001, 97).
2.

Zhvillimet politike gjatë dhe pas viteve te 90-ta të shekullit -XX

Ndërtimi i relacioneve të Kosoves me SHBA – në, vendet Europiane dhe NATO-në u
bënë konponenti themelor në procesin e çështjes së Kosovës .
Përpjekjet serbe që çështja e Kosovës të reduktohej në dimensionin e lirive themelore
dhe të drejtat njerezore ishte e pa qënderueshme .
Situata u eskalua edhe me shumë pas degradimit edhe me shumë të autonomisë
së Kosovës, shtypjes së protestave të studenteve të grevave të klasës punëtore ku
më vonë ﬁlloi edhe largimi i puntorëve nga puna. Gjendja vinte gjithnjë duke u
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radikalizuar pasi që shqiptarët nuk ishin të kënaqur as me autonomin “Bujare” të
kushtetutës së vitit 1974 e lëre më nese ajo cungohej (.Ademi, 2002, 81).
Si rezultat i gjendjes së krĳuar në nëntor të vitit 1990 u formua këshilli qëndror i
solidaritetit, sindikata e pavarur, shoqata humanitare “Nëna Terezë|”, pastaj kemi
paraqitjen e sistemit shumë partiak, ku në rrethana të jashtëzakoneshme u formua
LDK-ja, PPK-ja, PRK—ja, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave te njeriut etj. Rezistencën
paqesore si ﬁlozoﬁa politike e Ibrahim Rugovës, dhe krĳimi i instutucioneve paralele
mbajti në teren qenien biologjike të shqiptarëve.
Kjo gjendje vazhdoi dhe ndërkombetarizimi i çështjes së Kosovës ishte rritur kurse
opsioni për pavarësinë e Kosovës mbeti kompromisi me i madh që mund të bënin
shqipetaret (Mehmetaj, 2010, 22).
Vlen të thekesohet se në proceset politike në ballkan e veçmas ndaj çështjes së Kosovës,
politika amerikane ishte me e vendosur karshi asaj Evropiane që kishte ngritje dhe
rënie .
Komisioni i Batenterit në kuadër të konferencës për dezintegrimin e Jugosllavisë në
Hagë në vitin 1991, nuk i dha përgjigjjen per Kosoves per te drejten e suksesionit
.(Tahiri, 2002, 21)
Kosova në arenën ndërkombetare e aﬁrmoi identitetin e vet në konferecën e Londrës
1992, të Gjenenves 1995, ndërsa në vitin 1994 Asambleja e kombeve te bashkuara e
miratoi një rezolutë për “Respektimin e vullnetit të popullit të Kosovës” por rënjet
ndërkombetare të pozitës së Kosovës u vërejtën ne mospjesmarrejen e Kosovës në
Konferencën e Dejtonit (Ibid, 21).
Duke i komentur këto ngjarje Tom Gjuda ne librin e tĳ “ Historia e Evropës” shkruan
se në vitin 1989 përfundoi një epokë duke lindur një epokë e re (Admi, 2002, 81).
Me rrethana të reja të krĳuara, realizimi i planit nacional të shqipetareve nuk do të
m’varej nga plani politik i tyre por edhe nga këmbngulesia e tyre për t’i jetësuar
ato(ASHAK, 1993).
Vlen te theksohet se deri ne vitet e 90-ta të shek XX çështja e ballkanit nuk ishte në
qendër të vëmendjes së Perëndimit .
Ne vitin 1990-1991, kur po vendosej “Pushteti paralel” , LPK-ja propagandonte se “Nuk
ka demokraci pa Liri”. Në vitin 1991 formohej fondi për ﬁnancim dhe blerje të Armëve.
Aktivisti dhe studiuesi i njohur Britanik, Robert Myers shkruante se: “Kur e vizitova
për herë të pare, Mitrovicën në vitin 1996 u ballafaqova me ngjarjen e trishtimit ku të
gjithë minatoret shqiptar ishin ﬂakur nga puna, pas protestave dhe grevave të vitit
1989”.
Denisa Kostovicova në studimet e saja shkruan : “Nacionalizmi serb me Millosheviçin
në krye i bëri ata (minatorët) të mendojnë jo vetëm, si punëtor, por edhe si shqiptar”.
(Haziri, 2011, 58)
Duke marrë parasysh eskalimin e situatës, në verën e vitit 1997 një zedhenës i UÇKsë dhe disa intervista në Zvicër, kurse më vonë në nëntor të vitit 1997, në varrimin
e mesuesit Halit Geci ne Llaushë të Drenicës, i vrarë nga forcat ushtarake e policore
serbe, UÇK-ja doli hapur nga Ilegaliteti (Abrashi, Kavaja, 196, 123).
Duke u radikalizuar gjendja në Kosovë, e që përshpejtoi daljen në skenë të UÇK
–së, ndikoi në rradhë të parë represioni serb, rotestat e Minatoreve te Trepëes,
demonstratat e studenteve duke kulmuar me grevën tetë ditëshe të Minatorëve të
Trepçës (Kissinger, 1999, 325).
Në sensibelizimin e çështjes së Kosovës brenda dhe jashtë vendit ndikoi edhe Shtypi
i Kohës si “Rilindja”, “Zeri i Rinise” , “Gazeta Studentore “ Bota e Re” në Shqiperi
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“Zeri i Popullit´ dhe ATSH , nga shtypi Serb “Jedinstfo “ dhe “Politika” , te cilat i
shërbenin politikes ditore, pastaj agjensitë botërore të cilat i dhanë një hapsirë të
veçantë gjendjes në Kosovë si : AFP, “New Yorks Time”, “ Koriera de la Siera” , “ Le
Mond” , Frangfurter Alge Majne Cajtung” etj…
Lu>ën e popullit shqipetar të Kosovës në frontin politik dhe diplomatik u kompletua
me ﬁllimin e lu>ës së armatosur kundër pushtetit serb .
Është e rëndësishme të cekët se qëndrimi amerikan ndaj Kosovës qëndron në faktin
se SHBA-ja dhe presideni Klinton paraqiten një skeme që ai e quajti parteneritet për
paqe . Sipas saj >ohen të gjitha shtetet pasardhëse të Bashkimit Sovjetik dhe të gjitha
ish- Satelitet Evropiano lindor të Moskës, të marrin pjesë në atë që arrinë një sistem të
pa përcaktuar të sigurisë kolektive ( Kissinger, 1999, 325).
Formimi i UÇK-së, rikonﬁrmoi përcaktueshmërin e pakonpromist të shqiptarëve
për liri dhe pavarësinë e Kosovës . Lu>a shumë dimenzionale e popullit të Kosovës
për liri dhe pavarësi u kuptua drejt dhe u mbështet nga bashkësia ndërkombëtare,
SHBA, UE dhe NATO .Ndërhyrjes së Nato-së në Kosovë i parapriu Konferenca e
Rambujës, me 23 shkurt 1999, e cila bëri korigjimin e një pjesë të padrejtësisë ndaj
popullit shqiptarë dhe Kosovës (Koha Ditore, 2010, 11) .
Bashkësia ndërkombetare e cila në mënyrë paqesore, u mundua t’i neutralizoj,
forcat e shërbimit sekret serb, për të shtrirë pushtetin në atë hapsirë, por ky
proces, i ngadalsuar nuk dha rezultatet e pritura. Diplomacia ndërkombtare
që në ﬁllim i ka indentiﬁkuar faktorët, dhe e kishte të qartë situaten. Për krizën
e Veriut u morrën edhe analistë të shumtë ndërkombëtar dhe vendorë, ndër ta
edhe ish -gjenerali Ramadan Qehaja, analist i ceështjes së sigurisë, në një shkrim
të gaze#es “Koha Ditore” shkruante se prolongimi i strategjisë së projektuar nga
ndërkombëtaret për shtrirjen e pushtetit vendor në veri të vendit, është i gjykuar
që të deshtoj. (Hajrullahi, nr.5, 10)
Problem i veriut erdhi si rezultat, që në fakt edhe BE-së, nuk kishte qëndrim unik
për pavarsinë e Kosovës, dhe pasiviteti i diplomacisë shqiptare në paraqitjen e
cështjes për një zgjidhje të qëndrushme. Procesi i integrimit në BE-së, të Ballkanit,
duhet kuptuar, si një projekt i paqes, dhe stabilitetit, i cili duhet ﬁnalizuar.(Rev.
Europa, 2009, 85)
Ndërtimi i relacioneve të Kosovës me SHBA- në, vendet evropiane dhe NATO-në ,
u bënë komponente themelore për çlirimin e Kosovës .
Shpallja e Pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008 dhe formimi i shtetit të pavarur të
Kosovës është një rezultat normal dhe real . Pavarësia e Kosovës është qelsi stabilitetit
të rajonit, prandaj sa më shpejt që kuptohet ky realitet nga bashkësia ndërkombëtare,
aq më shpejtë ballkani do të ecë rrugës së një paqeje dhe stabiliteti të qendrushëm .
Prandaj nuk do të jetë i qëndrueshëm mendimi i komisionerit per zgjerim i BEsë, Olli Rehen i cili thotë se : “Çështja e përcaktimit të kuﬁnjëve të Evropes duhet të
jetë si një projekt i gjeneratave ( Rev.Euroipa, 2008, 80).
Toni Judit në librin “Historia e Evropes” duke i komentuar këto ngjarje shkruan se
“Me 1989 perfundoi një epokë duke lindur një Evropë të re” (Ibid, 83).
Pavarësia e Kosovës hapi rrugën e një rendi të ri të sigurisë në Ballkan.
Pozicioni i Kosovës në raport me fqinjët dhe botën i ngjanë Gjermanisë së pas lu>ës
së dytë botërore e cila e ndertoi, “Sovranitetin e saj permes integrimit te pjesërishëm”
në struktuart Evroatlantike. Kështu Sovraniteti i kuﬁzuar nga prania e protektoratit
Evropian krĳoi mundësi të reja si përbehen ashtu edhe për Kosovën në përgaditjen
dhe antarsimin e saj në Shtëpinë e madhe Europiane.
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Përfundime
Në kontekstin e trajtimit të problemit të Veriut te Kosovës, kemi vërejtur se problemit
të veriut të Kosovës i kanë paraprirë shumë faktor, sidomos faktori i brendshëm dhe
i jashtëm .
Është e qartë se konﬁguracioni gjeopolitik i Ballkanit e veçanarisht i Kosovës është
akoma i papërfunduar, pasi që në rajon ende ka mbetur çështje të pazgjidhura .
E gjithë kjo nga fakti i gërshetimit te interesave ekonomike – politike të faktorëve të
jashtëm në raport me këtë pjesë të Kosovës.
Çështja e Veriut ishte objekt i diskutimit në shumë konferenca brenda dhe jashtë
vendit . Zgjidhja e kësaj çështje është njëra ndër konponentet kyçe të zgjidhjes të
çështjes së Kosovës dhe çështjes shqipetare në Ballkan .
Në përfundim konsideroj, se zgjidhja ﬁnale, e te gjithave çështjeve që lidhen me
veriun e Kosovës, duke shikuar në një të ardhme të afërt të njohjes reciproke të
shteteve të cilat do te ndikonte në normalizimin e raporteve politike ndërmjet veti .
Perfaqësuesve të instutucioneve të Kosovës, zyrtarëve të lartë e të mesëm, elitës
politike dhe intelegjencia duhet të jenë të vetëdĳshëm se e ardhmja e shtetit dhe
kombit varet nga a>ësia dhe paa>ësia e tyre.
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Rights on communication of copyright works to the public
PhD (C.) Oltion Spiro
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Abstract
Public artistic performances are the ﬁrst historic mean of communication an intellectual
creation. Such performances may be found in the Greek ancient cultural history, where the
dramatic performances were the ﬁrst examples of what we call today as the communication of
the work to the public. Artistic performances were related to the public and to the simultaneity
between the performance and the presence of the public at this performance.
The example we just mentioned represents the ﬁrst and the most idealistic way of
communicating an artistic creation to the public. As far as the copyright law is concerned,
the communication of the work to the public is one of the main branch of the pecuniary
rights that the author has on his/her creation. This means that without his/her authorization,
the communication shall be illegal and thus violates the author’s right. With respect to its
deﬁnition, a communication is related to the delivery (or performance) of a work to the public,
whether directly or indirectly, without the right for the public (or the user) to make a copy of
this work. When we mention the communication of an artistic work, we mean that the public
may enjoy such work only as much as the communication is scheduled to be performed. The
end of the communication marks, as a ma#er of fact, the end of the relation between the public
(or, user) and the artistic work. The right to make a copy of the work is also related to the
authorization that the author should give. But such right is covered by the second branch of
the pecuniary right of the author, which is the right of reproduction of the work. For instance,
if an individual wishes to the copy the content of a CD to its computer, thus transforming the
format into an mp3 compressed format, the individual uses the right to reproduction that the
author has implicitly authorized him/her to do. Reproduction is not communication under the
meaning of copyright law.
The communication of the work to the public, has been undergoing to several changes of
deﬁnition, due substantially to the innovations of technological means of delivering artistic
product to the public. From this point of view, the communication is considered to be
performed directly in such cases as live concerts, dramatic performances, and public readings.
On the other hand, we still are in presence of communication when there is no simultaneity
between the ﬁrst performance and the communication to the public: we are in such case, in
presence of indirect communication. We can mention, by way of example the cable or satellite
broadcasting, radio broadcasting, and streaming, for as much as the communication through
internet is concerned.
This paper shall analyze the concept of communication of the work to the public, as well as the
technical means of communications, under the light of the Directive 2001/29/EC on author’s
rights in the information society, as well as under the new provisions of the freshly adopted
Law 35/2016 on author’s rights in Albania.
Keywords: Communication, Performance, Copyright, Broadcasting, Peer2Peer, wireless
means of communications.

Introduction
Komunikimi (përcjellja) e veprës në kuptim është në fakt një komunikim i veprës
drejt publikut, nëpërmjet një procesi teknik të çfarëdoshëm. Direktiva europiane
418

për të drejtën e autorit në shoqërinë e informacionit e shpreh këtë të drejtë si “e
drejtë e komunikimit të veprës” (Direktiva 2001/29). Komunikimi i veprës, nuk
nënkupton domosdoshmërisht se ky veprim do të kryhet në mënyrë të drejtpërdrejtë
(Konventa e Bernës, neni 11 bis). Ekzistojnë dhe mënyra indirekte të komunikimit
të veprës dhe në këtë kuptim, me të drejtë, mund të ngrihen pikëpyetje në lidhje me
dallimin që mbart ky nocion me riprodhimin e veprës. Dallimi midis dy degëve të
të drejtës pasurore qendron, si pikënisje, te “lloji i publikut” që ato synojnë. Nëse
riprodhimi i drejtohet një përdoruesi individual (shitja e një kopje DVD-je apo CDje), ndërkohë që përcjellja e veprës i drejtohet një publiku abstrakt, numri i të cilit
është i paidentiﬁkueshëm; publiku mund të jetë i përbërë dhe nga një person, por kjo
do të ishte vetëm një produkt i rastësisë. Nga pikëpamja juridike, nocionin e publikut
mund ta ballafaqojmë, për të parë dhe ndryshimin ndërmjet konceptit të publikut
dhe konceptit të përdoruesit të të drejtës së riprodhimit të veprës, me atë të rrethit të
ngushtë familjar. Ligji për të drejtat e autorit parashikon se publik do të konsiderohet
një numër personash, më shumë se dy, që gjenden jashtë rrethit të personave të lidhur
ngushtë me rrethin familjar apo kanë marrëdhënie me autorin (Ligji 35/2016, Për të
drejtën e autorit). Interpretimi në këtë rast është që publik nuk do të konsiderohet
përdoruesi individual drejt të cilit i drejtohet vepra individualisht (blerja e një DVDje, CD-je apo dërgimi i një e-maili personal me një vepër bashkangjitur), as rrethi
i ngushtë familjar (dëgjimi i një CD-je brenda këtĳ rrethi të ngushtë nuk mund të
shikohet assesi si një përcjellje e veprës në publik). Diskutimi qendron për shkak se
sot përcjellja e veprës në publik ka evoluar. Sot nuk hasim vetëm shfaqje teatrore apo
koncerte, si forma parësore të përcjelljes së veprës në publik, por kemi gjithashtu
dhe transmetimet kabllore, satelitore, e kështu me radhë, të cilat e bëjnë edhe më
komplekse situatën e përcjelljes së veprës në publik.
Duke ju rikthyer sërish konceptit të publikut, për të kuptuar më mirë kritere që do
të zbatohen për përcaktimin e tĳ, do të shqyrtojmë vendimin e Gjykatës franceze të
Kasacionit datë 6 prill 1994, i cili ka patur dhe një jehonë në vendimet e Gjykatës
së Drejtësisë. Shoqëria Novotel Paris u ofronte klientëve të hotelit të saj mundësinë
që të shikonin programet e Cable Neës Netëork (CNN). Shpërndarja e transmetimit
brenda mjedisit të hotelit bëhej nëpërmjet një sistemi shpërndarjeje televizive
të brendshme. CNN-i pretendonte se transmetimi i programeve të tĳ kërkonte
marrjen e një autorizimi paraprak. CNN-i pretendonte se marrja dhe transmetimi
i programeve të tĳ përbënte shkelje të së drejtës së autorit të tĳ, pasi transmetimi
kabllor dytësor (ritransmetimi) përbën një veprim shfrytëzimi të veprës dhe kështu,
shoqëria Novotel që administronte hotelin, duke luajtur një rol aktiv në marrjen dhe
ritransmetimin e programeve të CNN-it, kryente një përcjellje të re të veprës drejt një
publiku, që përbëhej nga individët që ndodheshin nëpër dhoma. Edhe pse dhoma e
hotelit përbën një hapësirë private, ajo mbetet megjithatë një mjedis i aksesueshëm
drejt një publiku, për sa kohë ato dhoma janë objekt i aktivitetit tregtar të shoqërisë
Novotel. Sipas Gjykatës së Kasacionit, pasi CNN-i rekursoi vendimin e Gjykatës së
Apelit të Parisit, e cila nuk i pranoi pretendimet saj, “tërësia e klientëve të hotelit,
edhe pse secili prej tyre kanë zënë një dhomë privatisht, përbën një publik, drejt
të cilit hoteli transmeton programet televizive, gjatë ushtrimit të aktivitetit tregtar
të hotelit. Kësisoj, ky komunikim përbën një përcjellje të veprës drejt publikut dhe
rrjedhimisht hoteli ka shkelur të drejtën e autorit të CNN-it.” Nga ky vendim rezulton
se publiku do të jetë i ndryshëm nëse mediumi i komunikimit të veprës në publik
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është i ndryshëm. Në këtë përfundim arrĳmë bazuar në jurisprudencën e Gjykatës
Europiane e Drejtësisë, në çështjen ITV Broadcasting Ltd të datës 7 mars 2013 (CJEU,
04.10.2011, Football Association Premier League and Others, 23). Në këtë çështje,
subjekti tregtar TVC transmetonte evente sportive në streaming të drejtpërdrejtë, por
vetëm për abonentët e saj që ishin ekskluzivisht nga Mbretëria e Bashkuar që kishin
paguar tarifën e liçensimit për transmetim. Pra, ajo mundësonte ritransmetimin e
ndeshjes në Internet vetëm për ata abonentë që kishin paguar abonimin për të
përﬁtuar nga transmetimi i ndeshjeve në televizor. Sipas saj, ritransmetimi i ndeshjes
nuk i drejtohej një publiku tjetër. Ndërkohë, shoqëri të tjera transmetimi e mendonin
ndryshe dhe argumentonin se përdorimi i një teknike të re përbën një komunikim të
ri, që i drejtohet një publiku të ri. Ato konstatonin se TVC po u bënte një konkurrencë
të pandershme, pasi transmetonte ndeshjen në internet, pa marrë një autorizim për
të bërë një gjë të tillë, çka shkelte interesat e tyre, pasi ato kishin marrë autorizimet
përkatëse për transmetimin e ndeshjeve në internet.
TVC kundërshtonte këto argumente duke thënë se ajo kryente funksionin e
ndërmjetësit teknikë, rrjedhimisht nuk inicionte asnjë transmetim. Streamingu i ofruar
sigurohej në forma të ndryshme për mjete dixhitale të ndryshme: Adobe Flash Stream
(për kompjuterat), HTTP (për celularët Apple) dhe RTSP (për celularë që përdorën
sistem operative Android ose Blackberry). Gjykata e Drejtësisë refuzoi pikëpamjen
e TVC duke thënë se transmetimi në formatin streaming përbën një komunikim të
ri drejt një publiku të ri që është i ndryshëm nga i pari dhe së dyti, komunikimi i
veprave në publik përkuﬁzohet në mënyrë të gjerë nga Direktiva 2001/29/CE për të
drejtat e autorit në shoqërinë e informacionit. Kjo do të thotë se autori ose titullari i
të drejtave të transmetimit duhet të autorizojë çdo lloj forme komunikimi në mënyrë
individuale: transmetimi streaming përbënte një komunikim të ri, automatikisht
duhej që titullarët të kishin dhën pëlqimin e tyre.
Në këtë kuptim, si dhe duke u bazuar në shembullin e mësipërm, shikojmë se
përcjellja e veprës në publik përmban disa realitete, të cilat do t’i shikojmë në vĳim.
Llojet e ndryshme të komunikimit të veprës në publik
Duke ndjekur një arsyetim kronologjik, lloji i parë i komunikimit të veprës në publik
është ai i shfaqjes publike të drejtpërdrejtë. Me këtë nocion do të nënkuptojmë shfaqjet
publike të drejtpërdrejta, si për shembull koncertet, shfaqjet teatrore, recitimet
publike e kështu me radhë. Kemi të bëjmë në këtë rast me shpërfaqje të gjallë (Vivant,
Bruguiere, 2009, 178) të veprës, në kuptimin që interpretuesit dhe ekzekutuesit e
veprës janë të pranishëm ﬁzikisht pranë publikut dhe në të njëjtën kohë.
Në radhë të dytë kemi shfaqjet e veprave ﬁgurative. Çelja një ekspozite pikturash,
skulpturash apo çdo vepre tjetër të karakterit ﬁgurativ është një shprehje e përcjelljes
së veprës në publik. Duke ndërthurur këtu dhe pikëpamjet që thamë më sipër në
lidhje me konceptin e publikut, shpërfaqja e veprës ﬁgurative nuk do të përfshĳë
vetëm rastet e ekspozimit të veprave, por edhe ato raste shpërfaqjeje ku vullneti i
parë i autorit nuk është ekspozimi por shitja (Caron, 2013, 289). Kështu, jurisprudenca
europiane përfshin, në kuptimin e komunikimit të veprës në publik, edhe rastet kur
një vepër e kësaj kategorie vihet në një stendë shitjeje. Kjo do të thotë se nëse një autor
lidh një kontratë për shfrytëzimin e veprës dhe nëse autorizon përcjelljen e veprës në
publik, ka autorizuar kështu dhe shpërfaqjen e veprës së tĳ në çfarëdolloj konteksti.
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Së treti transmetimet e llojeve të ndryshme, kabllore, satelitore dhe dixhitale përfshihen,
sipas mendimit tonë, në përcjelljen e veprës në publik. Këtu përfshihen transmetimet
televizive, të cilat sipas Ligjit nr. 97/2013, datë 4.3.2013 “Për mediat audiovizive
në Republikën e Shqipërisë”, përkuﬁzohen si transmetimet lineare të një shërbimi
audioviziv, i siguruar nga nga ofrues shërbimi mediatik për shikimin e njëkohshëm të
programeve, mbi bazën e një skeme programesh (Ligji 97/2013, neni 3(50)), pavarësisht
teknikës së përdorur për transmetimin, qo>ë kabllor apo satelitor. Do të jemi në prani
të një komunikimi të veprës drejt publikut në formën e transmetimit.
Transmetimet dixhitale (ose numerike) do të zenë një vend shumë të rëndësishëm në
mjedisin mediatik në Shqipëri. Nga pikëpamja e të drejtës pasurore të autorit, parë
në një këndvështrim teknik, do te kemi dy lloje transmetimesh numerike, që Ligji
97/2013 i përkuﬁzon si lineare dhe jolineare. E para përkuﬁzohet si ofrimi i shërbimit
të programit audio dhe/ose audioviziv për marrje të njëkohshme të tyre nga dëgjuesit
dhe/ose shikuesit. Ndërsa e dyta përkuﬁzohet si ofrimi i shërbimit të programit
audio dhe/ose audioviziv për marrje, sipas kërkesës individuale dhe në momentin
e zgjedhur nga përdoruesit (Ligji 97/2013, neni 3(42)). Të dyja këto përkuﬁzime
përkojnë me shikimin e videove në formatin Streaming, ose në formatet e shpërndara
nga platformat e njohura si Youtube. Ndryshimi me transmetimet televizive, ashtu
siç e njohim ne, është se në rastet e transmetimeve dixhitale nëpërmjet internetit
ose platformave të tjera dixhitale, është vetë përdoruesi që zgjedh materialin që ai
dëshiron të shikojë, ashtu si dhe momentin që ai do të shikojë këtë material. Në këtë
kuptim, këtu sërish do të kemi përcjellje në publik, nëpërmjet “vënies në dispozicion
të tĳ të veprave në mënyrë të tillë që çdokush prej përdoruesve të ketë akses në vendin
dhe në çastin e zgjedhur në mënyrë të individualizuar (Direktiva 2001/29, neni 3.1).
Komunikimet në mjediset dixhitale
E drejta e komunikimit në mjedisin dixhital realisht përkthehet si një konsultim online
ose të një komunikim drejtuar publikut. Në vetvete, vënia në dispozicion nuk ka për
qëllim ofrimin e një kopjeje materiale të veprës dhe mbetet tërësisht një operacion
jo i materializuar. Neni 29 i Ligjit shqiptar për të drejtat e autorit thotë, në lidhje me
të drejtën e komunikimit në publik, se “përfshin transmetimin për publikun të një
vepre […] me ose pa tel, për marrjen e tyre nga publiku”. Ligji shqiptar ka rimarrë
formulimin e Direktivës 2001/29/EC, duke u përafruar edhe me legjislacione të huaja, si
për shembull ai francez, përcaktojnë se përfaqësimi (ose përcjellja në publik) konsiston
në komunikimi e veprës për publikun me anë të një mekanizmi çfarëdo (Caron, 2013,
286), çka lë një hapësirë të gjerë interpretuese në favor të mbajtësve të të drejtave.
Dy elemente dalin në pah në lidhje me përfaqësimin ose përcjelljen në publik: karakteri
efektiv i pranisë së një publiku potencial, si dhe karakteri i menjëhershëm (në kohë
reale ose parimi i simultaneitetit) i objektit të transmetimit.
Kontakti me publikun mund të jetë i drejtpërdrejtë (për shembull loja e aktorëve në një
pjesë teatri) ose i tërthortë (nëpërmjet shikimit të një regjistrimi të bërë më parë në kohë).
Për rastin e dytë mund të themi se kemi të bëjmë me një akt shfrytëzimi të veprës, çka
i propozohet një publiku para se vepra të merret nga klienti ose nga publiku në [alë.
Transmetimi dixhital që propozon konsultimin online të veprave në favor të një
numri të papërcaktuar individësh hyn tërësisht në përkuﬁzimin e komunikimit për
publikun. Megjithatë, para vitit 1986, Konventa e Bernës nuk i detyronte shtetet anëtare
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të akordonin të drejtën e komunikimit për të gjitha kategoritë e veprave, por vetëm
për veprat “dramatike, dramatiko-muzikore ose muzikore”. Tekstet dhe fotograﬁtë
nuk ishin të përmendura shprehimisht, kështu që në mënyrë të drejtë lindte pyetja:
a mundej që këto vepra të ishin objekt i së drejtës së përcjelljes në mjediset dixhitale?
Megjithatë, ishte lehtësisht e kuptueshme se nenet e Konventës në lidhje me përcjelljen
në publik të veprave pasqyronin gjendjen e teknologjisë ne vitet 1970. Në këtë kuadër,
Konferenca e OBPI-së, dhjetor 1996, mbajtur në Gjenevë, i dha përgjigje kësaj situate
duke zgjeruar fushën e zbatimit të së drejtës së komunikimit për publikun për të
gjitha llojet e veprave. Neni 8 i traktatit për të drejtën e autorit shprehet se ”autorët e
veprave letrare dhe artistike – pa kuﬁzim – gëzojnë të drejtën ekskluzive të autorizojnë
komunikimin për publikun të veprave të tyre me kabllo ose jo, duke përfshirë vënien
në dispozicion të publikut të veprave, në mënyrë të tillë që çdokush mund të ketë akses
nga vendi dhe momenti që përzgjedh në mënyrë të individualizuar”.
Direktiva e BE-së mbi të drejtën e autorit dhe të drejta fqinje me të, në shoqërinë e
informacionit, datë 22 maj 2001 (Direktiva 29/2001/BE), e rithekson këtë parim në
nenin 3 paragraﬁ 1, i cili lexohet si vĳon: “E drejta ekskluzive për të autorizuar ose
për të mos lejuar komunikimin për publikun të veprave origjinale ose kopjeve të tyre,
me kabllo ose jo, duke përfshirë vënin në dispozicion të publikut të këtyre veprave
në mënyrë të tillë që secili anëtar i publikut të mund të ketë akses nga vendi dhe në
momentin që ai/ajo zgjedh individualisht”. Paragraﬁ 23 i hyrjes së kësaj direktive
i mëshon faktit se e drejta e komunikimit duhet të kuptohet në sensin e gjerë, në
mënyrë që të mbulojë të gjitha llojet e komunikimit drejtuar publikut që nuk është i
pranishëm në vendin e origjinës së komunikimit dhe që nuk mbulon asnjë akt tjetër”.
Është e vërtetë se në të kundërtën e një transmetimit tradicional që prek një auditor
pasiv të të njëjtit program, transmetimi në linjë sjell një ndryshim në kohë në receptimin
e veprës për shkak të vetë vullnetit të ndryshueshëm të konsumatorëve, pasi publiku
i ri i botës së internetit dallon për nga individualizmi në përzgjedhjen e veprës edhe
në kohën e vizionimit ose të dëgjimit të saj. Në këtë kuptim, të ﬂitet për simultaneitet
do të ishte e pabazuar as në tekst dhe as në logjikë, pasi përcjellja në publik i bëhet
në çdo kohë dhe në çdo moment një publiku gjithmonë të individualizuar. Koncepti
i simultaneitetit është futur gabimisht si mënyrë për të ndarë riprodhimin (ﬁksimin
përfundimtar të veprës në hard disk) dhe përcjelljen (komunikimin e veprës nëpërmjet
server-it pa qenë e nevojshme që vepra të ﬁksohet në hard disk), ndërkohë që në
mjedisin dixhital, pothuajse gjithçka ndodh në mënyrë simultane.
Peer2Peer (“P2P”) është një sistem shkëmbimi i decentralizuar i dosjeve elektronike
(në anglisht ﬁle). Ky sistem bëhet i mundur nëpërmjet programeve P2P që shkarkohen
në kompjuter nga vetë përdoruesit dhe u lejon atyre lidhjen e kompjuterëve të
tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë, pa kaluar nga ndonjë server qendror dhe kësisoj
të shkëmbejnë midis tyre përmbajtjen e materialeve që ata kanë në hard-diskun e
kompjuterëve. Rrjetet P2P përdoren kryesisht për të lidhur pika fundore duke
përdorur servera ad hoc (Schroder, Fischbach) ose të përkohshëm dhe të lëvizshëm.
Kjo do të thotë se lidhja mes dy pika fundore ose më shumë, nuk bëhet nëpërmjet
një serveri qendror, nëpërmjet të cilit kalon dhe ﬁltrohet informacioni: serverë
janë pika fundore, pra kompjuterat e përdorueve. Nëpërmjet kësaj skeme mund të
shkëmbehen dosje dixhitale të formateve të ndryshme, mp3 për muzikën, DivX për
videot multimediale, foto, programe, dokumente Ëord ose në format pdf. Programet
më të njohur ndër vite të sistemit P2P janë Gnutella, Kazaa, Bitorrent, Utorrent, Emule,
E-donkey etj. Rrjeti i vërtetë P2P nënkupton një mungesë të një serveri qendror ose
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të një platforme apo faqeje interneti prej së cilës tranzitojnë veprat. Sipas një autori,
sistemi peer2peer mund të cilësohet si një ndërmjetës që e kryen shërbimin e tĳ falas dhe
që ka për qëllim vënien në kontakt të përdoruesve të internetit midis tyre në të gjithë
botën (Gautier, 2000, 37). Programi P2P bën të mundur vetëm renditjen në formën e
një numëratori të adresave IP të përdoruesve të programit P2P, që shkëmbejnë midis
tyre dosje dixhitale, të ligjshme ose jo.
Model tipik i një rrjeti peer 2 peer
Rrjeti i krĳuar nëpërmjet sistemit P2P nuk përmban në vetvete
nocionet e klientit dhe të serverit, por vetëm pika takimi që
gjenden në rrjet e që shërbejnë njëkohësisht si server dhe
klient. Modeli i këtĳ rrjeti ndryshon nga modeli klient-server,
ku komunikimi ﬁllon dhe mbaron te serveri. Shembulli më i
mirë i modelit klient-server është shkarkimi i një programi
ku kërkesa i drejtohet serverit dhe ky jep “autorizimin” për
shkarkimin drejt kompjuterit të klientit. Teknologjia P2P ka një regjim juridik tepër
të vështirë për t’u përcaktuar. Nga pikëpamja juridike-civile, programi P2P për>ohet
nga përdoruesi duke e shkarkuar atë në kompjuterin e tĳ. Që nga ky moment,
përdoruesi do të përdorë këtë program për të komunikuar vepra të ndryshme
drejt një përdoruesi tjetër që edhe ai e ka shkarkuar këtë program në kompjuterin
e tĳ. Rrjedhimisht, përdoruesi do të komunikojë veprat që ka në kompjuterin e tĳ
të gjithë komunitetit që ka këtë program, pra ai do të kryejë një akt transmetimi,
pra komunikimi drejt publikut. Ai do të sillet si një pronar i veprës që gjendet në
mediumin dixhital. Në këtë kuptim, në vetvete P2P nuk është e jashtëligjshme, por e
jashtëligjshme do të bëhet komunikimi i atyre veprave për të cilat përdoruesi nuk e
ka tagrën për ta bërë një gjë të tillë.
Rrjetet që shfrytëzojnë sistemin P2P nuk janë të jashtëligjshme në vetvete, ashtu
sikundër mund të mendohet nga një analizë sipërfaqësore e vendimeve gjyqësore
që kanë të bëjnë me riprodhimin e jashtëligjshëm të veprave artistike. Rrjete të tilla
përbëjnë një mekanizëm në shumëllojshmërinë e mekanizmave që lejojnë lidhjen e
kompjuterëve midis tyre dhe kësisoj shkëmbimin e informacionit. Lidhja e përdoruesve,
duke shfrytëzuar një sistem të tillë, nuk përbën automatikisht shkelje të ligjit. Megjithatë,
fakti që nëpërmjet këtĳ sistemi qarkullojnë dosje dixhitale passjell dhe qarkullimin e
dosjeve që janë potencialisht mbartëse të një rreziku shkeljeje të së drejtës së autorit.
Kemi gjithashtu dhe teknikën e streaming, e cila është përmendur dhe më sipër.
Streaming përbën atë lloj transmetimi të veprës në internet, qo>ë në mënyrë direkte
ose indirekte, e cila ka këto dy veçori: (i) informacioni merret nga një kompjuter ose
celular (pajisje fundore) në të njëjtën kohë me momentin e transmetimit të tĳ nga një
server ose nga nje kompjuter tjetër dhe (ii) informacioni që dërgohet nuk regjistrohet
dhe as nuk ﬁksohet në pajisjen fundore. Pra, nëse një përdorues dëshiron ta shikojë
sërish një ﬁlm ose një video, ose të dëgjojë një këngë, ai duhet të lidhet sërish me
faqen nga e cila ai ka marrë veprën e transmetuar në streaming, pasi ai nuk do të gjejë
asnjë gjurmë të saj në pajisjen fundore.
Së fundi, për sa i përket ritransmetimeve, ato përkuﬁzohen si transmetime të
njëkohshme, të patjetërsuara dhe të pandërprera nga një ofrues i shërbimit mediatik
i një transmetimi të një ofruesi tjetër të shërbimit mediatik. Pra, me [alë më të
thjeshta, kemi të bëjmë me një transmetim të dytë ose më shumë, të një transmetimi
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të parë. Ritransmetimi përfshin të gjitha llojet e teknikave që përmendëm më sipër, si
transmetimet satelitore, kabllore, me anë të antenës, valëve radiofonike e kështu me radhë.
Por, ndryshimi qëndron në faktin se, nëpërmjet ritransmetimit, sigurohet shpërndarja,
më saktë përcjellja e veprës drejt një publiku tjetër. Nëse e ilustrojmë me shembullin
e programeve radiofonike, mund të themi se transmetimi i programeve në radiot
individuale që gjenden në shtëpi, makinë apo vende të tjera që nuk dalin përtej rrethit të
ngushtë familjar, hyn në konceptin e transmetimit, siç e shtjelluam më sipër. Ndërkohë,
transmetimi i këtyre programeve në dyqane, holle hoteli, apo çdo vend tjetër publik (jo
domosdoshmërisht tregtar) është përbën një transmetim të dytë, pra një ritransmetim,
sepse i drejtohet një publiku tjetër. E njëjta logjikë do të udhëheqë dhe ritransmetimet e
emisioneve televizive nga versioni analog në transmetimet kabllore apo satelitore.
Konkluzion
E drejta e komunikimit të veprës në publik përbën një nga shtyllat kryesore të të drejtës
pasurore të autorit. Sot, me zhvillimin e vrullshëm teknologjik, kjo e drejtë përbën
një nga elementet kryesore të të drejtës pasurore të autorit. Nëpërmjet internetit,
formave të reja të trasnmetimeve të veprave audiovizive (pay per view, video on
demand, Peerstreaming...), gjithmonë e më pak i lihet vend shumëﬁshimit të veprës,
që mishërohet nëpërmjet shkarkimit të veprave ose shumëﬁshimit të saj në formate
CD ose DVD (sente të trupëzuara) dhe gjithmonë e më shumë vend zë komunikimi
i drejtpërdrejtë dhe pa barriera i veprave. Komunikimi mundëson kontaktin me
veprën, por duke mos e zotëruar asnjëherë atë, ose kopjen e saj. Gjithçka gjendet
në “eter”, në servera të fuqishëm, të cilët vënë në dispozicion të konsumatorët, me
kërkesën e tĳ, veprën, sa herë që ai e kërkon atë. Në këto kushte, vepra mbrohet më
mirë nga titullarët e veprës, duke u hequr mundësinë konsumatorëve të kenë një
kopje ﬁzike të saj. Në këto kushte, e drejta e komunikimit të veprës në publik do
të jetë e ardhmja e të drejtës së autorit, tregues i qartë i dematerializimit dhe botës
virtuale në të cilën edhe Shqipëria po ﬁllon të hedhë hapat e parë.
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Përgjegjësia prindërore dhe mbrojtja e interesit më të lartë të fëmĳës në
këndvështrimin teorik dhe praktik
Av. PhD. Sabina Meta
Abstrakt
Instituti I martesës, si një bashkëjetesë ligjore mbështetet në barazinë morale dhe juridike
të bashkëshortëve, në ndjenjën e dashurisë, respektit dhe mirëkuptimit reciprok, si baza e
unitetit në familje. Prindërit, organet kompetente, gjykatat, në vendimet dhe veprimtarinë e
tyre, duhet të kenë si konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmĳës. Prindërit dhe Shteti
kanë detyrë dhe të drejtë njëkohëssht të kujdesen për mirërritjen, zhvillimin, mirëqenien,
edukimin dhe arsimimin e fëmĳëve të lindur nga martesa ose jashtë martese , te birësuar, duke
u ofruar mbështetjen e nevojshme për të mbajtur në gjirin e tyre fëmĳët, për të parandaluar
keqtrajtimin dhe braktisjen e tyre, si dhe për të ruajtur qëndrueshmërinë e familjes. Instituti I
martesës dhe familja në vetvete përbëhen nga subjektë të së drejtës individë, të cilët pavarësisht
prezencës së dashurisë,mirkuptimit, bashkjetesës në faza të caktuara të jetës, uljeve dhe
ngritjeve në jetën e përbashkët martesore-familjare, menaxhimit apo keqmenaxhimit të tyre
mund të sjell si pasojë fundin e këtĳ instituti (apo bashkëjetese) të cilat nuk përkojnë me fundin
e marrëdhënieve mes anëtarëve të familjes. Çdo fëmĳë, për një zhvillim të plotë dhe harmonik
të personalitetit, ka të drejtë të rritet në një mjedis familjar, në një atmosferë gëzimi, dashurie
dhe mirëkuptimi, përmes së cilës është detyrë e prindërve tu sigurojnë një ambient të qetë
dhe kushte të përshtatshme për jetesë. Përgjegjësia prindërore përfshin tërësinë e të drejtave
dhe detyrave që kanë për qëllim të sigurojnë mirëqenien emocionale, sociale dhe materiale
të fëmĳës, duke u kujdesur për të, duke mbajtur raporte vetjake me të, duke i siguruar atĳ
mirërritjen, edukimin, arsimimin, përfaqësimin ligjor dhe administrimin e pasurive të tĳ. (
Neni 215 I Kodit të Familjes ). Duke qenë në këto kushte përgjegjësia prindërore përfshin një
katalog të drejtash dhe detyrimesh qe I njihen prindërve ligjorë si rjedhojë e të qënurit nëna
dhe babai I tĳ deri në moshë madhore, për të siguruar mirëqenien emocionale, sociale dhe
materiale të fëmĳës, pavarësisht faktit nëse prindërit ligjor ( por jo biologjik) janë të lidhur në
martesë apo jo, bashkejetojnë apo jo. Spunton për të realizuar këtë punim e mora nisur nga
fakti se shoqëria shqiptare, martesa, familja, po kalon në një fazë tranzicioni I cili ka vite që
vazhdon, referuar faktit të dhunës dhe shperbërjes se bërthamës familjare, duke sjellur pasoja
të pashmangshme dhe të pakorrigjueshme për fëmĳët, kërkoj të bëj një pasqyrim teorik dhe
praktik ( referuar praktikës gjyqësore) lidhur me ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, c farë
kuptojmë me këte Institut, lindja, ndryshimi, humbja dhe mbarimi I përgjegjësisë prindërore.
Përmes këtĳ punimi do të sjell në vëmendje njëkohësisht dhe vishtërsitë, penngesat de facto
dhe de jure që lidhen me këtë institut duke I konkretizuar dhe me shembuj përkatës.
Fjalet kyçe: Përgjegjësi prindërore, Gjykatë, Prindër, kujdestar ligjor.

Cështje nr 1- Përgjegjësia prindërore, kuptimi, lindja dhe kohshtrirja e saj
Njohja e dinjitetit të lindur dhe e të drejtave të barabarta e të patjetërsueshme të të
gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është baza e lirisë, drejtësisë dhe e paqes në botë,
mosha e fëmĳërisë ka të drejtë për një përkujdesje dhe përkrahje të veçantë. Familja,
si njësi bazë e shoqërisë dhe mjedis natyror për rritjen dhe mirëqenien e të gjithë
anëtarëve të saj dhe veçanërisht të fëmĳëve, duhet të ketë mbrojtjen dhe përkrahjen
e nevojshme që të mund të marrë përsipër plotësisht rolin e saj në bashkësi , fëmĳa,
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për zhvillimin e plotë dhe të harmonishëm të personalitetit të tĳ, duhet të rritet në
mjedis familjar, në një atmosferë lumturie, dashurie dhe mirëkuptimi, duke qenë në
këto kushte prindërit luajnë një rol shumë të rëndësishëm dhe vendimtar në rritjen
, edukimin, sigurimin e kushteve ekonomike, sociale të femive të tyre , ku të gjitha
keto kanë të bëjnë me prindërimin përgjegjësinë prindërore .( Konventa mbi të
drejtat e fëmĳës. Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve
të Bashkuara më 20 nëntor 1989). Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë citohet
rëndësia ligjore që I jepet gruas dhe fëmĳëve duke gëzuar një mbrojtje të posacme,
neni NENI 54 1 citon se “Fëmĳët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e
një mbrojtjeje të veçantë nga shteti. 2. Fëmĳët e lindur jashtë martese kanë të drejta të barabarta
me të lindurit nga martesa. 3. Çdo fëmĳë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi,
shfrytëzimi dhe përdorimi për punë, e veçanërisht nën moshën minimale për punën e fëmĳëve,
që mund të dëmtojë shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën a zhvillimin e tĳ”. Neni 215 I
Kodit të Familjes parashikon se “Përgjegjësia prindërore përfshin tërësinë e të drejtave
dhe detyrimeve që kanë për qëllim të sigurojnë mirëqenien emocionale, sociale dhe
materiale të fëmĳës, duke u kujdesur për të, duke mbajtur raporte vetjake me të, duke i
siguruar atĳ mirërritjen, edukimin, arsimimin, përfaqësimin ligjor dhe administrimin
e pasurive të tĳ…. Përgjegjësia prindërore lind si rrjedhoje e lindjes së fëmĳës (foshnje)
, e lindur gjallë, apo e birësuar pavarësisht faktit se fëmĳa ndaj të cilit do të ushtrohet
përgjegjësia prindërore, është nga një lindje natyrore biologjike,dhurues, I birësuar I
lindur nga prindër qe kanë lidhur martesë , jashtë martese, kanë bashkëjetuar, janë
divorcuar. Pra Përgjegjësia prindërore është marrëdhënia reciproke që krĳohet mes
fëmĳës dhe prindit në njërën nga fazat e cituara më sipër . Neni 220 I Kodit të Familjes
citon se “Përgjegjësia prindërore u përket dhe ushtrohet së bashku nga të dy prindërit në
lidhje me fëmĳën e lindur gjatë martesës së tyre ose jashtë martese, nëse është njohur nga të
dy prindërit”. Duke qenë në këto kushte fëmĳa ndodhet nën përgjegjësinë prindërore
që nga lindja gjallë e tĳ e gjer që fëmĳa arrin moshën madhore ku sipas legjislacionit
shqiptar është mosha 18 vjec , moshë në të cilën ligjërisht quhet madhor ose para
se të mbërrĳë moshën 18 vjec kur fëmĳa lidh martesë dhe ligjërisht quhet madhor
, pasi ai krĳon familjen e tĳ /saj. Fëmĳa ndodhet nën përgjegjësinë prindërore deri
në arritjen e moshës madhore ( neni 216 I Kodit të Familjes). Prindërit dhe fëmĳët
reciprokisht duhet të ndihmojnë, të duan dhe të respektojnë njëri-tjetrin Legjislacioni
shqiptar nuk njeh vetëm këto dy momente të ushtrimit të përgjegjësisë prindërore
por nisur nga nocioni dhe rëndësia e përgjegjësisë prindërore që ka të bëjë me
mbështetjen ekonomike, sociale, emocionale , Kodi Familjes parashikon dhe rastet
qe kanë të bëjnë më shkollimin e femise ( tashme madhor ) apo me zotësinë për të
vepruar e plotë, e pjesshme apo pazotësi për të vepruar . Për sa më lart në rastet
kur fëmĳa vazhdon shkollën e lartë shtrihen kuﬁjtë e përgjegjësisë prindërore nga
18 vjec që fëmĳa ishte madhor gjer në moshën 25 vjec kur fëmĳa mbaron shkollën e
lartë dhe referuar legjislacionit shqipëtar për arsimin e lartë përfshin dhe realizimin
e Shkollës së lartë dhë master , kjo me pretekstin se I rrituri ka nevojë tashmë për
mbështetje material para së gjithash nga ana e prindërit për të vazhduar shkollën e
lartë megjithatë një dicka e tillë nuk citohet dhe nuk zbatohet në mënyrë absolute
pasi ka të bëjë me gjetjen e mjeteve material për vazhdimin e mëtejshëm të shkollës,
pasi nëse fëmĳa ka një punë gjatë kohës që studion edhe punon dhe është I a>ë të
sigurojë mjetet për strehim , jetesë , ushqim, dhe shpenzime studimore , zbehet roli I
ndihmës material që mund të japë prindi e për rrjedhojë dhe ushtrimi I përgjegjësisë
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prindërore nga ana e tĳ .
Një rast tjetër I ushtrimit të përgjegjësisë prindërore lidhet dhe me zotësinë për të
vepruar nga ana e fëmĳës së mitur nga zotësi e plotë , në zotësi të kuﬁzuar në pazotësi
për të vepruar . Për një sqarim të mëtejshëm të asaj që cituam më lart I referohemi
Kodit civil e konkretisht neneve 6-10 të Kodit Civil të cilët po I citojmë si më poshtë
vĳon:
•
Neni 6-Zotësia për të vepruar -Personit, kur mbush moshën tetëmbëdhjetë vjeç, i
lind zotësia e plotë që me veprimet e tĳ të ﬁtojë të drejta dhe të marrë përsipër detyrime
civile. Zotësinë e plotë për të vepruar e ﬁton me anë të martesës edhe gruaja që nuk ka
mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeç. Ajo nuk e humbet këtë zotësi edhe kur martesa është
deklaruar e pavlefshme ose është zgjidhur para se të mbushë moshën tetëmbëdhjetë vjeç.
•
Neni 7 I mituri, që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç, mund të kryejë veprime
juridike vetëm me pëlqimin e mëparshëm të përfaqësuesit të tĳ ligjor. Megjithatë ai mund
të bëjë pjesë në organizata shoqërore, të disponojë atë që ﬁton me punën e tĳ, të depozitojë
kursimet dhe t’i disponojë vetë këto depozita. Neni 8 I mituri që nuk ka mbushur moshën
katërmbëdhjetë vjeç, është i pazoti për të vepruar. Ai mund të kryejë veprime juridike që i
përshtaten moshës së tĳ dhe që përmbushen aty për aty, si dhe veprime juridike që i sjellin
dobi pa asnjë kundërshpërblim. Veprimet e tjera juridike i kryen në emër të tĳ përfaqësuesi
ligjor.
•
Neni 9 I mituri me moshë katërmbëdhjetë vjeç deri në tetëmbëdhjetë vjeç, i cili është
i pazoti të kujdeset për punën e tĳ për shkak sëmundjesh psiqike ose zhvillimi të metë
mendor, mund t’i hiqet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Këto
veprime mund të kryhen vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të tĳ ligjor. Neni 10 Personit
madhor, që për shkak sëmundjeje psiqike ose zhvillimi të metë mendor, është tërësisht ose
pjesërisht i pazoti të kujdeset për punët e tĳ, mund t’i hiqet ose kuﬁzohet zotësia për të
kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Neni 11 Veprimi juridik që kuﬁzon zotësinë
për të vepruar është i pavlefshëm.
•
Neni 10 Personit madhor, që për shkak sëmundjeje psiqike ose zhvillimi të metë
mendor, është tërësisht ose pjesërisht i pazoti të kujdeset për punët e tĳ, mund t’i hiqet ose
kuﬁzohet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës.
•
Neni 11 Veprimi juridik që kuﬁzon zotësinë për të vepruar është i pavlefshëm.
Pra referuar Kodit Civil parashikohet , zotesia juridike dhe per te vepruar , citohen
rastet se kur i mituri nuk ka zotesi per te vepruar , ka zotesi te kuﬁzuar per te
vepruar dhe zotesi te plote per te vepruar,për sa më lart lidhur me kete lidhet dhe
ushtrimi i pergjegjesise prinderore , pasi ndryshe është ushtrimi i përgjegjësisë
prindërore ndaj te miturit në varesi të moshës dhe a>esisë psikologjike të tĳ per
te vepruar , 0-14 vjec , mosha 14-18 vjec , 18-25 kur vazhdon shkollën , mbi 18 vjec
ne varesi te gjendjes psikologjike paa>ësisë së tĳ për të vepruar të kuﬁzuar apo të
plotë pas kësaj moshe.
Zotësia për të vepruar lidhet jo vetëm me ushtrimin e të drejtave dhe marrjen
përsipër të detyrimeve nga ana e prindërve, shtrirja e kuﬁjve, por njëkohësisht
dhe me administrimin e pasurisë së fëmivë të mitur nga ana e prindërve të tyre e
konkretisht , neni 232 e vĳues I Kodit të Familjes përcakton rastet e administrimit
të pasurisë së të miturit e konkretisht :
•
Prindërit përfaqësojnë fëmĳën e tyre të mitur që nuk ka mbushur moshën
katërmbëdhjetë vjeç në të gjitha veprimet juridike, me përjashtim të atyre që, sipas
ligjit, i mituri mund t’i kryejë vetë. I mituri që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë
427

vjeç i kryen vetë veprimet juridike, por kurdoherë me pëlqimin paraprak të
prindërve, me përjashtim të atyre që, sipas ligjit, mund t’i kryejë vetë
•
Pasuria e të miturit që nuk ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç
administrohet nga prindërit në dobi të fëmĳës, kurse pasuria e të miturit që ka
mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç administrohet nga vetë i mituri, por
gjithmonë me pëlqimin paraprak të prindërve.
•
Tjetërsimi i pasurisë së paluajtshme të çdo fëmĳe të mitur deri në moshën
tetëmbëdhjetë vjeç, lënia hipotekë, ngarkimi me një barrë, marrja hua në emër të
të miturit, heqja dorë nga trashëgimia apo legu ose mospranimi i një dhurimi, si
dhe përgjithësisht veprimet që kapërcejnë kuﬁjtë e një administrimi të thjeshtë të
çdo pasurie të të miturit, mund të kryhen vetëm kur e kërkon interesi i të miturit
dhe me autorizim të gjykatës së vendbanimit të të miturit. Veprimi juridik, që
është kryer pa u marrë autorizimi i gjykatës, mund të shpallet i pavlefshëm me
kërkesën e prokurorit, të prindit ose të kujdestarit të të miturit. Në qo>ë se gjykata
jep pëlqimin më vonë, veprimi juridik nuk shpallet i pavlefshëm
•
Prindërit mund të përdorin të ardhurat nga pasuria e fëmĳës, që ata
administrojnë, për mirërritjen, edukimin dhe arsimimin e tĳ. Ata mund t’i përdorin
këto të ardhura, për të plotësuar nevojat e domosdoshme të familjes, kur nuk kanë
pasuri të mja>ueshme për t’i plotësuar vetë ato. Të ardhurat e mbetura kthehen
në pasurinë e fëmĳës.
•
Administrimi i pasurisë së fëmĳës bëhet nga të dy prindërit bashkërisht, në
rastin kur ata e ushtrojnë përgjegjësinë prindërore bashkërisht dhe në rastet e tjera
ose nga i ati apo nga nëna nën kontrollin e gjykatës, sipas neneve 234 dhe 235 të
këtĳ Kodi. E drejta e përdorimit të pasurisë së fëmĳës është e lidhur me të drejtën
e administrimit ligjor. Kjo e drejtë u takon të dy prindërve bashkërisht ose atĳ që
është i ngarkuar me administrimin e pasurisë së fëmĳës.
•
E drejta e përdorimit të pasurisë së fëmĳës nga prindi pushon: a) kur fëmĳa
bëhet madhor; b) për shkaqet për të cilat merr fund përgjegjësia prindërore ose
administrimi ligjor; c) për të gjitha shkaqet që lidhen me marrjen fund të uzufruktit.
Detyrimet që lidhen me të drejtën e përdorimit të pasurisë së fëmĳës janë detyrimet
që kanë personat që gëzojnë të drejtën e uzufruktit në një pasuri; b) detyrimi për
ushqim, mirërritje, edukim dhe arsimim të fëmĳës, në bazë të pasurisë.
•
E drejta e përdorimit të pasurisë së fëmĳës nuk shtrihet mbi pasurinë që ai
ﬁton nga puna e tĳ, as mbi pasurinë që i është dhuruar ose që i ka kaluar me
trashëgimi, kur prindi është ndaluar shprehimisht të ketë të drejtën e përdorimit
mbi këtë pasuri
Për sa më lart përgjegjësia prindërore është lidhja e domosdoshme reciproke mes
fëmĳës dhe prindit tërësia e të drejtave dhe detyrimeve që nga momenti I lindjes
së fëmĳës e gjer që fëmĳa ligjërisht të arrĳë moshën madhore (rastet e cituara më
lart), duke i garantuar fëmĳës së mitur nga ana e prindërve (biologjik, natyror,
ligjor, birsues, të lindur nga martesa apo jashte martese, gjatë bashkejtesës) këto
kushte :
•
Se pari : Mirëqënie ekonimike, materiale (sigurimi i një banese, ambienteve të
përshtatëshme për banim, shkollim , studim ,mjete didaktike studimore ngrohtësi dhe
vatër familjare, për te ndjekur kurse dhe aktivitete të ndryshme shkollore, parashkollore,passhkollore, kurim, mjekim, këshillim psikologjik, terapi ..... logoterapi... etj
•
Së dyti : Mirëqënie sociale, kulturore, fetare
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•
Se treti : Mbrojte nga dhuna, keqtrajtimet , lëndimet, fyerjet, sharjet , keqtrajtimi
psikologjik, emocional, braktisja, shitja , abuzimet, përdhunimet, shfrytëzimi seksual, apo
për qëllime ekonomike, traﬁkimi,për të lypur në rrugë etj .
Të gjitha këto së bashku përbëjnë parimet mbi të cilat ushtrohet përgjegjësia
prindërore((E Drejta Familjare –Arta Mandro, Tiranë, Nentor 2009) e konkretisht :
•
Parimi i interesit më të lartë të fëmĳës. Nënkupton që cdo vendimarrje që
merret nga prindërit , kujdestari, institucionet shtetëeore , gjykatat duhet të ketë
parësore mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmĳës .
•
Parimi i barazimit të prindërve. Kjo nënkupton barazinë e tyre me njeri –
tjetrin kundrej fëmĳës dhe personave të trete dhe barazia e tyre para Gjykatës
dhe cdo institucioni tjetër me të drejta të barabarta në ushtrimin e të drejtave dhe
përmbushjen e detyrimeve.
•
Parimi i barazimit të fëmĳëve. Nënkupton që të gjithë fëmĳët duhet të
trajtohen në mënyrë të barabartë , si ato të lindur nga martesa, jasht martese, të
birësuar , pavarësisht nga gjinia, mosha , dhe a>ësitë psikologjike( përjashto faktin
që ushtrimi i përgjegjësisë prindërore ndaj fëmĳës së mitur është më i madh ndaj
fëmĳëvë në nenvojë( për arsye moshe, apo a>ësive psikologjike) se ndaj fëmĳëve
të tjere dhe kjo në vetvete nuk përbën cënim të barazisë mes fëmive.
Këto të drejta gëzojnë dhe fëmĳët e lindur jashtë martese pasi Përgjegjësia
prindërore ndaj fëmĳës së lindur jashtë martese ushtrohet nga prindi që e ka
njohur fëmĳën si të tĳ. Në qo>ë se ai është njohur nga të dy prindërit, përgjegjësinë
prindërore e kanë të dy prindërit. Me kërkesë të të atit, të nënës ose të prokurorit,
gjykata mund të ndryshojë kushtet e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore dhe
të vendosë që ai të ushtrohet nga njëri prind ose nga të dy bashkërisht. Gjykata
në këtë rast vendos se me cilin prind do të banojë fëmĳa. Gjykata vendos për të
drejtën e vizitës dhe të mbikëqyrjes së prindit, me të cilin fëmĳa nuk banon. Pra
fëmĳës duhet ti sigurohen të gjitha këto nga prindërit e tĳ ose nga përsona të tjerë
të cilët fëmĳët janë vendosur në kujdestari qo>ë dhe shteti si rrjedhojë e braktisjes
së fëmĳëve nga ana e prindërve apo abuzimeve të ndryshme që mund tu vĳnë
nga ana e përsonave të tretë .
Pyetje për disktuim. Si duhet të veprohet kur fëmĳa i mitur dhunohet ,keqtrajtohet,
abuzohet nga prindërit e tĳ , kujdestari, apo institucionet në kujdestari ???
Nuk eshtë e lehtë ti përgjigjes kësaj pyetje , pasi familja shqiptare ka kohe që po
kalon në një fazë tranzicioni dhe viktimat e para janë gratë dhe fëmĳët të cilët
kanë qenë objekt apo dëshmitarë i dhunës në familje, keqtrajtimeve , fyerjeve ,
sharjeve , apo vrasjeve. Nga praktika gjyqësore personale në seksionin familjar
jam ndeshur se si fëmĳët janë rritur në ambiente dhune , debatesh familjare,
keqtrajtime emocionale , deri dhe në vrasje të njërit prind nga prindi tjetër . Prindër
që janë divorcuar dhe që gjithsecili ka braktisur fëmĳët për të ﬁlluar një jetë të re
duke lënë në kujdestari fëmĳët e tyre tek përsona të tretë , apo shteti , fëmĳë të
abuzuar nga kujdestarët e tyre apo persona të tretë gjatë kohës që kanë qenë në
kujdestari të Shtëpive të fëmĳës , apo dhe të traﬁkuar nga personat e cituar më
lart..... Me të drejtë lind pyetja se si do të procedohet në këtë rast?? C farë mund të
bëhet në këtë rast??? Për hir së vërtetës fatkeqësisht këto fëmĳë janë të pambrojtur
ligjërisht , ekonomikisht, moralisht, dhe nga dhuna apo abuzimet(rastet e fundit
të ndodhura në shtëpinë e foshnjës Shkoder , maj 2016 të evidentuara ) traﬁkimet
që janë bërë nga vetë prindërit, abuzimet seksuale , dhunimet dhe vrasjet në
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familje janë shembulli më I qartë se neni 215 I familjes në shumë raste shndërrohet
në një normë të vdekur se sa në një detyrim ligjor dhe viktimat e vetme janë fëmĳet
të cilëvë u shkaktohen shumë dëme të pariparueshme në jetën e tyre, shendetin psiko-emocional për të tashmen dhe të ardhmen e tyre .
Cështje nr 2- Kuﬁzimi, heqja, perfundimi i përgjegjësisë prindërore
Raste nga praktika
Përgjegjësia prindërore është përkuﬁzimi ligjor I marrëdhënieve prindër –fëmĳë
, kalimi nga e drejta prindërore ( sipas percaktimeve të Kodit të Familjes 1982) në
përgjegjësi prindërore sipas Kodit aktual , përbën një hap të rëndësishëm dhe nxjerr
në pah parimin universal për interesin më të lartë të fëmĳës . (E Drejta Familjare –
Arta Mandro, Tiranë, Nentor 2009 , fq -399)Përgjegjësia prindërore është një e drejtë
dhe një detyrim, por si të gjitha të drejtat me karakter pasuror dhe jo pasuror si dhe
detyrimet përkatëse , mgjth ato nuk ekzistojnë në mënyrë absolute keshtu që mund
të kuﬁzohen , të hiqen, të mbarojnë në varësi të situatave të ndryshme , veprimeve,
mosveprimeve nga ana e prindërve të fëmĳës që sjellin si pasojë dhe humbjen
,kuﬁzimin apo mbarimin e përgjegjësisë prindërore .
Neni 223 I Kodit të familjes citon rastet ne të cilat prindërit mund të humbasin
përgjegjesinë prindërore , e konkretisht “Prindërit e fëmĳës mund të humbasin përgjegjësinë
prindërore nëpërmjet një vendimi penal që i ka dënuar ata si autorë ose si bashkëpuntorë
për një vepër penale ndaj fëmĳës së tyre, si bashkëpunëtorë në një vepër penale të kryer nga
fëmĳa i tyre ose nëse janë dënuar për ndonjë nga shkaqet e braktisjes së familjes, për sa kohë
që ata nuk kanë marrë përsipër detyrimet që kanë ndaj saj. Pra Kodi I Familjes ka cituar
rastet përkatëse të humbjes së përgjegjësisë prindërore të cilat lidhen me veprimet
ose mosveprimet që realizohen kundër , jetës, shëndetit, mirqënies së fëmĳës së
mitur apo I drejtojnë drejt veprimeve ose mosveprimeve të kundraligjshme. Një
nga arsyet në të cilat mund të kuﬁzohet prindërimi është dhe dhuna në familje që
ushtrohet mes të tjerave dhe ndaj fëmĳëve të mitur , I cili për hir të së vërtetës është
një ndër fenomenet më të përhapura në shoqërinë tone e cila është bashkudhëtare e
marrëdhënieve mes vetë njerzeve, në shoqëri, në familje, mes partnerëve, pa u nisur
nga pozita sociale, mosha, krahina, pikpamjet fetare, arsimore, ekonomike, etnike
etj..., ku të gjithë këto së bashku janë faktor ndikues, por jo përjashtues. Dhuna vjen
si rrjedhojë e dëshirës së madhe për kontroll dhe nënshtrim të personit tjeter nga
dhunuesi dhe mund të shfaqet në forma nga më të lehtat tek ato më të rëndat me
pasojë vdekjen. Gjer para vitit 2006, kuadri ligjor ishte i mangët përsa i përket dhunës
në familje dhe mbrojtjes së saj, pavarësisht së numrit të femrave të dhunuara apo
i viktimave të dhunës i cili për hir të së vërtetës ka qenë në rritje dhe jo në rënie.
Referuar ligjit Nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet
familjare” ose sic quhet ndryshe “ligji kundër dhunës në familje”, është një katalog
se si duhet të veprojë një person i dhunuar për mbrojtjen e të drejtave të tia ligjore
dhe dhënies fund të dhunës, pavarësisht gjinisë, moshës, e shumë faktorëve të tjerë.
Një mbrojtje të posacme përmes këtĳ ligji u kushtohet fëmive të mitur kur ato janë
objekt dhune nga ana e prindërve të tyre . Kërkesën për urdhër mbrojtjeje mund ta
paraqesin: a) vetë viktima; b) përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës; c) policia /
prokuroria. 2. Kërkesën për urdhër mbrojtjeje të një të mituri mund ta paraqesin: a)
prindi ose kujdestari i të miturit; b) përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës; c) të
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afërmit; ç) përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale pranë bashkisë ose komunës,
ku ka banimin e përhershëm apo të përkohshëm viktima, që kanë dĳeni për ushtrimin
e dhunës; d) qendrat dhe shërbimet për mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të
dhunës në familje, të njohura/licencuara nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe
Shanseve të Barabarta; dh) policia/prokuroria; e) personat ligjërisht përgjegjës për
fëmĳët. 3. Kërkesën për urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje mund ta paraqesin: a) vetë
viktima; b) përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës; c) policia/prokuroria; ç) personi
me të cilin viktima ka marrëdhënie familjare; d) përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve
sociale pranë bashkisë ose komunës, ku ka banimin e përhershëm apo të përkohshëm
viktima, që kanë dĳeni për ushtrimin e dhunës; dh) qendrat dhe shërbimet për
mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje, të njohura/licencuara
nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Kërkesë padia e
depozituar në Gjykatë duhet të përfshĳe, gjeneralitet dhe të dhëna të sakta për
dhunuesin dhe të dhunuarin, përshkrim faktesh , rrethanash, episode dhune, frika
që ka i dhunuari për agravim të mëtejshëm të dhunës dhe shkaktimi i pasojave të
dëmshme për jetën e e tĳ, shëndetin, mirëqënien sociale, psiko emocionale, etj.. për
vete apo dhe për anëtarë të tjerë të familjes. Paraqitja e kërkesë padisë për lëshimin
e urdhër mbrojtjes të menjëhershme të paraqitur nga i padituri kur është i mitur
(perfaqësuesi i tĳ ligjor) gjykata është e detyruar të vendosë dhe të shprehet me vendim
brenda 24 orëve nga momenti i paraqitjes së saj, ndërkohë që kur urdhëri i mbrojtjes
nuk është i mitur, gjykata në rastin e urdhërave të menjëhershëm të mbrojtjes duhet
të shprehet brenda 48 orëve . ( Dhuna dhe mbrojtja ligjore kundëer saj, publikuar
në HermesNeës Albania-Av. PHD-Sabina Meta ).Sic konstatohet , femĳët e mitur
ligjërisht gëzojnë një mbrojtje të posacme nga ana e ligjit de jure , por de facto kushtet
ekonomike , sociale, realiteti shqiptar qëndrojnë shumë larg të vërtetës pasi këto raste
janë shumë të rralla për tu zbuluar , por njëkohësisht nuk ka ambiente ku mund të
qëndrojnë fëmĳa I dhunuar dhe gruaja e dhunuar dhe s ka institucione mbrojtjëse
për gra të dhunuara apo politika ndihmëse që nëna së bashku me fëminë e dhunuar
të largohet nga ambienti përkatës , të strehohet në një ambient larg dhunës dhe ti
sigurohet punë dhe mjete jetese e banimi.
Neni 228 I Kodit të Familjes përcakton rastet e heqjes së përgjegjësisë prindërore e
konkretisht , “Kur prindi shpërdoron përgjegjësinë prindërore ose tregon pakujdesi të rëndë
në ushtrimin e saj, ose me veprimet e tĳ ndikon në mënyrë të dëmshme në edukimin e fëmĳëve,
me kërkesën e prindit tjetër, të të afërmve të fëmĳës ose të prokurorit, mund t’i hiqet përgjegjësia
prindërore” . Heqja e përgjegjësisë prindërore bëhet me vendim të gjykatës, duke u
thirrur si i paditur prindi, për të cilin kërkohet kjo heqje. Gjykata vendos që heqja e
përgjegjësisë prindërore të shtrihet mbi të gjithë ose mbi disa nga fëmĳët e lindur para
vendimit të gjykatës për heqjen e përgjegjësisë. Heqja e përgjegjësisë prindërore e
shkarkon fëmĳën nga detyrimi për ushqim ndaj prindërve, me përjashtim të rastit kur
gjykata vendos ndryshe. Por dhe heqja e përgjegjësisë prindërore nuk është absolute
pasi Kodi I Familjes përcakton një fakt të tille se në rastet kur pushojnë shkaqet per
të cilat u hoq përgjegjësia prindërore ajo mund të rikthehet dhe prindi të cilit iu hoq
përgjegjësia prindërore me rikthimin e saj ﬁton të gjitha të drejtat dhe detyrimet që
kishte para se ajo ti hiqej, “Përgjegjësia prindërore mund të kthehet me vendim të gjykatës,
kur pushon shkaku për të cilin është hequr kjo përgjegjësi”.
Kodi I Familjes përcakton dhe rastet e mbarimit të përgjegjësisë prindërore të lidhur
ngushtësisht me pamundësinë objective për arsye të ndryshme dhe lënia në kujdestari
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e këtyre fëmive gjyshërve apo të afërmve të tjerë me fëmĳët e mitur dhe nëse këto nuk
janë , institucioneve të kujdestarisë. Duke qenë në këto kushte “në qo>ë se prindërit
e fëmĳës kanë vdekur, janë në pamundësi të ushtrojnë përgjegjësinë prindërore për
shkak të pazotësisë për të vepruar, të mungesës ose për arsye veçanërisht të rënda,
fëmĳa mund t’i besohet një anëtari të familjes, një personi të caktuar si kujdestar,
një familjeje kujdestare ose edhe një institucioni të përkujdesje”-neni 224 . Në këtë rast
merret mendimi i sektorit të ndihmës dhe shërbimeve sociale, sipas dispozitave për
kujdestarinë. Në qo>ë se njëri nga prindërit është para pamun dësisë së ushtrimit
të përgjegjësisë prindërore ose kur njëri nga prindërit ka vdekur, përgjegjësia
prindërore ushtrohet nga prindi tjetër. Rast i mbarimit të përgjegjësise prindërore
është kur fëmĳa arrin moshën 18 vjec ( bëhet madhor), martohet para kësaj moshe
, apo moshën 25 vjec pasi mbaron stuimet sipas ligjës. Nëse fëmĳa birsohet mbaron
përgjegjësia prindërore për familjen e origjinës dhe ﬁllon përgjegjësia prindërore për
familjen birsuese që nga momenti që vendimi i birsimit merr formë të prerë.
Raste nga praktika gjyqësore : Praktika gjyqësore shqiptare ka parë raste të ndryshme
nga praktika , duke ﬁlluar që me braktisjen e fëmĳëve e më tej , më poshtë po detajoj
disa nga ato për të cilat kanë qënë cështje që I kam ndjekur nga afër .
• Braktisja e fëmĳëve nga nëna biologjike , pasi është ndarë nga bashkëshorti , në
rastet kur nëna dëshirontë të shkonte jashtë tek vëllezërit e saj për tu martuar
sërisht, babai I fëmĳëve ndodhej në burg, gjyshja shfaqi pamundësinë objective
për tu kujdesur për arsye shëndetësore dhe ekonomike ( pasi ishin 4 fëmĳë , mosha
1-8 vjec ) dhe kujdestaria e fëmĳëve të mitur iu la Shtëpisë së Fëmĳës për rritje
dhe edukim pasi u braktisën nga ana e prindërve të tyre të cilët në gjykim ishin
në cilësinë e personit të trete dhe Shtëpia e Foshnjes apo Fëmĳës ishte në cilësinë
e kerkuesit .
• Marrja e kujdestarisë nga vëllezërit ose gjyshja e fëmĳëve të mitur , në rastet kur
nëna ishte larguar për tu martuar sërisht dhe babai kishte vdekur , ose ndodhej
në burg
• Heqja e përgjegjësisë prindërore në rastet kur babai ishte I dhunshëm dhe dhuna
shtrihej jo vetëm ndaj bashkeshortes por dhe ndaj fëmĳëve të mitur dhe në këtë
rast kishim heqje të përgjegjësisë prindërore .
• Vdekja e dy prindërve , sjell si pasoje që fëmĳët të kalojnë nën kujdesin e të afërmve
dhe nësë ato nuk kanë mundësi në institucione shtetërore .
• Humbja e zotësisë për të vepruar me vendim gjykate në formën e kërkuar nga
ligji dhe kur ligjërisht vertetohet fakti se prindërit janë të paa>e për tu kujdesur
për veten e tyre , perkundrazi jane dhe vetë ato që kanë nevojë për përkujdesje ,
humbasin përkohësisht të drejtën e ushtrimin të përgjegjësisë prindërore derisa të
vertetohet e kundërta .
• Mungesa e kushteve ekonomike në shumë raste ka bëre që prindërit e fëmĳës ti
drejtohen Gjykatës me kërkese duke thirrur si përson të trete Shtëpinë e Foshnjes
ose Fëmĳës duke I lënë fëmĳët në kujdestari pasi s kanë pasur kushte banimi,
strehimi, ushqim , arsim , edukim , me të drejtë rimarrje
• Lënia e fëmĳës së porsalindur nga e bĳa e pamartuar ( mosha 16 vjece ) institucionit
shtetëror më të drejtë rimarrje për tu birësuar nga familja e vajzes e konkretisht
vëllau I nënës së fëmĳës ( natyrisht kundra vullnetit të vajzës , nënës së fëmĳës së
mitur )
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Cështje nr 3-Mbarimi I martesës dhe ushtrimi I përgjegjësisë prindërore .
Raste nga praktika
Cituam më lart që përgjegjësia prindërore është realizimi i të drejtave dhe marrja
përsipër e detyrimeve bashkarisht nga bashkshortët (prindërit e fëmĳëve )dukë
pasur si parim kryesor mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmĳës , mgjth martesa
nuk zgjat pambarimisht dhe gjithmonë . Martesa është ai institucion i cili nenkupton
bashkëjetesën ligjore, mbështetet ne barazinë morale dhe juridike te bashkëshortëve,
ne ndjenjën e dashurisë, respektit dhe mirëkuptimit reciprok, si baza e unitetit ne
familje, bashkëshortët ndaj njëri-tjetrit dhe të dy së bashku ndaj fëmĳëve. Kodi i
Familjes parashikon mënyrat e mbarimit të martesës të cilat janë, me vdekjen e njërit
nga bashkëshortët, me shpalljen e vdekjes se njërit bashkëshort (ku bashkëshorti
tjetër pasjetues quhet i ve) ose me zgjidhjen e martesës se tyre, me marrëveshje
pëlqim reciprok mes bashkëshortëve ose me pëlqimin vetëm të njërit prej tyre duke
paraqitur padi në Gjykatën përkatëse ku ka vendbanimin paditësi (ku pastaj mirret
statusi i divorcuar).Në rastet kur bashkëshortët bien dakord për zgjidhjen e martesës,
i paraqesin gjykatës për miratim, se bashku me kërkesën, edhe një projektmarrëveshje
qe rregullon pasojat e zgjidhjes se martesës përsa i takon zgjidhjes së martesës,
lënien e fëmĳëve për rritje dhe edukim , caktimin e pensionit ushëimor , të drejtën e
taktimeve etj, ndërkohë që problematika më e madhe qëndron në rastet kur zgjidhja
e martesës bëhet duke pasur si bazë armiqësinë mes bashkëshorteve dhe kjo armiqësi
shtrihet dhe tek fëmĳët që janë viktimat kryesore të kësaj armiqësie dhe ku parimi
“ mbrojtja e interesit më të lartë të fëmĳës” mbet thjesht një parim. (Martesa dhe
mbrojta ligjore kundër saj, publikuar ne HermesNeës, Av. PHD. Sabina Meta h!p://
hermesneës.al/opinion/Martesa-dhe-zgjidhja-e-saj-ligjore.html ).
Në zbatim të nenit 226 “ nqs prindërit e fëmĳës kanë zgjidhur martesën , ushtrimi i
përgjegjësisë prindërore bëhet sipas Kreut III-pasojat e zgjidhjes se martesës, neni 154
e vĳues i K. Familjes (E drejta Familjare –Sonila Omari, Tiranë , fq 483-2007 )Referuar
Nenit 154 të Kodit të Familjes citohet fakti se “ Zgjidhja e martesës nuk prek të drejtat dhe
detyrimet që kanë prindërit ndaj fëmĳëve të tyre, me përjashtim të rasteve të parashikuara në
këtë Kod”.
Para se gjykata të marrë një vendim të përkohshëm ose përfundimtar lidhur me
mënyrën e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore, të drejtës së vizitës ose të besuarit të
fëmĳës njërit ishbashkëshort, duhet të thërrasë një psikolog ose punonjës social, i cili,
para se të japë mendimin, duhet të marrë të dhëna për gjendjen materiale dhe morale
të familjes, kushtet në të cilat jetojnë dhe ku është më e përshtatshme të jetojë fëmĳa.
Në rast se gjykata arrin në konkluzionin se fëmĳa, përkohësisht, duhet t’i besohet
një personi të tretë ose një familjeje kujdestare, duhet të marrë mendimin e sektorit
të ndihmës dhe shërbimeve sociale pranë bashkisë së vendit ku zhvillohet gjykimi.
Gjykata vendos për mënyrën e ushtrimit të përgjegjësisë prindërore ose për t’i besuar
fëmĳën një të treti, mbi bazën e kërkesës së njërës prej palëve, pjesëtarëve të familjes
ose prokurorit, në rast se ka shkaqe të rënda që janë të lidhura me ushtrimin abuziv të
përgjegjësisë prindërore. Gjyqtari, në këtë rast, merr në konsideratë: a) marrëveshjen
e bërë ndërmjet ish-bashkëshortëve; b) mendimin dhe ndjenjat e shprehura nga fëmĳa
i mitur, duke vlerësuar moshën dhe zhvillimin e tĳ; c) mendimin e psikologut ose të
sektorit të shërbimeve sociale pranë bashkisë, pasi këta të kenë dëgjuar fëmĳën. Prindi,
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që nuk i është lënë fëmĳa për rritje dhe edukim, ruan të drejtën të mbikëqyrë mbajtjen
dhe edukimin e fëmĳës e për pasojë të informohet dhe të konsultohet për zgjedhjet
e rëndësishme që lidhen me jetën e tĳ. Ai kontribuon në raport me burimet e tĳ dhe
ato të prindit tjetër. E drejta e vizitës dhe e banimit, sipas kushteve të përcaktuara
nga gjykata, nuk mund t’i refuzohen, veçse për arsye të rënda që dëmtojnë interesat
e fëmĳës.
Të drejtat dhe detyrimet e prindërve të mitur pas zgjidhjes së martesës vazhdojnë për
të dy prindërit e fëmĳës pasi me mbarimin e martesës ato nuk humbasin prindërimin
por i japin fund marrëdhënies bashkeshortore por të dretjat dhe detyrimet prindërore
dhe ushtrimin e përgjegjësisë prindërore e ushtrojnë bashkarisht pasi janë të drejta që
lidhen me të qenurin prindër me përjashtim të rasteve kur kjo e drejtë u kuﬁzohet, ose
u hiqet njërit nga prindërit me vendim gjykate. Në vendimin e zgjidhjes së martesës
caktohet dhe pasojat që vĳnë nga kjo zgjidhje ,dhe kontributi për detyrimin ushqimor
për fëmĳën dhe për ish-bashkëshortin, nëse është rasti, sipas parashikimeve të kreut
“Detyrimi për ushqim” të këtĳ Kodi, e drejta e takimit e fëmĳës së mitur me prindin
tjetër të cilit fëmĳa nuk i është besuar për rritje dhe edukim. Pavarësisht nga të gjitha
këto të drejtat e prindit të fëmĳës së mitur nuk kuﬁzohen vetëm në këtë aspekt ato
janë shumë më të gjëra pasi në vetvete përfshĳnë mirqënien social, ekonomike,
shpirtërore , materiale që duhet ti sigurohet fëmĳës së mitur nga të dy prindërit
dhe në vazhdimësi e jo vetëm nga njëri prind të cilit i është besuar fëmĳa përë rritje
dhe edukim . Duke qenë në këto kushte “Çdonjëri prej ish-bashkëshortëve është i
detyruar t’i japë tjetrit të dhëna të sakta për pasurinë dhe të ardhurat e tĳ, kur ato
janë të nevojshme për të caktuar detyrimin për ushqim”. Me kërkesën e njërit prej ishbashkëshortëve, punëdhënësi, organet ﬁnanciare përkatëse, zyrat e tatimeve dhe çdo
organ tjetër ku mund të merren prova, janë të detyruar të japin gjithë informacionin
e nevojshëm për gjendjen pasurore të ish-bashkëshortit tjetër dhe për të gjitha të
ardhurat e tjera të tĳ . Teorikisht parashikohet në këtë mënyre praktikisht është shumë
e vështire që të bëhen veriﬁkimet përkatëse pasi shumë të punësuar janë ﬁktive dhe
nuk ﬁgurojnë si të tillë ligjërisht, institucionet zyrtare nuk u japin akces të dhënash
avoketërve gjatë një procesi gjyqësor cka do të thotë se kanë të vështire të provojnë
të ardhurat pasurore, pasuria në shumë raste është në emër të prindërve nga burri
apo personave të tretë pra de facto dhe de jure është shumë e vështirë që të provohen
të ardhurat materiale .Me mbarimin e martesës nuk mbaron lidhja që ekziston mes
gjyshërve , dajave, tezeve, hallave të fëmĳës së mitur dhe pjesës tjetër të ﬁsit nga babai
apo nëna, pasi ushtrimi i përgjegjësisë prindërore nënkupton dhe vazhdimësinë e
mardhënieve mes fëmĳës së mitur dhe gjyshërve....në cdo aspekt të tyre .
Raste nga praktika gjyqësore : Praktika gjyqësore ndeshet me shumë vështirësi dhe
nuk është e lehtë qo>ë gjate zgjidhjes së martesës dhe gjatë ushtrimit të përgjegjësisë
prindërore pasi prindërit nga ish bashkshortë kthehen në armiq potent apo në persona
të panjohur për njëri –tjetrin duke lënë që sedra e lënduar dhe zhgënjimi nga zgjidhja
e martesës të shtrihen mbi të gjitha ndaj fëmĳëve që janë viktimat kryesore ( kjo në
të shumtën e rasteve). Rastet nga praktika gjyqësore po i citojmë si më poshtë vĳon :
•
Gjykata në të shumtën e rasteve ( përjashto rastet kur e citon ligji ) fëmĳën i
bësojn për rritje dhe edukim nënës së tyre .
•
E drejta e takimeve përcaktohet një herë në një ose dy javë ditë të shtunë
dhe të dielë dhe është shumë pak për prindin ( babain e fëmĳës) për ta takuar dhe
kujdesur për fëmĳën e mitur .
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•
Në vendim caktohn dhe ditët e festave dhe pushimet verore, për prindin i cili
ndodhet jashtë , gjykata procedon me bashkimin në një muaj gjatë verës dhe festat
zyrtare , në varësi të mundësisë të ardhjes së prindit të fëmĳës së mitur në Shqipëri që
përkon me periudhen e verës apo atë dimërore
•
Shkeputja e marrëdhënieve bashkshortore sjell shkëputjen e marrëdhënieve
mes prindërve të fëmĳës , ku nëna dhe ﬁsi i saj në përgjithësi shndërrohet në mbajtësen
absolute të drejtave të fëmĳëve duke përjashtuar nga cdo e drejtë babain e fëmĳës,
gjyshërit dhe pjesën tjeter të ﬁsit nga ana e babait
•
Shkeputja e marrëdhënieve më gjyshërit e fëmĳës ku u vishtërsohet e drejta e
takimit, marrjes dërgimit nga kopështi, shkolla, shëtitjet me to , përkujdesja etj duke
cënuar jo vetëm të drejtën e tyre por mbi të gjitha të drejtat e fëmĳëve që rriten pa
dashurine e domosdoshme të tyre dhe që pasojat vĳnë më vonë në shëndetin psikosocial-emocional te tyre .
•
Mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore , pasi nënat vishtërsojnë takimet (ose i
ndërpresin takimet , ose i shndërrojnë ato në takime pranë zyrës së përmbarimit duke
ndërprere zinxhirin e marrëdhënies, prind-fëmĳë dhe nip-gjyshër mbesë etj
•
Mos përmbushja e detyrimeve nga ana e prindit( babait të fëmĳës) i cili
shkëput marrëdhëniet, nuk paguan kontributin ushqimor(edhe pse në shumë raste
mund të jetë minimum)...apo krĳon familje të re dhe harron detyrimet që ka për
fëmĳën nga martesa e parë ....
Prindërimi nuk është lojë, nuk është provë , nuk është tentative apo lu>ë , është një
sﬁdë e vërtetë jetë pasi ke të bësh me marrjen përsipër të përgjegjësisë për të sjellë në
jëtë një qënie njerzore , për ta ﬁlluar nga zero dhe për të ndërtuar një kryevepër që është
njeriu. Fëmĳë sot është burri apo gruaja e ardhëshme , kolegu, fqinji, bashkeshorti,
bashkeshortja jone , prindi , gjyshi i ardhëshëm. Edukimi, mirqënia, mësimi i
parimeve , siguria emociaonale, shpirtërore, materiale, përkrahja, mbështetja ndaj tĳ
sot do të ndërtojnë qytetarin e ardhshëm i cili nëse ka pasur një fëmĳëri të qetë dhe
është rritur me dashuri , përkrahje do të jetë model, e kundërta ndodh nëse ai fëmĳë
privohet qo>ë dhe nga dashuria përkujdesja , përkrahja dhe mirqënia emmocionale,
shpirtërore , do të sjellë si pasojë që nga familja e tĳ të ndërtohet karakteri i një qytetari
problematik. Ndaj familjet e reja , nenat dhe baballarët duhet ta marrin me seriozitet
një mision që u është besuar gjate jetës, të qënurit prind dhe ushtrimi i përgjegjësisë
prindërore për fëmĳën e tyre dhe duke pasur si parim kryesor , mbrojtjen e interesit
më të lartë për fëmĳën e tyre .
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Rreziku i përmbytjeve nga çarja e digave
Dr. Rudina Uruçi
MSc. Enkelejda Lamçe
Universiteti i Elbasanit
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.
Përmbytjet mund të shkaktohen nga shirat e rrëmbyeshëm, nga plasja e digave ose nga
shkarjet e tokave të mëdha në ujëmbledhës ose pellgje ujore. 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.
Sigurisht që ngritja e ujëmbledhësve artiﬁcial ka rëndësi të madhe por nga ana tjetër shoqërohet
dhe me rrisqet përkatëse. Është e rëndësishme të njohim gjendjen aktuale të digave si dhe
kategorizimin e tyre sipas shkallës së rrezikshmërisë që paraqesin duke dhënë edhe rastet e
disa përmbytjeve ndër vite.
Fjalë kyçe: intensitet, kategorizim, plotat, 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;
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.
• 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).
1.

Vlerat e ujërave dhe rreziku i përmbytjeve nga çarja e digave

Vendi ynë me një sipërfaqe 28748km2(ndërsa në përgjithësi territori hidrograﬁk
llogaritet me 44000km2 duke përfshirë dhe rrjetin lumor jashtë kuﬁjve shtetërorë)
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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 mja#
e pasur me ujëra dhe potencialin energjetik duke u radhitur ndë vendet e para në
Europë për frymë të popullsisë. 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 kwh 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).
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.(Uruci, 2015).
Migrimi i madh gjatë dhjetëvjeçarit të fundit ka sjellë ngritjen e qëndrave të reja
të banuara, madje disa prej tyre janë ngritur nën digat ekzistuese. Një numër i
konsiderueshëm digash të mëdha janë ndërtuar në rrethet e Tiranës e të Durrësit.
Që të dy këto rrethe janë të ekspozuara ndaj proceseve të migrimit ku ndërtesat
janë ngritur pranë këtyre digave. Ndërtimi i infrastrukturës (ujësjellësit, kanalet e
ujërave të zeza dhe punime të tjera me gërmime dheu), si dhe veprimtaritë e tjera
njerëzore që kryhen në zonën fundore të strukturave të digave ekzistuese, prekin
rëndë qëndrueshmërinë e përgjithshme të digës dhe sigurinë e saj.
Ngritja e digave në Shqipëri ka nisur rreth viteve ‘50. Digat e para u ndërtuan për
qëllime bujqësore. Sot ka 630 sisteme rezervuarësh me diga, prej të cilave 307 njihen
si diga të larta (lartësia ≥15 m) ose sisteme rezervuarësh me diga të mëdha.
Sipas numrit të digave për 10 000 banorë, Shqipëria zë vend të parë ndër 82 anëtarë të
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ICOLD-it, ndërsa për numrin e digave të larta vjen në vendin e tetëmbëdhjetë. Diga
e Fierzës, me lartësinë 167 m, është diga më e lartë e tipit të saj në Evropë. Të gjitha
digat e larta në Shqipëri janë të tipit me mbushje dheu.(S.V.R.SH, 2003).
Ndërtimi i digave të larta në lumenjtë, qo>ë për krĳimin e liqeneve artiﬁciale për
qëllime hidroenergjetike, qo>ë për ujitje, kanë shkaktuar ndryshime në intensitetin
e përmbytjeve. Këto kanë ndikuar fuqishëm në regjimin hidrologjik të lumenjve në
rrjedhën e poshtme të tyre dhe për rrjedhojë, daljen e lumenjve nga shtrati dhe
përmbytjen e fushave përreth, fenomen që ka qenë mja> i theksuar këto 3-4 dekadat
e fundit.
Digat dhe rezervuarët në Shqipëri janë kryesisht të ndërtuar për nevoja agrokulturore,
për kontrollin e përmbytjeve apo për hidroenergji. Aktualisht janë 630 sisteme të
digave dhe rezervuarëve në vend, në të cilat 307 janë të njohur si diga të larta (lartësia≥
15 m) ose sisteme të mëdha të rezervuarëve/digave1. Midis 82 anëtarëve të ICOLD-it,
Shqipëria radhitet si vendi i parë për numrin e digave në 10 000 banorë. Lartësia e një
pjese të madhe të digave ﬁllon nga 10-30 m (524 diga) në 30-60 m ( 77 diga). Gjashtë
diga janë më të larta se 60 m, në të cilat dy janë më të larta se 100 m (Komani 115 m
dhe hidrocentrali i Fierzës 167 m). Në një lartësi prej 167 m hidrocentrali i Fierzës
është më i larti i këtĳ lloji në Evropë. Të gjitha digat e tjera në Shqipëri mbushin tokën.
( KNIDM (ICOLD), 1998).
Migrimi dhe zgjerimi urban kanë çuar në rritjen e përqendrimit të popullsisë dhe
pronësisë së materialeve në disa zona të ulëta. Në ngjarjet e plasjes së digave: 246 (57
për qind) mund të prekin një popullsi më të madhe se 100; 56 (36 për qind) mund të
prekin një zonë më të madhe se 500 banorë; dhe 1 prej 57 mund të preki fshatrat me
një popullsi në rritje prej 2 500 banorë. Plasja e 8 prej këtyre 57 digave mund të preki
gjithë qytetin e Elbasanit (me një popullsi mbi 100 089 banorë), Lushnjën ( me një
popullsi mbi 37,829 banorë) dhe Divjakën (më shumë se 10 000 banorë). Shqipëria
është duke planiﬁkuar për të ndërtuar hidrocentrale të vegjël, ku aktualisht vetëm 40
për qind e potencialit hidroelektrik është shfrytëzuar. Gjithsesi, rreziku pritet të rritet
në të ardhmen e afërt.
2.

Gjendja e digave

Megjithëse këto diga me ujëmbledhësit e tyre kanë rëndësi të madhe për zhvillimin e
bujqësisë, në rrethana të caktuara, në rast prishjeje të mundshme të digave, për një
moment ato mund të kthehen në burim fatkeqësish me pasoja të rënda ekonomike
dhe jetë njerëzish,.
Nisur nga analiza më e fundit e gjendjes së digave të bujqësisë, rezulton se ato janë
në gjendje teknike të vështirë dhe ndërhyrja në to, duke i paraprirë me studime e
projektime dhe mandej me ﬁnancime, është e një karakteri emergjent. Megjithëse deri
me sot, në asnjë nga digat nuk ka patur prishje totale me pasoja të dëmshme në jetë
njerëzish apo objekte ekonomike, dëmtimet e shfaqura në objektet e digave, mund të
jenë nxitja e parë e thellimit të mëtejshëm të dëmtimeve me pasoja të rrezikshme për
sigurinë e digës. Fakti që nuk ka patur ndonjë fatkeqësi nga digat është inkurajues,
por po të kemi parasysh që nga inspektimet e bëra nuk ka digë pa defekt dhe kjo
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është mja> shqetësuese.
Ky shqetësim bëhet më i madh nëse kemi parasysh dëmtimet në diga gjatë këtyre
15 viteve të fundit, si dhe të mospërballjes me provën e vështirë të një lëkundjeje
sizmike të fuqishme. Këtĳ fakti i shtohet dhe përmbushja e misionit të ndërtimit të
digave sipas klasiﬁkimit të tyre, të cilat kanë plotësuar dhe po plotësojnë afatin e
shfrytëzimit të tyre (deri 25 vjet nga vënia në shfrytëzim pas ndërtimit).
Theksojmë se vitet e fundit, në anën e poshtme të një pjese të digave, janë ngritur
qendra të banuara, që në fazën e projektimit dhe ndërtimit nuk kanë qenë të
parashikuara. Këto diga nuk kanë sigurinë e duhur për mbrojtjen e këtyre qendrave
të banuara.
v
Për të rritur shkallën e shfrytëzimit të pasurive ujore në periudhën 1957-1990,
në Shqipëri janë ndërtuar rreth 626 diga dhe nga këto vetëm 296 diga plotësojnë
kriteret e ICOLD-it (Komisioni Ndërkombëtar i Digave të Mëdha) për t’u cilësuar si
diga të mëdha. Sipas Regjistrit Botëror të Digave të Mëdha, vendi ynë renditet ndër
vendet e para për treguesin “diga/ 100 000 banorë” (rreth 9 diga për 100000 banorë).
v
Digat me ujëmbledhësit e tyre shtrihen në të gjithë territorin e vendit dhe
denduria e tyre lëviz si më poshtë:
•
Rrethet që kanë deri në 10 ujëmbledhës janë: Bulqiza 4, Delvina 3, Fieri 7,
Gramshi 5, Kruja 10, Kuçova 6, Kurbini 2, Lezha 4, Librazhdi 6, Malësia e Madhe
6, Mallakastra 9, Mirdita 9, Peqini 9, Puka 4, Shkodra 3, Tropoja 9 dhe Vlora 8 (104
gjithsej).
•
Rrethet që kanë deri në 20 rezervuare janë: Berati 16, Devolli 16, Hasi 19,
Kukësi 15, Pogradeci 19, Saranda 12 dhe Tepelena 17 (114 gjithsej).
•
Rrethet që kanë deri 30 rezervuare janë: Dibra 23, Gjirokastra 23, Kavaja 26,
Kolonja 25, Mati 30, Përmeti 25 dhe Skrapari 21 (173 gjithsej).
•
Rrethet që kanë mbi 30 rezervuare janë: Durrësi 33, Lushnja 33, Elbasani 42,
Korça 60 dhe Tirana 67 (235 gjithsej).
Historiku i ndërtimit të digave ﬁllon nga fundi i viteve ’50 dhe ka vazhduar deri në
ﬁllim të viteve ’90.
Deri në vitin 1964 numri i ndërtimit të digave ka qenë relativisht i vogël, kurse në
periudhën 1965-1970 intensiteti i ndërtimit ka qenë i madh, me një mesatare vjetore
prej 22 diga në vit. Nga viti 1970 deri në vitin 1990, intensiteti i ndërtimit të tyre ka
qenë mesatar. Pas viteve 1990-të nuk është ndërtuar asnjë digë e re dhe numërohen
një numër i vogël digash të ﬁlluara, por të papërfunduara.
Digat me lartësi deri në 30 metra zënë 70% të numrit të tyre, kurse rreth 30% janë diga
deri në 50 metra të larta.
Llogaritja e digave me material vendi është bërë sipas normave teknike dhe jetëgjatësia
e tyre është e përllogaritur nga 10 deri 30 vjet, duke siguruar vlerat materiale dhe
popullsinë që ndodhet poshtë tyre. Klasiﬁkimi i digave me material vendi për ujitje
(sipas VKM nr.68, më datë 13.2.1989) është si më poshtë :
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Tab nr. 1.Klasiﬁkimi i digave

Nr.

Koha
e
mbushjes
Lartësia V ë l l i m i K o e f i c i e n t i së vëllimit Siguria e prurjes së
e digës m i l . m 3 i sigurisë së të vdekur
shkarkimit në %
E m ë r t i - në metra ujit në
digës në %
në vjet
mi
L l o g a - Kontrolluese
ritëse

1

Klasa I

mbi 40

mbi 10

1,4-1,5

20-30

0,3

2

Klasa II

3

Klasa III

4

Klasa IV

deri 20

0,1

30-40

5-10

1,35-1,4

15-20

1,0

0,3

20-30

1-5

1,2-1,3

10-15

2,5

0,3-0,5

deri 1

1,2

10

2-5

0,5-1,0

Nisur nga kërkesat e standardeve të Komunitetit Evropian që marrin parasysh
vendndodhjen e ujëmbledhësit, e lidhur kjo me objektet dhe popullsinë që ndodhet
poshtë digave, të cilat janë shtuar shumë gjatë kësaj periudhe të pas viteve 1990-të,
nevojitet një rivlerësim i sigurisë për një përshtatje sa më të plotë me ato të KE-së, të
cilat janë me të larta se ato që janë të miratuara. Kjo kërkon riklasiﬁkim të digave dhe
për rrjedhojë rikonstruktimin e tyre, duke rritur përmasat e veprave të shkarkimit të
ujit.
Kështu, sipas standardeve që përdoren në Angli dhe që përkojnë edhe me standardet
e Komunitetit Evropian duhet:
Nr. i shtëpive poshtë digës
Prurja e projektuar
Më shumë se 10 shtëpi
Prurja maksimale e mundshme
1 deri në 10 shtëpi
10 000 vjet
Asnjë shtëpi
1 000 vjet
Ajo që vërehet sot është;
1. Dëmtime të ndryshme të shkarkuesve të plotave, 27%. Ky defekt, në rrethana të
caktuara, kur rezervuari është plot dhe ka reshje të bollshme të shoqëruara me
plota të mëdha, mund të shpjerë në prishjen e digës. Kërkesa ndaj një shkarkuesi
është gatishmëria e tĳ për të përballuar prurjet e mëdha gjatë periudhës me shumë
shira, të parashikuara në projekt, si dhe largimin e tyre në bjeﬁn e poshtëm
të digës, pa shkaktuar dëmtimin e digës dhe të formacionit ku mbështetet ajo.
Një shkarkues i dëmtuar, qo>ë nga dëmtimi ﬁzik i tĳ, qo>ë nga ulja e a>ësisë
shkarkuese, nuk mund të kryejë funksionet e lartpërmendura. Në këto rrethana
mund të ndodhë kapërderdhja e ujit mbi digë ose dëmtimi i kontaktit digëformacion. Në të dy rastet mund të provokohet prishja e digës. Akoma më keq
është kur në disa rezervuarë mungojnë fare shkarkuesit, qofshin këta edhe
konstruktivë (të paparashikuar).
2. Një shqetësim që është i pranishëm prej kohësh, është vjetrimi moral dhe ﬁzik
i pajisjeve hidromekanike (porta, saraçineska, mekanizmat ngritës, së bashku me
konstruksionin metalik mbajtës). Vjetrimi, mosfunksionimi i këtyre pajisjeve,
e vendos digën dhe rezervuarin në kushte shfrytëzimi të pafavorshme, por që
mund të sjellë pasoja edhe në qëndrueshmërinë e saj.
3. Sjellja e një dige vlerësohet me monitorimin e saj, nëpërmjet matjeve në aparaturat
apo pajisjet e dëgjimit që vendosen në digë dhe përpunimit e interpretimit të tyre.
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Për fat të keq, në digat e bujqësisë pajisje të tilla, me përjashtim të drenazheve
në anën e poshtme të tyre, mungojnë pothuajse plotësisht. Monitorimi i digave
konsiston vetëm në atë vizual, i cili është i domosdoshëm dhe i lehtë për t’u
kryer, por i pamja>ueshëm për të diktuar një defekt që në ﬁllimet e tĳ, çka do të
mundësonte edhe eliminimin në kohën e duhur. Një defekt i diktuar me sy është
tashmë një dukuri me zhvillim të përparuar, që riparohet me vështirësi, por që në
rrethana të caktuara sjell pasoja.
Krahas këtyre defekteve, janë shfaqur edhe disa dukuri të tjera:
- Nje problem që rezulton i pazgjidhur është ruajtja e digave. Periudha e pas
viteve 1990-të ka vërtetuar domosdoshmërinë e ruajtjes së digave. Ka patur disa
raste kur në to është përdorur lëndë eksplozive, si në Tarin, Gjadër, Gjokaj etj.
Pavarësisht nga motivet nga janë nisur keqbërës të tillë, pasojat mund të jenë të
rënda. Fjala ‘terrorizëm’ nuk është vetëm me një kuptim, por është një realiteti
i pranishëm. Duhen respektuar detyrimet që rrjedhin nga VKM-ja nr. 147, datë
18.3.2004 “Për miratimin e rregullores për sigurinë e digave dhe të dambave”
- Krahas problemeve që lidhen drejtpërdrejt me digën, aktualisht kemi një shtim të
konsiderueshëm të qendrave të reja të banuara të ngritura kohët e fundit poshtë
tyre. Siguria e banorëve në këto raste është vënë në pikëpyetje, pasi në kohën kur
janë projektuar digat, poshtë tyre nuk ka patur as banorë dhe as objekte ekonomike,
prandaj edhe siguria e digave nuk është marrë parasysh. Këtë vërejtje e kanë bërë
edhe ekspertë të Bankës Botërore, të cilët nëpërmjet PMBU-së kanë kërkuar rritjen
e kategorisë së tyre në funksion të numrit të banorëve poshtë digës.
Ky realitet i ri kërkon një vlerësim serioz dhe kompleks të situatës për të marrë
masat e duhura për ti paraprirë një fatkeqesie të mundëshme.
Kategorizimi i ICOLD-it

4.

Komiteti Ndërkombëtar i Digave të Larta (ICOLD) i kategorizon digat sipas katër
kritereve-bazë për përshkrimin e masës së riskut dhe kategorinë e digës: volumi i
rezervuarit, lartësia e digës, popullata në rrezik në rast të dështimit të digës, si dhe
sasia e dëmeve që mund t’i krĳohen në rast dështimi për infrastrukturën në trupin e
digës. Ky vlerësim realizohet i bazuar në tabelën më poshtë.
Tabela nr. 2. Masa e riskut dhe kategoria e digës
Faktori i Riskut

Ekstrem

I lartë

Mesatar

I ulët

Volumi i ujit në rezervuar Mm³

>120

120-1

1-0.1

<0.1

RS

6

4

2

0

Lartësia e Digës m

>45

45-30

30-15

<15

DH,

6

4

2

0

Numri i personave për evakuim

>1000

1000-100

100-1

No

NPE,

12

8

4

0

Dëme të mundshme poshtë digës High

Moderate

Nor

Loë

PD

8

4

0

12

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut të digave varet nga shuma e të tërë faktorëve
të rrezikut, e cila është e barabartë me shumën e katër faktorëve të rrezikut
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(RS+DH+NPE+PD), siç tregohet në Tabelën 3.
Bashkangjitur është lista e 200 digave të përzgjedhura si më të rrezikuara, bazuar
në kategorizimin e ICOLD-it, si dhe të listës prej 124 digash më problematike të
Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.
Në vendin tonë paraqitet lloji e digave të ujëmbledhësve që kanë nevojë për ndërhyrje
të shpejtë, të ndara në 3 kategori:
Kategoria I
35 diga me rrezikshmëri të lartë, kanë nevojë për ndërhyrje emergjente.
Kategoria II 78 diga me rrezikshmëri të mesme, kane nevojë për rehabilitim në një
afat kohor relativisht të shpejtë.
Kategoria III. 13 diga me rrezikshmëri të ulët, kane nevojë për rehabilitim në një
afat kohor të mesëm.
Tabela nr. 4. Përmbledhja e Klasiﬁkimit sipas ICOLD

Tabela nr. 3. Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut të digave

Faktori Total i
Riskut
0–6
7 – 18
19 – 30
31 -36

Periudha e llogaritjes
së Plotave
Plota e konPlota e projektuar trolluar
1:20
1:100
1:100
1:1 000
1:1 000
1:10 000
1:10 000
PMF/1:10 000

Klasiﬁkimi i
Riskut
l (e ulët)
ll (mesatare)
lll (e lartë)
lV (ekstreme)

442

5.

Përmbytjet ndër vite

Në periudhën nga 25.12. 2009 deri më 7.01.2010, vendi ynë u përfshi nga një mot me
rreshje të vazhdueshme dhe ngritje mbi normalen të temperaturave, e shoqëruar kjo
me shkrirje të shpejtë të dëborës në zonat malore, kryesisht në pellgun ujëmbledhës
të lumit Drin. Në datat 1 deri 6. 01. 2010 janë rregjistruar 140 mm shi në Shkodër
dhe 70 mm në Lezhë. Rreshjet dhe shkrirja e dëborës ka bërë që prurjet në kaskadën
e Drinit të rriten shumë shpejt me pasojë rritjen e shkarkimeve në hidrocentralin
e Vaut të Dejës me mbi 1000 m3/sek, si pika më e poshtme e kaskadës. Prurjet e
rritura të lumit Drin pas hidrocentralit të Vaut të Dejës, si dhe prurjet shumë të
larta të lumit Kir dhe Gjadër, të cilët së bashku shkarkojnë në lumin Bunë, kanë rritur
prurjen e lumit Bunë me pasojë daljen e tĳ nga shtrati duke përmbytur fshatrat që
shtrihen përgjatë brigjeve të tĳ. Gjithashtu, në Ultësirën Bregdetare në zonën e Lezhës
prania e erërave të forta, e shoqëruar kjo me baticë mbi nivelin normal të ngritjes së
detit, krĳoi përmbytje të pjesëshme të vĳës bregdetare në Tale dhe Ishull-Shëngjin.
Më konkretisht, situatat në këto dy rrethe paraqiten si më poshtë:
Në Shkodër:
Për arsyet që përmendëm më lart, në Shkodër kemi një situatë të rënduar, shkarkimet
nga hidrocentrali i Vaut të Dejës arritën në sasinë rreth 1300 m³/sek, ndërsa niveli i
lumit Buna në Dajç ishte në kuotën 6.63 metër, me tendencë të rritjes së nivelit. Për
pasojë, kjo ngritje ka krĳuar përmbytje që konkretisht ishin si më poshtë:
Komuna Bushat
rreth 650 ha
Komuna Bërdicë
rreth 385 ha
Komuna Velipojë
rreth 300 ha
Komuna Dajç
rreth 1080 ha
Komuna Ana e Malit
rreth 741 ha
Komuna Guri i Zi
rreth 90 ha
Bashkia Shkodër
rreth 300 ha
Totali
rreth 3546 ha( Drejtoria e Përgjithshme e Ujërave, Tiranë).
Në gjysmën e dytë të vitit 2010 në;
Qarkun e Durrësit Rezervuari Memaj me një kapacitet të vogël (50 000 m³ ujë) u
mbush në nivel maksimal dhe shkarkimet nga shkarkuesi katastroﬁk ishin me rreth
50 litra ujë/sek. Në trupin e digës pati një shkarje me gjatësi 30 metra. Shkarkuesi
fundor i rezervuarit ishte bllokuar(Zyra e Emergjencave civile Durres).
Qarku Tiranë Në digën e rezervuarit të Paskuqanit pati dëmtime serioze dhe u
mbajt nën monitorim ditor niveli i ujit, pasi e gjithë zona poshtë tĳ ishte dhe është me
banesa. Niveli i ujit pati një rritje shumë të vogël joproblematike. Në komunën Synej,
Kavajë u mbajt në vëmendje përroi i Darçit, i cili përshkon fshatrat Rrikaj, Bago, Synej
dhe Rrakull. Ky përrua shkakton përmbytje të herëpashershme të rreth 100 ha tokë
bujqësore të fshatrave të mësipërm. Zonë e rrezikuar ngelet dalja e lumit Shkumbin
në afërsi të kalasë së Bashtovës(Zyra e Emergjencave civile Tirane).
Qarku Fier Në rezervuarin e Kurjanit në Fier ishte shfaqur një shkarje me një shtrirje
gjatësore rreth 50-60 metra dhe në drejtimin tërthor rreth 60 m, në afërsi të digës.
Thellësia e shkarjes nga ana e sipërme arriti në 1,5-2 m, ndërsa në konturet e poshtme
arriti në 30-40cm. Për të ruajtur sigurinë e digës u bë ndërprerja e menjëhershme
e mbushjes së rezervuarit me ujë dhe vazhdoi shkarkimi. Nga masat e marra për
bllokimin e ushqyesit të këtĳ rezervuari, u shtuan prurjet në përroin e fshatit Vidhishtë
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(komuna Kuman), duke depërtuar në oborret e disa shtëpive. Pati rrëshqitje të tokave
në komunën Frakull. Në komunën Strum, fshati Suk-1, lumi Seman krĳoi gërryerje
të tokës bujqësore dhe iu afrua argjinaturës mbrojtëse me rreth 7 m dhe e dëmtoi
atë. U punua me 2 ekskavatorë për përforcimin e argjinaturës së lumit Seman në
grykëderdhje(Zyra e Emergjencave civile Fier).
Qarku Berat Nga shkarkimet e rezervuarit të Kajcës (Përmet) u vu në rrezik rezervuari
i Prishtës, në komunën Çepan të rrethit të Skraparit. Me masat e marra gjendja u
stabilizua. Në zonën e Kuçovës, prurjet e mëdha të lumit Devoll gërryen një pjesë të
konsiderueshme të tokës bujqësore dhe u rrezikua edhe stacioni i ujit të pĳshëm të
fshatit Kozarë, pranë digës së Vlashukut. Pati gërryerje të tokës bujqësore nga lumi
Devoll në fshatrat Gegë, Harvaleas, Salcë dhe Ferras(Zyra e Emergjencave civile Berat).
6.

Përfundime

Si konkluzion mund të themi se;
- Përmbytjet mund të shkaktohen edhe nga çarja e digave ose hapja e portave të
hidrocentraleve.
- Janë vërejtur dëmtimet në diga gjatë këtyre 15 viteve të fundit dhe thellimi i
mëtejshëm i dëmtimeve është me pasoja të rrezikshme për sigurinë e digës.
- Janë vërejtur dëmtime të ndryshme të shkarkuesve të plotave.
- Një shqetësim që është i pranishëm prej kohësh, është vjetrimi ﬁzik i pajisjeve
hidromekanike.
- Një problem që rezulton i pazgjidhur është ruajtja e digave.
- Krahas problemeve që lidhen drejtpërdrejt me digën, aktualisht kemi një shtim të
konsiderueshëm të qendrave të reja të banuara të ngritura kohët e fundit poshtë
tyre.
- Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut të digave varet nga shuma e të tërë faktorëve
të rrezikut, e cila është e barabartë me shumën e katër faktorëve të rrezikut
(RS+DH+NPE+PD),
- Faktet na tregojnë që në vite ka patur përmbytje të shkaktuara nga hapja e
portave si ato të vitit 2009-2010.
- Sygjerohet mirëmbajtja e rregullt dhe e frytëshme, duke përfshirë rehabilitimin
në kohën e duhur.
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Ecuria e nivelit të kredive të këqĳa në Shqipëri
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Abstrakt
Sistemi bankar në Shqipëri është zhvilluar shumë shpejt dhe në mënyrë të konsiderueshme
në dy dekadat e fundit. Megjithatë, kriza e fundit ﬁnanciare globale e vitit 2008 nxorri në pah
disa problematika të sistemit bankar shqiptar në rolin e tĳ si ndërmjetësues ﬁnanciar. Një nga
problemet më të mëdha të bankave ishte dhe vazhdon të jetë niveli i lartë i kredive me probleme.
Ne do shqyrtojmë raportin e kredive me probleme dhe disa faktorë makroekonomikë që
konsiderohen të kenë patur një ndikim të fortë në këtë raport për periudhën 2000 – 2014. Kjo
analizë do realizohet me anë të një modeli ekonometrik i cili do nxjerrë në pah marrëdhënien
e raportit të kredive me probleme me faktorët makroekonomikë.
Do shpjegojmë shkurtimisht variablat makroekonomikë si: rritja e PBB-së, raporti i kredive
ndaj PBB, norma e inﬂacionit dhe norma e papunësisë. Variabli i varur do jetë raporti i kredive
me probleme (NPL), variablat e pavarur apo shpjegues do jenë faktorët makroekonomikë.
Marrëdhënia mes tyre do analizohet nëpërmjet modelit të regresionit linear të shumëﬁshtë.
Janë kryer të gjitha testet e nevojshme për përshtatshmërinë e modelit. Duke analizuar seritë
kohore të këtyre variablvave arrĳmë në konkluzionin që norma e rritjes së PBB-së, raporti i
kredive ndaj PBB dhe norma e inﬂacionit janë statistikisht të rëndësishëm (p-vlera < 0.05) në
përcaktimin e raportit të kredive me probleme. Ndërkohë norma e inﬂacionit rezulton një
variabël jo statistikisht i rëndësishëm.
Fjalë kyce: raporti i kredive me probleme, faktorët makroekonomikë, regresioni linear.

Hyrje
Kreditë me probleme klasiﬁkohen si kërcënimi kryesor me të cilin përballet sistemi
bankar, zhvillimi dhe stabiliteti i tĳ. Numri i kredive të këqĳa është rritur që prej
ﬁllimit të krizës ﬁnanciare – ekonomike dhe pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme
të bankave të nivelit të dytë dhe bankës qëndrore, ato përsëri mbeten në nivel
shqetësues.
Sipas BERZH-it vendi ynë renditet si vendi me nivelin më të lartë të kredive të
pashlyera në Europën Juglindore. Cilat kredi konsiderohen si kredi me probleme apo
të këqĳa? Kreditë klasiﬁkohen si të këqĳa kur bankat kanë vështirësi në mbledhjen e
tyre. Bazuar në Rregulloren për “Administrimin e Rrezikut të Kredisë nga bankat dhe
degët e bankave të huaja” numër 62 datë 14.09.2011, Banka e Shqipërisë përcakton
pesë klasa të klasiﬁkimit të kredive:
•
Standarde - quhen kreditë e rregullta, dhe që nuk kanë asnjë problematikë
në afatin dhe shumën e shlyerjes;
•
Në ndjekje - quhen kreditë që paraqesin shenjat e para të vonesave në
shlyerje dhe janë nën mbikëqyrje nga ana e bankës, por që nuk janë klasiﬁkuar ende
si kredi problematike;
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•
Nën standard - quhen kreditë të cilat nuk klasiﬁkohen si kredi standarde,
për shkak të vonesave në shlyerjen e tyre dhe klasiﬁkohen si kredi problematike;
•
Të dyshimta - quhen kreditë të cilat kanë vonesa të theksuara në shlyerjen
e tyre, por banka ka akoma shpresë në mbledhjen e tyre dhe klasiﬁkohen si kredi
problematike; dhe
•
Të Humbura - quhen kreditë të cilat nuk mund të mblidhen më nga ana e
bankës.
Dy klasat e para konsiderohen si kredi cilësore ndërsa tre klasat e fundit konsiderohen
për qëllime raportimi si kredi me probleme (non performing loans). Kjo mënyrë
klasiﬁkimi është në përputhje edhe me kërkesat e BAZEL II.
2. Kreditë e këqĳa dhe faktorët ndikues
Disa nga karakteristikat që shoqëruan zhvillimin ekonomiko-ﬁnanciar për vitet
20042008 ishin: normat relativisht të larta dhe të qëndrueshme të rritjes ekonomike,
inﬂacioni brenda kuﬁjve të përcaktuar nga autoriteti monetar, zgjerimi i kreditimit të
huamarrësve individë (sidomos për kredi hipotekare meqenëse kërkesa për këtë
lloj kredie u rrit dukshëm).
Kurse pas vitit 2008 u vu re që raporti i kredive me probleme po pësonte rritje
të vazhdueshme nga viti në vit, sikurse shihet edhe më poshtë përmes paraqitjes
tabelare:
Tabela 1. Raporti kredi me probleme ndaj totalit të kredisë
Viti

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kredi me
probleme
/ totali i
kredisë

3.05%

3.39%

6.66%

10.48%

14.09%

18.76%

22.50%

23.2%

22.8%

Burimi: Raportet e Stabilitetit Financiar (Banka e Shqipërisë)
Menaxhimi m e s u k s e s i një problematike të tillë kërkon si ﬁllim identiﬁkimin e
faktorëve që kanë ndikuar në këtë tregues:
•
Para ﬁllimit të krizës globale, pra para vitit 2008 aktiviteti i kredidhënies
mbështetej nga ekspansioni që po njihte Shqipëria duke bërë që në sistemin e
huamarrjes të përfshiheshin shumë huamarrës, që nuk kishin fuqi të mja>ueshme
shlyerëse.
•
Informaliteti i lartë që ekzistonte, përbën një ndër pengesat më të mëdha për
zhvillimin e ekonomisë. Gjatë procesit të kredidhënies disa biznese për të marrë
ﬁnancimet e nevojshme paraqisnin bilance ﬁktive.
•
Sistemi bankar shqiptar është relativisht i ri duke marrë parasysh se kohëzgjatja
e një kredie mesatare është 15 vjet, në 1997 është licencuar banka e parë e nivelit të
dytë BKT. (Bozdo, 2011 fq 7). Ndihej mungesa e një sistemi të dhënash historike të
klientëve.
•
Një tjetër faktor është niveli i ulët i kualiﬁkimit profesional të oﬁcerëve të kredisë,
të cilët thjeshtë mja>oheshin me plotësimin e kushteve më bazike të kritereve të vëna
nga Banka e Shqipërisë dhe miratonin kredi për klientë që nuk kishin idenë për
perspektivën e biznesit të tyre. Niveli i ulët i kualiﬁkimit sillte dhe sjellje jo etike
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në kredidhënie, bazuar në miqësi të zyrtarëve të bankave apo në ryshfete. Dhënia e
kredisë në këto kushte ishte e leverdishme dhe për oﬁcerin e kredisë bonusi i të cilit
bazohej mbi sasinë e kredive dhe jo mbi cilësinë e kredive.
•
Efektet e krizës globale u ndjenë më shumë në rënien e remitancave gjatë vitit
2009 me 56 milion euro më pak se në vitin 2008 (Kadia, 2010 fq.84) duke qënë se
pjesa më e madhe e kredive të marra për prona të patundshme ishte nga emigrantët
kryesisht në vendet fqinjë si Greqia apo Italia. Ngadalësimi ekonomik në këto
vende shkaktoi vonesa në shlyerjen e kësteve madje deri në shpallje paa>ësie të
shlyerjes së kredisë.
Kriza e vitit 2008 u shoqërua me uljen e normës së rritjes ekonomike edhe në vendin
tonë duke sjellë pasoja edhe për vitet e ardhshme. Në graﬁkun 1 paraqitet ecuria e
kredive me probleme për periudhën 2006-2014 dhe është e qartë rritja e lartë e raportit
të kredive me probleme pas vitit 2008.
Graﬁku 1. Raporti
ndaj
po kredi me probleme
p
aj totalit të kredisë

Burimi: Banka e Shqipërisë
Kjo shifër e lartë ka dhënë alarmin për bankat e nivelit të dytë. Një rritje e huave
të pashlyera mund të sjellë pasoja të rënda për ekonominë e vendit, pasi bankat
ngurrojnë të japin kredi të reja. Pavarësisht përpjekjeve të Bankës Qëndrore duke
ulur normën bazë të interesit në mënyrë të vazhdueshme për të nxitur kreditimin
e ekonomisë nga bankat, bankat përceptojnë një shkallë rreziku të lartë duke sjellë
mos-materializimin e objektivave të Bankës Qëndrore.
Graﬁku 2. Norma bazë e interesit

Burimi: Banka e Shqipërisë
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Tabela 2. Totali i kredisë në vite (Në miliard lekë)
Viti
Totali i kredisë
Ndryshimi
%

2006
198

2007
292

2008
397

2009
449

54

48

36

13

Burimi Banka e Shqipërisë

2010
492

9

2011
520

6

2012
578

2013
567

11

-1.8

2014
595

5

Vërehet që totali i kredisë pas vitit 2008 është rritur me ritme të ulëta madje ka pësuar
rënie gjatë vitit 2013.
3. Model ekonometrik për studimin e lidhjes së kredive të këqĳa me faktorët
makroekonomikë
Do të shohim se si faktorët makroekonomikë ndikojnë në normën e kredive me
probleme. Metodologjia e përdorur në këtë seksion do të konsistojë në një modelim
ekonometrik i cili mund të justiﬁkojë luhatshmërinë e nivelit të kredive të këqĳa në
vendin tonë. Modeli që do të përdoret është modeli i regresionit të shumëﬁshtë
linear me të dhëna në formën e serive kohore, i cili do të përfshĳë të gjithë variablat e
sugjeruar nga literatura. Pas gjetjes së modelit më të mirë për sa i përket variablave me
rëndësi statistikore nën 5%, do të zhvillohen disa teste mbi rëndësinë e tĳ statistikore,
si ai i Heteroskedasticitetit, i Autokorrelacionit dhe të Shpërndarjes Normale të termit
të gabimit.Të gjithë variablat e përdorur në studim janë sasiorë.
Formulimi i pohimit ose i hipotezës
A ekziston një marrëdhënie statistikisht e rëndësishme mes raportit të kredive me
probleme dhe faktorëve makroekonomikë: Rritja e PBB-së, Niveli i kreditimit në
vend, Norma e Inﬂacionit dhe Norma e Papunësisë?
Mbledhja e të dhënave
Procesi i mbledhjes së të dhënave është realizuar me anë të buletineve e raporteve
vjetore të publikuara nga Banka Qëndrore si edhe përmes hulumtimeve pranë
institutit të statistikave.
Gjithashtu kemi përdorur edhe ëebsitet e Bankës Qëndrore dhe bankave të nivelit të
dytë së bashku me anekset e referencave të publikimeve të ndryshme shkencore. Ne
do të vlerësojmë parametrat duke u mbështetur në të dhënat faktike.
Modeli ekonometrik
Modeli ekonometrik që jep lidhjen në formë matematikore të normës së kredive me
probleme dhe faktorëve makroekonomikë shtrohet si më poshtë:
NKK = α + β1 RrPBB + β2 K/PBB + β3 π+ β4 NP
Ekuacioni i mësipërm përfshin këto lloje variablash:
Variabli i varur: Niveli i Kredive të Këqĳa (NKK)
Variablat e pavarur ose variablat shpjegues që qëndrojnë në anën e djathtë të
barazimit.
1. Raporti Kredi-PBB (K/PBB), do të përfaqësojë nivelin e kreditimit të ekonomisë,
dhe do të vĳë si raport i totalit të kreditimit ndaj PBB-së së periudhës përkatëse.
2. Norma e rritjes së PBB-së (RrPBB)
3. Norma e Inﬂacionit (π)
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4. Norma e papunësisë (NP)
Vlerësimi i modelit
Për vlerësimin e parametrave të modelit kemi përdorur metodën e zakonshme të
katrorëve me të vegjël MZKV.
Interpretimi i rezultateve
Së pari me gjetjen e modelit ekonometrik, janë zhvilluar testime të shumta me anë të
programit “Eviews 7” për të gjetur modelin ekonometrik më të mirë dhe për të bërë
vlerësimin e tĳ. Pas provave të shumta modeli më i mirë rezultoi të ishte:
NKK = -77.36 + (-1.23) RrPBB + 0.42 K/PBB + 5.53 NP
Modeli ynë ka një nivelin më të lartë të shpjegueshmërisë, nga të gjitha provat e
realizuara me një R2 = 91.7%. Pra variablat e pavarur shpjegojnë 91.7% të luhatjes së
normës së kredisë me probleme.
Tabela 3. Vlerësimi i ekuacionit

Nga variablat e marrë në shqyrtim, vetëm variabli i normës së inﬂacionit rezultoi me
një p-vlerë = 49% pra më i madh se 5% duke e bërë këtë variabël të parëndësishëm
statistikisht për modelin tonë. Ndërsa variablat e tjerë rezultojnë statistikisht të
rëndësishëm me p-vlerë < 0.05. Lidhja mes normës së kredive të këqĳa dhe normës
së rritjes së PBB-së është negative, pra rritja e PBB-së ndikon në uljen e normës së
kredive me probleme. Ndërsa lidhja e normës së kredive me probleme dhe raportit
kredi / PBB dhe normës së papunësisë është pozitive, pra rritja e këtyre treguesve sjell
rritjen e normës së kredive me probleme.
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Për të studiuar autokorrelacionin e modelit kemi ndjekur modelin Breusch- Godfrey
LM dhe na rezulton se nuk kemi autokorrelacion pasi vlera Prob. Chi-Square (2)
=5.5%, pra seria nuk ka autokorrelacion.
Tabela 4. Testi i autokorrelacionit Breusch-Godfrey

Testojmë nëse modeli ynë shfaq heteroskedasticitet, nëpërmjet testit Breusch- PaganGodfrey. Pas testimit ku Prob. Chi-Square (4) = 77.2% pra më e madhe se 5 %, themi
se modeli ynë nuk shfaq heteroskedasticitet, pra variablat kanë variancë konstante.
Tabela 5. Testi i heteroskedasticitetit Breusch- Pagan-Godfrey

Së fundmi, për të studiuar shpërndarjen e termit të mbetjes, pas testit të shpërndarjes
normale, rezultoi se termi i mbetjes në modelin tonë shfaq shpërndarje normale pasi
p=67%, pra modeli përmbush supozimin e një regresioni të mirë.
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Graﬁku 3. Testi i shpërndarjes normale

Nga variablat e pavarur: raporti kredi/PBB, norma e rritjes së PBB-së, norma
e inﬂacionit dhe norma e papunësisë, vetëm norma e inﬂacionit rezultoi se nuk
është një ndër variablat shpjegues statistikisht të rëndësishëm të nivelit të kredive të
këqĳa. Me anë të graﬁkut 4 do të analizojmë variablat e sipërpërmendur.
Nga graﬁku 4 shihet në mënyrë të qartë se duke ﬁlluar nga viti 2008 me uljen e ritmeve
të rritjes së PBB-së kemi dhe një rritje të nivelit të kredive të këqĳa. Kjo tregon
se ekziston një lidhje e zhdrejtë mes normës së produktit të brendshëm në vend
dhe nivelit të kredive të këqĳa. Pra kur ekonomia përjeton rritje kërkesa për mallra
dhe shërbime do të rritet, në këtë mënyrë edhe ﬁtimet e biznesit do të rriteshin
dhe kjo do të sillte rritjen e fuqisë shlyerëse e cila në mënyrë direkte sjell uljen e
nivelit të kredive të këqĳa në vend. Kjo periudhë kohore sigurisht përputhet dhe me
ﬁllimin e krizës ﬁnanciare globale, që nuk kishte si të mos ndikonte tërthorazi dhe
në mjedisin tonë ekonomik.
Graﬁku 4. Ndikimi i variablave makroekonomikë në NKK

Gjithashtu nga treguesit e mësipërm vëmë re se lidhja ndërmjet nivelit të kreditimit
dhe kredive të këqĳa është pozitive. Dobësia e a>ësisë paguese do të varet në
mënyrë të drejtpërdrejtë nga madhësia e borxhit. Sa më e madhe të jetë madhësia e
borxhit, aq më i madh do të jetë edhe probabiliteti, që në një situatë të përkeqësuar
makroekonomike, të ulej në mënyrë të theksuar a>ësia paguese, e cila mund të shkojë
deri në humbje të saj si pasojë e
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falimentimit të subjektit kredimarrës.
Kurse përsa i përket normës së papunësisë mund të shohim që me uljen e prodhimit
të brendshëm bruto kryesisht pas vitit 2011 kemi një rritje të ndjeshme të normës së
papunësisë. Kjo gjë kuptohet se me rritjen e normës së papunësisë ata kredimarrës të
cilët ngelen të papunë e kanë shumë më të vështirë për të shlyer huanë. Kjo gjë sjell
vonesat në pagesat e kësteve apo deri dhe në mospagim të kredisë dhe sekuestrimit
të kolateralit, i cili nga ana tjetër krĳon vështirësi të tjera për bankën deri në shitjen e
tĳ për të paguar dhe mbuluar humbjen e kredisë.
Konkluzione
Kreditë me probleme klasiﬁkohen si kërcënimi kryesor me të cilin përballet sistemi
bankar, zhvillimi dhe stabiliteti i tĳ. Numri i kredive të këqĳa është rritur që prej
ﬁllimit të krizës ﬁnanciare – ekonomike dhe pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme
të bankave të nivelit të dytë dhe bankës qëndrore, ato përsëri mbeten në nivel
shqetësues.
Për të studiuar luhatjen e nivelit të kredive të këqĳa u morën në studim disa variabla
makroekonomikë, si rritja e prodhimit të brendshëm bruto, raporti kredi ndaj
prodhimit të brendshëm bruto, norma e inﬂacionit dhe norma e papunësisë. Modeli
ekonometrik i përdorur është ai i regresionit të shumëﬁshtë linear.
Nga katër variablat e shqyrtuar vetëm norma e inﬂacionit rezultoi statistikisht jo i
rëndësishëm për të shpjeguar luhatjen e normës së kredive të këqĳa.
Rezultatet treguan se prodhimi i brendshëm bruto ka lidhje negative me nivelin e
kredive të këqĳa. Me uljen e nivelit të PBB kemi rritje të nivelit të kredive të këqĳa.
Ndërsa raporti kredi ndaj prodhimit të brendshëm bruto se bashku me normën e
papunësisë kanë lidhje pozitive me nivelin e kredive të këqĳa.
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Abstract
Since the wellbeing of the world’s population depends literally on workers ability to generate a
decent and reliable amount of income and therefore it is a potential factor to improve and bust
the labor market, the majority of world’s economies intend to improve to a large extent their
domestic work opportunities. This moreover includes particular labor market regulations on
economic outcomes, which is a subject of an ongoing, heated debate among economists and
policymakers, since it is assumed to be an essential tool to correct market imperfections. Kosovo
is well known for its political pressure and instability, which have constantly inﬂuenced the
labor force. This furthermore implies the fact that structural problems hinder the creation of
good jobs and therefore induce the emigration phenomena. However, the intent of this paper
is to examine the eﬀects that an integration within the EU and the so called Single labor market
would particulary have on its labor structure. Enhanced labor mobility would, on an economic
point of view balance labor supply and demand. This furthermore induces be#er skill matches,
higher returns of human capital formation, increasing the actual incentives to invest in human
capital, innovation as well as fostering growth for an economy such as Kosovo.
Keywords: Labour market; economic development; job opportunities; European.
JEL-Classiﬁcation: E23, J00, J10. J20, J30

Introduction
Since the wellbeing of the world’s population depends literally on workers ability
to generate a decent and reliable amount of income and therefore it is a potential
factor to improve and bust the labor market, the majority of world’s economies
intend to improve to a large extent their domestic work opportunities. This in
Kosovo’s circumstances by moving from inactivity or low return activities into more
productive occupations (Cho; Margolis; Newhouse; Robalino, 2012, p. 1). Given the
current situation of Kosovo, it remains even a>er 8 years of independency a clear
undetermined obstacle to overcome. Considering the structural problems that hinder
the creation of good jobs.
This furthermore considering the political pressure, instability, lack of skilled
worker force, weak basic infrastructure, which have been considerably contributing
to the imperfection of the labor market. Especially since the recent war, which has
been inﬂuencing the labor force during the past decade. Therefore, the reduced
opportunities to ﬁnd a job in Kosovo implicated that many people of a particular
working age have emigrated (Dra> Research Report, 2003, p. 20). The unemployment
situation is enormously high, where according to the European Commission’s 2012
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report on Kosovo noted a percentage of over 40% unemployment rate. Although,
when it comes to the Youth unemployment is even higher compromising about 70%
(Steven Woehrel, 2013; Economic Freedom Score, 2015). It is assumed to be one of the
biggest challenges for Human Development in Kosovo. Due to the lack or low level
of investment, lack of eﬀective employment policies, as well as the low level of the
qualiﬁcation of the labor force has led to the following indications by hindering age
groups, capable of work, the ability to ﬁnd employment (Haziri A. 2015).
However, considering this issue that is undergoing and aﬀecting Kosovo’s overall
economy, as one of the most signiﬁcant indicator, not a lot of research has been
undergone to shed light on the possibilities of improving job and employment
opportunities, implicating new researched statistical data.
Yet, the Statistical Oﬃce of Kosovo has been introducing the labor force survey in 2001
in order to collect comparable information on employment and unemployment data
in the territory of Kosovo, which are available to local and international institutions
(Kosovo Agency Statistics, 2016). The statistical data available are those resulting
from 2014, according to which we can approximately suggest further estimations or
assumptions regarding the situation of it in 2016. This since no statistical evidence is
available for this resulting year.
Based on the statistical evidence provided by the so called Labor Force Survey, there
is given a summary of the labor market status of Kosovo, which can be illustrated in
the following ﬁgure.
Figure 1. Labour Force Survey data
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As the result shown only 24,9% of the employed ones are categorized either in their own
business or contributing to a family business (Kosovo Agency of Statistic, 2016, p. 10)
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Analyzing the statistical data gain from 2012, 2013 with those in 2014, one can show a
slightly rosen employment rate from 2012 to 2013, which then fell again to a certain extent
in 2014. Whereas the unemployment rate fell slightly from 30,9% to 30,0% between 2012
and 2014, but
increased in 2014 to 35, 3%. Female labor force participation remained unchanged, youth
unemployment grew to 61,0% from 55.9% (Kosovo Agency of Statistic, 2016, p. 10)
Howsoever the labor market in Kosovo is still improving its shape in terms of
institutions and the policies related. The legal framework has been completed so far,
yet a number of practical issues are not covered by the current legislation. The key
role with regard to the particular employment policies belongs to the Ministry of
Labor and Social Welfare, which comprises the priorities of establishing a proper
system of employment services (Haziri, 2015, pp.31-57). Yet not only with regard to
the labor market.
Kosovo is facing a complex situation, improving their entire institutional system.
Considerable progress has been achieved, yet a lot remains to be done. Nowadays
statements Kosovo seems to be a potential candidate for European Union membership,
where in recent years it has accelerated its integration process into the European
Union (European Forum for Democracy and Solidarity, 2014).
EU Labor Market
The statistics gained from the Labor Market can be deﬁned as the linkage of economic
and social domains. This implicates the fact that market outcomes do not only aﬀect
directly the economy, but it also impacts the personal lives of all Europeans. With
regard to several statistical ﬁndings, the labor force in the EU reached 242.3 million
persons in 2014, an increase of 0.8 million on 2013. Employees accounted for 85, 5%
of total EU employment, whereas 48% of them were women. However, there is a
sizeable diﬀerence between the Member States when it comes to the proportion of
working part-time and with contracts of limited duration (Eurostat, 2016). Yet, in
2014 178,3 million persons who live in the EU were not in the labor force, neither as
employed or unemployed. Out of which 59,3% were woman, 18,2% 24 years old’s or
younger and 23,9% older than 75 (Euromedia, 2016).
Data reveal that EU’s labor market has been recovering since 1996, where around 2,5
million new jobs have been created since then. 70% comprised new jobs for women,
which was a very important fact, considering the low participation of women (Haziri,
2015, pp. 45-57).
This furthermore could be visible in 2014, when unemployment rate statistics showed
a decrease in the unemployed women, which fell by 0,6 million to 11.4 million.
With regard to the total EU unemployment rate 10, 2% comprised this phenomena
in 2014, a decrease when comparing it to 2013. Yet, when analyzing the EU labor
market it is of importance to consider the fact that unemployment rate in the EU is
generally higher for foreign citizens than for nations of the country in question. This
related on the fact that nowadays all persons residing legally in a Member State have
automatically equal rights of movement and residence in the other State of the Union
(Euromedia; Eurostat, 2016).
Based on the indications above both countries deal with particular problems with
regard to its labor market in its own way, since unemployment rate represents
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the main socio-economic problem, which should be addressed by policy makers.
However this implicates that a comparison between Kosovo’s labor market and this
of the EU is considerably distinct, since the unemployment rate of Kosovo’s labor
market is a consequence of the low level of economic development. Before being even
able to compare this two subjects, macroeconomic policies to provide a trigger for
operating on a national labor market should be build, in order to preserve existing
jobs and by far more important to create new ones (Haziri, 2015, pp. 47- 57).
Creating a Single European Market
Several papers prove that one of the essences of the European project involves the
right to free movement of workers. This furthermore has implicated the creation
or the completion of the Single European Labor Market, based on EU mobility and
openness to the rest of the world, which could respond to the needs of companies and
EU workers, in order to stabilize macroeconomic variations. This is one of the key
drivers to fulﬁll the ambitions of the Europe 2020 Strategy (European Policy Centre,
2016).
A Single European Market involves the free movement of workers, which would
contribute to the economy as an adjustment mechanism, since high factor mobility
(capital, human) have been deﬁned as the determinants of a single currency area for
economic stability (Krause; Ulf ; Zimmermann, 2014, p. 6).
However, the European Commission has been taking a number of initiatives in order to
boost transnational labor mobility, since the European Union is also facing signiﬁcant
short and long-term challenges that can’t be ignored. This implicated the growing
divergence in the areas of economic growth, innovation and competitiveness, which
have been intensiﬁed recently among the EU-Member States. These intensiﬁcations
can be demonstrated in terms of the labor market performance, while some EU
countries, such as Germany, Austria, Luxembourg, Finland, Netherland’s have
managed to keep the employment rate below 8%, countries such as Greece, Spain
reﬂect dramatic situations whereby their unemployment rate is above 20% (Dheret;
Lazarowicz; Nicolli; Pascouau; Zuleeg, 2013, p. 1).
The creation of a Single European Market would imply an optimized intra- EU labor
mobility, whereby its beneﬁts can be visible on the economic perspective. Considering
the economic point of view, enhanced labor mobility would serve to balance labor
supply and demand between the regional labor markets. This furthermore leads to
improved skill matches, to higher returns of human capital formation, investments in
human capital, innovation, and entrepreneurship (Krause; Ulf; Zimmermann, 2014,
p. 7).
The EU labor market needs to become more ﬂexible, although it comprises not a
particular high unemployment rate as it is high in transition countries, it is unevenly
distributed. Mirrowed by the still low inter-regional and international migration of
the labor force within the EU (Haziri, 2015, pp. 45-57).
Findings prove that indeed boosting the mobility of the EU workforce, would reduce
the ﬁnancial and social pressure on some EU regions, including those countries which
face huge unemployment rates. Be#er prospects would be oﬀered to unemployed
people, as well as making more eﬀective use of foreign and domestic talent, including
also the a#raction of new talent. Not to forget that the optimization of the allocation
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of human resources could respond to speciﬁc labor shortages by making its labor
market more dynamic and competitive (Dheret; Lazarowicz; Nicolli; Pascouau;
Zuleeg, 2013, p. 2).
Kosovo and the Single European Market
Considering the ﬁndings above we are well known of the fact that Kosovo is indeed
working its path up by being a potential EU-Candidate, which in recent years has
been accelerated its integration process into the EU. Yet it faces several serious
economic obstacles and problems, including the fact that the country deals with
very high unemployment rate, weak trade integration, poor infrastructure, energy
obstacles, private and public sector deregulations, poor policy regulation in the
ﬁnancial procurement, business environment, ect. (Export Abroad Blog, 2015).
However, since autumn 2014, Kosovo has been challenging itself to boost and put
eﬀort on strengthening inter-institutional cooperation’s. Recently estimations have
been proving a solid economic growth performance, which howsoever have not
yet translated into be#er labor market outcomes. It is well known as one with the
youngest population in Europe, accounting with 50% of the population under 25
years old. Therefore the labor market remains rigid with few job opportunities. Not
to forget data, which prove that 60% are considered unskilled or deﬁned with outdated skills (The European Training Foundation, 2016).
Therefore it is the Ministry of Labor and Social Welfare, which is responsible for
the creation and implementation of labor market policies and building market
institutions. This implicates that Kosovo is in a process of building its labor market
institutions and policies, taking in consideration experiences of other countries. The
legal framework should be creating an institutional environment where workers
are protected and supported (Haziri, 2015, pp. 48-57). This furthermore indicates
the integration and coordination of activities of diﬀerent policy measures, moving
forward to the key target, which is job creation. Advantages of a ﬂexible labor
market would tend to make ﬁrms more eﬃcient and competitive, increase labour
productivity, an increase in output and export, lower rate of inﬂation and natural
unemployment. Many worker express the desire of a ﬂexible employment pa#ern,
since it suits their life style and oﬀers greater range of choice (Economics, 2016).
Despite these ﬁndings, Kosovo is undergoing several processes in order to be part of
the EU, which is everyday visible by signing and implementing several agreements
linked with the EU. However, it is the country’s responsibility to boost its economy
in order to serve economic and social welfare for its population, which gradually
strengthen its position in the EU-Agenda for being also part of this family. It has to
implement and regulate several sectors, including the legal framework, its institutions
and creating a preferable climate and environment to a#ract foreign investors, which
are a key issue in creating new jobs. However, being part of the EU would include
several advantages for a country such as Kosovo, considering the ability of free
movement in this case from the political dimension would demonstrate beneﬁts from
being in the EU, by having the ability to seek jobs in other countries when faced with
unemployment at home. Yet, considering the situation in Western Balkan countries
the free movement would cause a loss in the skilled labor, which would have been of
great importance to boost the native economy. However, unfavorable, unstable and
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destabilization situation in political ma#ers are the main cause of leaving, respectively
emigrating. This, since no stable work improvement or conditions for the necessary
adjustments between workers and labor market are not present.
Conclusions
Labor Market seems to be an important impact Factor when it comes to the evaluation
of social and socioeconomic ma#ers, involving jobless (unemployed persons),
earnings and their structural components, social integration, social inequalities
(gender) and so on. (Eurostat, 2016).
As familiar the free movement of people is one of the four basic freedoms of the EU,
and belongs to the essence of the European project. Whereby completing a Single
European Labor Market on the EU mobility and openness to the rest of the word,
in order to stabilize macroeconomic variation. However, the completion of it is far
from being actually realized. There are a large number of barriers, which are still
hampering the mobility of the EU workers and its inter-connection with the rest of
the world (European Policy Centre, 2016).
Labor mobility seems to be one of the main factors in order to come to a creation
of a European Single Market, yet it cannot reach its full potential in generating
prosperity if goods, capital and services are mobile, except labor is not. To assure
mobility is a delicate undertaking, since we deal with several obstacle to free mobility,
including the language and cultural diﬀerences, monetary costs of moving, the lack
of harmonization of security beneﬁts, unrecognition of professional qualiﬁcations,
distinctions in the education system, as well as the lack of transparency in job
openings. Therefore without high mobility rates, there are no conditions of achieving
a Single European Labor Market (Dheret; Lazarowicz; Nicolli; Pascouau; Zuleeg,
2013, pp. 27-28).
The creation of a Single European Market would imply an optimized intra- EU labor
mobility, whereby its beneﬁts can be visible on the economic perspective. Considering
the economic point of view, enhanced labor mobility would serve to balance labor
supply and demand between the regional labor markets. This furthermore leads to
improved skill matches, to higher returns of human capital formation, investments in
human capital, innovation, and entrepreneurship (Krause; Ulf; Zimmermann, 2014,
p. 7).
With regard to this beneﬁts, and assumption that Kosovo would be soon part of the
EU, the creation of the Single European Market would implicate the balance between
supply and demand, which would automatically lower the unemployment. This
would indicate that countries where its economy is suﬀering from recession or a
particular shock, labor would be able to move from areas where labor demand is low
to areas where labor demand is high. Not to forget the possibility of reducing the
duration and likelihood of skill mismatches between the EU regions. Including the
a#raction of talented and qualiﬁed workforce. Yet, since the growing divergence in
the areas of economic growth, innovation and competitiveness is present in the EU,
no Single European Labor Market is able to be performed until no intra- EU labor
mobility is optimized (Dheret; Lazarowicz; Nicolli; Pascouau; Zuleeg, 2013, p. 28).
Based on the assumptions mentioned above, Kosovo is a potential EU candidate and
it’s a ma#er of time being part of the EU family. The gains and beneﬁts of free movement
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realized by the Single European Market would aﬀect its economy as well. However,
until then it is important for Kosovo to assure ﬁrst of all its domestic political and
economic stabilization, which is a path of improving legal frameworks, institutional
regulations, and several other important macro and socio ma#ers. A situation where
there is no stability of the country itself, will not have positive outcomes within the
country either by being part of the EU Single Market or not. In a country where there
is no political stabilization there is no a#raction of further investments and therefore
no sustainable economic development.
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Abstrakt
Punimi ekzaminon çështje të përgjithshme që lidhen me ligjin e konkurrencës duke e përqasur
studimin me rastin shqiptar nëpërmjet rishikimit të raporteve të Autoritetit të Konkurrencës.
Rishikimi i literaturës fokusohet në doktrinat e konkurrencës dhe dinamikat e lindjes së
nevojës për tu studiuar ky fenomen, si vazhdim i terorisë së ﬁrmës, shtyllat e politikës së
konkurrencës dhe rekomandime nga studime ndërkombëtare për funksionalitetin e ligjit
shqiptar të konkurrencës, i përshtatur ky i fundit me ligjin evropian. Rekomendime shtesë do
të bazohen në studimin e rasteve të hetimit nga autoriteti përgjegjës.
Fjalë kyce: ligji i konkurrencës, politika e konkurrencës, Autoriteti i Konkurrencës, raste
studimore.

Hyrje
Ngjarjet më dramatike dhe më të rëndësishme të jetës kontemporane ekonomike
janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me ndryshimet në mjedisin industrial. Në
Mbretërinë e Bashkuar (MB), industritë e prapambetura u rrëzuan në kohë reale, duke
reﬂektuar jo vetëm krizën ekonomike, por edhe koceptin e padëgjuar të konkurrencës
(Auerbach, 1998, fq.1). Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pati një ﬂuks të madh
botimesh me synimin e dra>imit të strtegjive për të përballuar trysninë në rritje të
konkurrencës ndërkombëtare në industritë e brendshme (Zysman & Tyson, 1983,
fq. 23). Filozoﬁa tradicionale e industrive vendase ishte mbrojtja nga konkurrenca
e ekonomive të zhvilluara. Ndoshta ky kënvështrim na çon në idenë se këto ngjarje
janë një manifestim i prirjeve të prezantuara gjithmonë në ekonominë industriale të
tregut mbi rritjen e konkurrencës në kohë.
Procesi i konkurrencës dhe struktura e ekonomisë janë qëndrore në jetën ekonomike.
Popullariteti i publikimeve të John Kenneth Galbraith tregon shqetësimin publik mbi
problematikën e ekonomiksit industrial i cili shkon përtej shoqërive tradicionale të
trajtuara në literaturën akademike të ekonomiksit mbi legjislacionin anti-monopol.
Ekziston një boshllëk i madh mes vrojtimeve tona të përditshme të ndryshimeve në
sferën e aktivitetit të biznesit dhe instrumentave të vëna në dispozicion nëpërmjet teorisë
orthodokse për të analizuar dhe kontrolluar këto ndryshime: politika të konkurrencës
Rishikimi i Literaturës
Në publikimet akademike dhe tekstet e botuara të ekonomiksit mendimi se
konkurrenca është një forcë regullatore dominante e ekonomisë kapitaliste të
460

tregut, është unanimisht i pazhvendosur. Biznesi në një shoqëri kapitaliste është i
drejtuar nga një membramë ligjesh, pengesash institucionale dhe ﬁnanciare, dhe
motivimi i individëve për të ndërmarrë iniciativa sipërmarrëse nuk është vetëm
derivat i interesit vetjak, por i prirjeve, “dembelizmit”, dhe pasionit për ekselencë
dhe përpikmëri – faktorë që nuk janë domosdoshmërisht të lidhur më nocionin
tradicional të konkurrueshmërisë si një shpjegim i fortë i ngjarjeve dinamike të
ekonomisë kapitaliste të tregut (Auerbach, 1998, fq.8).
Forca e konkurencës është trajtuar mja>ueshëm në koleksionin e doktrinave të
Adam Smith që megjithëse çdo mendim ekonomik e gjen veten të grushtuar në
botëkuptimin e “dorës së padukshme”, doktrina e konkurrencës nuk është e tillë që
të krĳojë rivalitet mes teorive ekonomike lidhur me konkurrencës, por t’i trajtojë ato
në rend kalendarik dhe të përcaktojë kështu, revolucionin e ekonomisë industriale.
Ndryshe nga teoria orthodokse1, ekzistojnë dy prirje të kundërta më të që sëbashku
përbëjnë doktrinën e konkurrëncës: “Shteti i Ri Industrial” i cili bashkon tre shkolla
disidente dhe “Institucionalistët” që paraqesin një refuzim më radikal të orthodoksisë
dhe një koleksion idesh dhe individsh edhe më heterogjen krahasuar me “Shtetin e
Ri Industrial”. Një alternativë e tillë, sërisht tradicionale, është masivisht e bazuar
në veprën me të njëjtin titull nga John Kenneth Galbraith2. Prespektiva historike
përgjithëson se pati zhvillim në ekonomitë industriale në të cilat rregullimet me bazë
tregun të konkurrenës u zëvendësuan nga struktura të tjera. Janë marrë në konsideratë
tre variante kryesore – Shkolla e Kapitalizmit Monopol, Manaxherializmit dhe Planiﬁkimit.
Këto zëvendësime3, në një analizë të bazuar në rregullimet e konkurrencës janë në
mënyrë të pashmangshme të ndërthurura, edhe pse analitikisht mund të ndahen si
tre doktrina me vete si më poshtë:
• Shkolla e Kapitalizmit Monopol, pavarësisht radikalizmit në teoritë e veta
është një përqasje moderne e versionit Marshallist e cila gjeneroi konkurrencën
monopolistike dhe doktrinat shoqëruese. Edhe pse karakteristikat origjinale të dy
doktrinave, asaj klasike Marshalliste dhe dokstrinës klasike janë të ndryshme, të
dyja vunë në pah se në shekullin e njëzetë konkurrenca ra ndjeshëm.
• Shkolla Manaxherialiste pohon se një ﬁrmë është po aq e ndikuar nga faktorët e
brendshëm (marrja e vendimeve) aq sa nga faktorët e jashtëm. Literatura mbi këtë
doktrinë tregon mbi konﬂiktet pronar – manaxher dhe mbi vullnetin e këtyre të
fundit në ﬁrmë i cilësuar si “negativ” derisa konfrontizmi me vëzhgimet e Smith
krĳuan përjashtimin; “nuk është prej dashamirësisë sëkasapit apo bukëpjekësit
që ne presim darkën tonë, por prej interesit të tyre vetjak”. 4Manaxherialistët
mendojnë se nuk është e nevojshme të përfshihet ndërhyrja e shtetit apo të merret
si e mirëqenë ekzistencën e “dorës së padukshme” të konkurrencës si mbrojtje
ndaj ushtrimit të interesit vetjak të tregtarëve, kur individët munden fare mirë
të mbështeten tek dashamirësia e manaxherëve të koorporatave moderne për të
zgjidhur konﬂiktet mes fuqisë private dhe interesit publik.
• Shkolla e tretë, ajo e Planiﬁkimit, hedh dritë mbi zgjedhjen e brendshme të ﬁrmës
1 Bazuar në parime të caktuara, orthodoksizmi në ekonomiks paraqitet si teria statike, standarde, e rrjedhë e
përgjithshme, strukturaliste apo ndryshe, teoria Marshalliane.Kjo e fundit ndryshe konsiderohet si trashëgimia
e ekonomisit industrial apo e vetë ekonomiksit si i tërë..
2 Për më shumë: Galbraith, J.K. The New Industrial State Signet Books 1967.
3 Për më shumë: Auerbach, P. Skott, P. ‘Concentration, Competition and Distribution – A Critique of Theories
of Monopoly Capita’ Internatinal Review of Applied Economics 2 (1) January 1988: 42-61.
4 Për më shumë: Berle, A. 1995. The American Economic Republic. Harcourt Brace & World 1965.
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mes planiﬁkimit dhe tregut. E bazuar në studimet historike të Alfred Chandler,
kjo shkollë tregon mbi lidhjen e dobët mes konkurrencës dhe zhvillimit industrial
të Amerikës gjatë shekullit të njëzetë. Pikërisht, ngjarjet e rëndësishme drejt
modernizimit të epokës industriale u nxitën nga vetë ﬁrmat dhe jo nga mjedisi
konkurrues. Pra, “dora e padukshme” ishte pjese e funksionit planiﬁkues të ﬁrmës
për prodhimin dhe shitjet. Firmat, masivisht hoqën dorë nga lidhjet e tregut duke
e mbështetur aktivitetin e tyre në marrëveshjet planiﬁkuese të administruara.
Megjithatë, ka pak ekonomistë nga kjo shkollë që mund të përkrahin mendimin
se planiﬁkimi është një nga rivalët kryesorë të konkurrencës.
Sipas shkollës ekonomike të mendimit, konkurrenca është procesi kritik për një
ekonomi tregu për të siguruar shpërndarjen optimale të burimeve dhe një nivel
më të lartë të mirëqenies sociale. Sama (2013), tregon se tregjet konkurruese i
mundësojnë konsumatorëve të blejnë produkte më të mira me çmime të ulëta dhe
stimulojnë ﬁrmat për të përmirësuar cilësinë e mallrave dhe shërbimeve të ofruara.
Megjithatë, funksionimi i konkurrencës nuk është automatik, por duhet të jetë
i qëndrueshëm përmes një ndërhyrje nga ana e shtetit. Pavarësisht konsensusit të
përgjithshëm, të paktën nga pikëpamja teorike, nevoja e nxitjes së konkurrencës për
të mbështetur eﬁçencën ekonomike dhe drejtësinë mbi tregje, ajo që duket shumë e
çuditshme është pothuajse mungesa e kontributeve akademike duke u përpjekur për
të vlerësuar empirikisht efektshmërinë e politikave të konkurrencës. Në këtë fazë,
është e rëndësishme të theksohet se në analizat empirike, në një kuptim më të gjerë,
me politikën e konkurrencës nënkuptohet çdo ligj kombëtar që promovon drejtësinë
e tregut, duke rregulluar sjelljet jokonkurruese të ndërmarra nga ﬁrmat, ndërsa me
autoritetin e konkurrencës nënkuptohet çdo institucion i cili është i gatshëm për
zbatimin e këtyre ligjeve dhe nuk është një sector speciﬁk (Sama, 2013, fq.4).
Çdo autoritet i tillë gjatë hartimit të politikës së konkurrencës bazohet në tre shtylla duke
ﬁlluar me implementimin dhe zbatimin e ligjit. Mbrojtja dhe promovimi i konkurrencës
është realizuar jo vetëm në rastet kur ajo kuﬁohet, deformohet, pengohet nga
ndërmarrjet ekonomike private apo publike, me anë të abuzimit me pozitën dominuese
dhe përqendrimet, por edhe nga pengimet, kuﬁzimet, shtrembërimet e shkaktuara nga
administrata shtetërore dhe entet rregullatore. Së dyti advokatia e konkurrencës e cila
pasqyron komentet, sugjerimet dhe vlerësimet e hartuara nga autoritet e konkurrencës,
lidhur me politikat e tjera ekonomike që prekin konkurrencën, veçanërisht me
privatizimet dhe politikat rregullatore. Duke bërë vlerësime, sugjerime e rekomandime
ndaj organeve të administratës publike dhe enteve rregullatore, autoritetet e
konkurrencës kanë përdorur pushtetin e tyre zyrtar si avokatë të konkurrencës, për të
përfshirë dhe materializuar parimet e konkurrencës në veprimtarinë legjislative dhe
rregullatore, si dhe për të edukuar të gjithë aktorët kyç që të përﬁtojnë nga konkurrenca.
Së fundmi, efektiviteti i institucioneve i cili kushtëzohet kryesisht nga shkalla e pavarësisë
së autoriteteve të konkurrencës, kapacitetet administrative, transparenca e tyre,
efektiviteti i procesit të apelimit në gjykatat përkatëse etj.
Politika e konkurrencës dhe ligji i konkurrencës në Shqipëri
Kujtojmë se Komisioni Europian, vetë si institucion i Bashkimit Europian, siguron
aplikimin e duhur të ligjeve të eurozonës mbi konkurrencën5. Janë institucione të
5 http://ec.europa.eu/competition/consumers/institutions_en.html.
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tjera gjithashtu që miratojnë ligjet mbi konkurrencën, apo të tjera që monitorojnë
mbledhjen dhe shpenzimin e saktë të buxhetit të Bashkimit Europian. Vlerësimi i
konkurrencës nga ana e Bashkimit Europian për Shqipërinë tregon se vendi ndodhet
brenda kuﬁjve të lejuar, e përgatitur në politikën e konkurrencës. Njëfarë përparimi
është bërë veçanërisht në lidhje me antirustet dhe bashkimet mes ﬁrmave. Në
vitin pasardhës, vendi duhet në veçanti të rrisë pavarësinë në veprimtarinë e saj të
Komisionit të Ndihmave shtetërore si dhe të forcojë fuqinë administrative të Njësisë
së Kontrollit të Ndihmave Shtetërore6.
Hartimi i politikës kombëtare të konkurrencës në Shqipëri bazohet në ligjin nr 9121,
“Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe është detyrë e Autoritetit të Konkurrencës.
Misioni bazë i politikës së konkurrencës është të korrigjojë shtrembërimet e tregut,
duke mbajtur parasysh që një treg konkurrues gjeneron zhvillim dhe rrit mirëqenien
e përgjithshme të shoqërisë sonë (AK, 2006, fq. 8) Në tregjet konkurruese, ﬁrmat
nxiten për të përﬁtuar fuqi tregu, e rrjedhimisht duke u zgjeruar janë të detyruara të
plotësojnë racionalisht më mirë nevojat e konsumatorërve, e duke vepruar kështu,
kontribojnë në mirëqenie. Shpesh, përgjatë zhvillimit gradual të ﬁrmave, ndikimi i
faktorëve dinamik, forcat e jashtme të tregut, hyrja e ﬁrmave të reja brenda industrisë
apo sektorit, pamundësia për adaptimin e ndryshimeve ﬁskale etj., çon në kuﬁzimin
e konkurrencës. Devĳime të tilla janë burim ekzekutimi për politikat e konkurrencës
dhe hartuesit e tyre.
Nevoja e zbatimit të politikës së konkurrencës është shfaqur që me lindjen e
ndërmarrjeve të mëdha në sektorë të ndryshëm ekonomikë. Paralel me hyrjen e
punimit, për herë të parë kjo është zbatuar në SHBA. me anë të aktit Sherman, në
vitin 1890 dhe, më vonë, me aktin Clyton. Me gjithë amendamentet dhe përshtatjet
në dekadat e mëvonshme, edhe sot, këto akte vazhdojnë të zbatohen fuqishëm në
ekonominë amerikane dhe shërbejnë si shembull për hartimin e ligjeve antimonopol
në vendet e tjera dhe komunitetet që ato marrin pjesë. Neni 101 i Traktatit të Lisbonës7
është zbërthyer në dy nene (Neni 3 dhe Neni 4). Në nenin 3 (pika 4) ku thuhet që :
“Me termin “marrëveshje” do të kuptojmë marrëveshjet dhe/ose praktikat e bashkrenduara
ndërmjet dy ose më shumë ndërmarrjeve si dhe vendimet ose rekomandimet e grupimeve të
ndërmarrjeve pavarësisht nga forma e shkruar ose jo, dhe pavarësisht nga forma detyruese ose
jo”. Neni 4 i cili thotë që: “ndalohen të gjitha marrëveshjet të cilat kanë si objekt ose pasojë
pengimin/kuﬁzimin ose shtrembërimin e konkurrencës në treg, veçanërisht marrëveshjet të
cilat speciﬁkohen në disa grupe”. Theksi vihet në marrëveshjet e pikës a. Pra, marrëveshjet
që caktojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë çmimet e blerjes apo të shitjes
apo çdo kusht tjetër tregtimi.
Si zbulohet një sjellje jo-konkurrente?
Mënyra se si zbulohet një sjellje jo-konkurrente dhe si veprohet pas kësaj, trajtohen në
nenin 101 të Traktatit të Funksionimit të Bashkimit Europian. Ky nen parashikon se një
çështje nis me anë të një ankese, nga iniciativa vetjake (e autoritetit përkatës) ose nga
“aplikimi i butë” i një prej pjesëmarrësve në kartel. Në rastin e tretë, personi që tregon
apo që paraqet një provë se ekziston një marrëveshje jo-konkurrenciale, përjashtohet
automatikisht nga gjoba (imunitet i plotë), me kusht që t`i japë fund shkeljes.
6 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_albania.pdf.
7 h!p://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN .
463

Pasi nis hetimi, Komisioni Europian (ose Autoriteti i Konkurrencës i vendit përkatës)
ka të drejtë t`u nisë kërkesa për informacion të detajuar ﬁrmave që hetohen, të hyjë
në ambientet e ﬁrmës, të mbyllë ﬁrmën gjatë kohës së hetimit, të marrë në pyetje
punonjësit, etj. Ndërsa, kur hetohet për abuzim me pozitën dominante, hetohet se sa
përqind të tregut speciﬁk zë ﬁrma në [alë. Një ﬁrmë që zë më pak se 40% të tregut, nuk
ka të ngjarë të jetë dominante në atë treg.8 Këtu duhet theksuar se pozita dominante
në vetvete nuk përbën shkelje të konkurrencës. Shkelja ndodh kur abuzohet me këtë
pozitë duke praktikuar sjellje jo të drejta ndaj konkurrentëve dhe konsumatorëve, si
shitja ekskluzive, cmimet grabitqare, refuzimi për të furnizuar një input, etj.
Pas këtĳ hetimi paraprak, Komisioni konkludon nëse çështja duhet hetuar më tej,
apo duhet mbyllur. Në rastin e karteleve, nëse gjykohet se çështja duhet hetuar më
tej, vendoset nëse mund të arrihet një marrëveshje. E shpjeguar më qartë, Komisioni
u paraqet anëtarëve të kartelit provat që vërtetojnë se ata janë duke praktikuar
sjellje jo-konkurrenciale, dhe i prezanton me gjobat që parashikohen për këtë rast.
Nëse anëtarët e pranojnë se i kanë praktikuar këto sjellje, ata përﬁtojnë 10% ulje nga
gjoba, dhe çështja mbyllet.9 Ndërsa në rastin e abuzimit me pozitën dominuese, nuk
propozohen marrëveshje.
Nëse Komisioni konkludon se nuk mund të arrihet një marrëveshje, atëherë ai i dërgon
ﬁrmës në [alë një “Deklaratë mospranimi”, ku paraqiten shqetësimet e tĳ. Firmat
kanë të drejtë të mbrohen duke kërkuar materialet konﬁdenciale që janë zbuluar
gjatë hetimit të komisionit, madje, ato mund të kërkojnë edhe një seancë dëgjimore,
ku i paraqesin Komisionit argumentat e tyre. Nëse shqetësimet nuk hidhen poshtë,
atëherë merret vendimi për të ndaluar shkeljen në [alë.
Për sa i përket gjobave që vendosen, ato janë shumë të larta dhe kanë funksion
ndalues. Ato llogariten në mënyra speciﬁke për cdo rast. Një metodë që përdoret
rëndom është : 30% e shitjeve vjetore të kompanisë x numrin e viteve sa ka zgjatur shkelja.
Firmat, subjekt i gjobave apo dënimeve të tjera nga ana e Komisionit, kanë të drejtë
të apelojnë në Gjykatën e Përgjithshme të Bashkimit Europian. Kjo gjykatë mund t`a
hedhë poshtë vendimin e Komisionit, t`a ulë ose t`a rrisë atë. Edhe konsumatorët apo
ﬁrmat që kanë vuajtur pasojat e sjelljeve jo-konkurrenciale, kanë të drejtë të kërkojnë
kompensim nga ﬁrmat që i kanë praktikuar këto sjellje, duke hapur një çështje në
gjykatën e vendit përkatës.
Reformat për ligjin e konkurrencës (2010)
Akti i Konkurrencës i vitit 2003 u ndryshua në vitin 2010 me synimin për të arritur
përafrimin e mëtejshëm me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe për të përmirësuar
zbatimin e tĳ praktik. I ngjashëm me nenin 106 të Traktit për Funksionimin e Bashkimit
Evropian (Treaty on the Functioning of the European Union ), Akti i Konkurrencës
në Shqipëri është i aplikueshëm për sipërmarrjet publike dhe sipërmarrjet e dhëna
nga shteti me të drejta të veçanta ose ekskluzive, për të kryer aktivitete të caktuara
ekonomike. Në përputhje me amendamentet, rregullat e konkurrencës zbatohen për
ndërmarrjet e besuara në kryerjen e shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik
dhe për monopolet që sjellin të ardhura, për sa kohë që zbatimi i ligjit të konkurrencës
8 European Commission, Competition: Antitrust Procedures In Abuse Of Dominance, Korrik 2013 http://
ec.europa.eu/competition/antitrust/procedures_102_en.html .
9 European Commission, Procedures in Anticompetitive Agreements, Korrik 2013 http://ec.europa.eu/
competition/antitrust/procedures_101_en.html .
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nuk i pengon ata në përmbushjen e detyrimeve të caktuara. Në praktikë, Autoriteti
është ngarkuar për të vlerësuar kontratat publike dhe koncesionet e dhëna nga shteti
për ndërmarrjet e caktuara, si dhe për të përjashtuar ato nga zbatimi i rregullave të
konkurrencës, me kusht që kërkesat ligjore për përjashtim të jenë përmbushur në çdo
rast të veçantë.
Rekomandime mbi funksionalitetit dhe eﬁçencës e konkurrencës në Shqipëri
Nisur nga rishikimi i literaturës relevante mbi politikat e konkurrencës, pak qasje
empirike plotësojnë nevojat kohore të shtrirjes së studimit dhe ato pak studime që
përcjellin rezultate koherrente kanë kuﬁzime në matjen e variablave dhe identiﬁkimin
e variablave “proxy” në ndihmë të analizës. Më poshtë jepet i sintetizuar një punim
nga Sama (2013), i bazuar në kërkimet e mëparshme të Voigt (2009) mbi matjen në
mënyrë empirike të efektshmërinë së politikës së konkurrencës në vendet e zhvilluara
dhe në zhvillim. Studimi i referohe impaktit të politikës në rritjen ekonomike, duke
ﬁlluar nga variabla si Produktit i Brendshëm Bruto (PBB) dhe Produktiviteti Total i
Faktorëve (TFP). Qëllimi kryesor i këtĳ punimi është që të kontribuojë në këtë degë
të hulumtimit, duke u fokusuar në tregues më të gjerë të performancës së tregut,
për të kuptuar nëse prania e një autoriteti të konkurrencës ka një impakt pozitiv në
nivelin e konkurrencës së një vendi. Modeli ekonometrik i përdorur në punim synon
vlerësimin e efektit të politikës së konkurrencës në performancën e tregut të në vendet
e zhvilluara dhenë vendet në zhvillim, në bazë të katër treguesëve institucional. Këta
tregues, të ndërtuar në Voigt (2009) dhe të përdorur për të vlerësuar empirikisht
ndikimin e politikës së konkurrencës në produktivitetin total të faktorëve, në thelb
reﬂektojnë: (1) përmbajtjen substanciale të ligjit të konkurrencës; (2) shkallën në të
cilën ligji i konkurrencës integrohet në ekonomi; (3) pavarësia formale e autoritetit të
konkurrencës; (4) pavarësia faktike të Autoritetit të Konkurrencës.
Për më tepër, intensiteti i lartë i konkurrencës tipike në vendet e zhvilluara, si dhe
shkalla e lartë e dominimit të tregut tipike në vendet në zhvillim, mund të lehtësojë
krĳimin dhe efektshmërinë e Autoritetit të Konkurrencës. Në këtë punim përmenden
dy gjetje kryesore. Së pari, si një trend i përgjithshëm, pavarësisht nga adoptimi
i legjislacionit të konkurrencës nga parlamentet kombëtare, të gjithë treguesit
institucional ushtrojnë një ndikim pozitiv në treg, prandaj autoritetet e konkurrencës
janë efektivë në rritjen e nivelit të konkurrencës në vendet respektive . Së dyti, nëse
vendet e varfëra duhet të favorizojnë zbatimin e politikës së konkurrencës, ajo që
duket më e rëndësishme për efektivitetin e saj është mbi të gjitha garantimi i pavarësisë
faktike i autoriteteve të predispozuar. Arsyeja esenciale për këtë gjë, duhet gjetur në
faktin se cilësia e institucioneve të vendeve në zhvillim është sigurisht më e ulët se e
vendeve të industrializuara, për shkak të rasteve të korrupsionit apo ndërhyrjeve të
qeverisë. Përfundimi i sigurt është se politika e konkurrencës nuk është e dëmshme
për zhvillimin e një vendi dhe se krĳimi i një autoriteti të konkurrencës është padyshim
me vlerë, edhe pse funksionet dhe kompetencat e tĳ duhet të forcohen, në mënyrë që
të kenë një ndikim më të rëndësishëm në treg, krahasuar me rezultatet aktuale.
Politika e konkurrencws lidhur me sektorwt
Autoriteti ka zbatuar politikën e konkurrencës në disa prej sektorëve kryesorë të
ekonomisë, duke adresuar shqetësimet e ndryshme të konkurrencës lidhurme këta
sektorë. Nga njëra anë, Autoritetit i është dashur të sigurojë që rregullat e konkurrencës
të respektohen plotësisht nga të gjithë operatorët ekonomikë (shtetërore apo private),
465

me qëllim parandalimin ose ndërprerjen e cilësdo formë të sjelljes së tregut që
çon në shtrembërime të konkurrencës në sektorët përkatës. Nga ana tjetër, duke
ruajtur bashkëpunimin aktiv me krĳuesit e politikave dhe rregullatorët e sektorëve,
Autoriteti siguron se zbatimi i proceseve më të rëndësishme të tranzicionit,lidhur me
reformimin dhe modernizimin e sektorëve, duhet të kryhet në përputhje me parimet
e përcaktuara në politikën e konkurrencës.
Sektori i Energjisë
Energjia elektrike përbën tregun kryesorë të energjisë në Shqipëri dhe energjia
hidrike për momentin është burimi i vetëm i prodhimit të saj. Rekomandimet e
Autoritetit të Konkurrencës ndaj Ministrisë së Ekonomisë dhe Industrisë (ish METE)
dhe Rregullatorit Kombëtar të Sektorin të Energjisë, kanë konsistuar në sigurimin
e një ndarje funksionale dhe ﬁnanciare të furnizuesit publik me shumicë, gjë e cila
do të krĳonte kushtet për konkurrencë në këtë nivel tregu dhe do të mundësonte
transaksione konkurruese. Nga ana tjetër ministria duhet të vendosë detyrime për
furnizuesit publik me pakicë, në mënyrë që të mbrojë konsumatorët përmes treguesve
të cilësisë të shërbimit.
Sektori i Telekomunikacionit
Telefonia ﬁkse ka një shkallë shumë të ulët penetrimi (11 %), e cila ka inkurajuar
konsumatorët që të përdorin telefoninë celulare. Në tregun e telefonisë celulare,
Vodafone zotëron pjesën më të madhe të tregut dhe në vĳimësi kemi T Mobile, Eagle
dhe Plus. Në tregun postar në Shqipëri ekziston një operator i vetëm, Posta Shqiptare
dhe është ende në pronësi të shtetit, duke zotëruar 100 % të tregut në ofrimin e
shërbimeve universale postare .
Autoriteti i konkurrencës ka iniciuar disa procedura hetimore në tregun e telefonisë
celulare, ai kryesor është iniciuar mbi një pretendim për abuzimi mbi pozitën
dominuese të një operatori në treg. Në mbyllje të hetimit, Autoriteti arriti në
përfundimin se një operator gëzon pozitë dominuese si në aspektin e të ardhurave
të realizuara, ashtu edhe në lidhje me numrin e kartave aktive SIM. Në këtë kontekst,
Autoriteti hetoi mbi mundësinë e abuzimit me pozitën e saj, kryesisht në sjelljen ndaj
konkurrentëve për kushtet e çmimeve, ofertave, shpërblimeve dhe planeve tarifore që
kishte aplikuar, për të tërhequr konsumatorë të rinj. Analiza tregoi se strategjia e tregut të
këtĳ operatori, ka një ndikim negativ afatgjatë në konkurrencën e tregut, duke aplikuar
çmime të ndryshme për gjenerimin përfundimin e thirrjes, brenda dhe jashtë rrjetit të
saj celular (on-net kundrejt thirrjeve oﬀ-net). Një diskriminim i tillë është parë si mënyrë
për të shtyrë operatorët më të vegjël për të dalë nga tregu. Rekomandimet e Autoritetit
të Konkurrencës kundrejt AKEP kishin të bënin me marrjen e masave të menjëhershme
rregullatore të cilat konsistonin në modiﬁkimin e modelit ekzistues të çmimeve duke
ulur ndjeshëm koston e përfundimit të telefonatës, duke promovuar konkurrencë të
drejtë dhe efektive në tregun përkatës si dhe nw reduktimin e tarifave të telefonatave
brenda dhe jashtë rrjetit, veçantërisht për operatorin që ka një pozitë dominuese;
Sektori Bankar
Bankat tregtare të nivelit të dytë janë anëtare të Shoqatës së Bankave në Shqipëri
dhe sipas Bankës Qendrore, Shoqata e Bankave nuk mund të ndikojë në sjelljen
komerciale të anëtarëve të saj. Gjatë një hetimi të kryer nga Autoriteti i Konkurrencës
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në tregun bankar, rezultoi se bankat gjatë procesit të tyre të kreditimit dhe mbajtjes
së kolateralit kërkonin sigurimin e jetës së kredimarrësit dhe të pronës të mbajtur
si kolateral. Përzgjedhja e kompanive të sigurimit nga banka dhe detyrimi për të
mbajtur të njejtën kompani gjatë të gjithë periudhës së kreditimit, u pa nga Autoriteti
si shkelje e konkurrencës në tregun e sigurimeve.
Në bazë të këtyre rezultateve, Autoriteti bëri disa rekomandime për Autoritetin e
Mbikëqyrjes Financiare dhe Bankës Qendrore të Shqipërisë, për të rritur transparencën
dhe për të eliminuar shqetësimet e konkurrencës. Nga njwra anw bankat tregtare
duhet të rrisin transparencën në termat e ndërmjetësimit për shërbimet e sigurimit,
duke u shprehur qartë kushtet dhe primet e ofruara nga siguruesit e mundshëm dhe
llojin e sigurimit që kërkohet. Nga ana tjetwr, bankat tregtare nuk duhet të speciﬁkojnë
në marrëveshjen e kredisë kompaninë e sigurimit, por duhet të lejojë konsumatorin të
zgjedh ofruesin e sigurimit.
6. Gjetje dhe Përfundime

Nga literatura, kryesisht empirike, konkludohet se është avantazh për rastin shqiptar që të ekzistojë politika e konkurrencës. Çështja që ngelet ende për diskutim
është eﬁçenca e zbatimit të saj. Sigurisht që efektiviteti është problem global por
në raste të tilla rekomandohet që të bëhen ndryshime në ligjin e konkurrencës,
si instrument i pastër i AK. Përfundimet e Sama tregojnë se fuqizimi i politikës
dhe ligjit varet ndjeshëm nga pavarësia e AK dhe institucioneve në varësi. Faktor
tjetër është cilësia e institucioneve, përmirësimi i të cilës ndikohet nga ndërhyrjet
për pastrimin e korrupsionit në to. Duket se AK me hetimet e përvitshme ka një
rol esencial në fuqizimin e politikës dhe ligjit të konkurrencës. Kjo vihet re nga
reduktimi i rasteve hetimore çdo 6-mujor.
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Abstrakt
Ky artikull, synon të analizojë përpjekjet e shtetit shqiptar në vitin 1971 për pranimin e
Republikes Popullore të Kinës në Organizaten e Kombeve të Bashkuara. Pas prishjes së
marrëdhënieve ndërmjet Kinës dhe Bashkimit Sovjetik, rolin kryesor dhe zëdhënësja e Kinës
në O.K.B u bë Shqipëria. Në emër të miqësisë me Kinën, do ti përkushtohet me gjithë forcën
e saj kësaj çështjeje. Vitet 1963-1971 do të jenë vitet më intensive të diplomacisë shqiptare
dhe misionit shqiptar në OKB. Nga viti 1964 Shqipëria do të jetë bashkëautore e kërkesës
dhe projekt rezolutës që deri në 1970 kishte si inisiatorë Kamboxhin. Eshtë e rëndësishme të
përmëndet, që misioni shqiptar do të jetë gjithmonë delegacioni që do të angazhohet më shumë
se kushdo tjetër për këtë problem. Pranimi i R.P.K në OKB nuk ishte një çështje procedurale
por një çështje politike dhe shumë delikate e Lu>ës së Ftohtë. Kjo lu>ë nuk kishte të bëntë me
pranimin e një anëtari të ri, por me rivendosjen e të drejtave legjitime të R.P.Kinës në O.K.B.
Për të shkruar këtë artikull jemi mbështetur në dokumenta arkivore dhe në një literaturë
historiorike të vlerësuar në një këndvështrim kritik. Pas shumë përpjekjeve të diplomacisë
shqiptare, në datën 25 tetor 1971 Kina u pranua në O.K.B.
Fjalë kyçe: Shqipëri, diplomaci, projekt rezolutë.

1-Finalizimi i përpjekjeve të diplomacisë shqiptare për çështjen e pranimit të
Kinës Komuniste në OKB, në vitin 1971
Republika e Kinës ishte një nga themelueset e Kombeve të Bashkuara dhe anëtare e
përhershme e Këshillit të Sigurimit. Regjimi komunist i vendosur në R.P.K në 1949 nuk
u njoh nga SHBA dhe nga pjesa më e madhe e vendeve të demokracisë perëndimore.
Për shkak të regjimit komunist dhe politikës së “frenimit” të komunizmit në botë,
hartuar nga presidentët amerikanë, R.P.K një nga vendet më të mëdha dhe me ¼
e popullsisë së botës u la jashtë KB. Pranimi i R.P.K në OKB nuk ishte një çështje
procedurale por një çështje politike dhe shumë delikate e Lu>ës së Ftohtë. Në OKB
dhe Këshillin e Sigurimit morën pjesë, përfaqësuesit e Kinës Nacionaliste me Çan Kai
Shin në krye. Shtetet komuniste me BS njohën qeverinë komuniste të Pekinit. Politika
e jashtme e R.P.K u orientua drejt Moskës dhe marrëdhëniet diplomatike midis tyre
vazhduan të ishin të “mira” deri me 1956.
R.P.K në mënyrë të vazhdueshme gjatë këtyre viteve kërkoi përfaqësimin e saj në KB.
Pranimi i saj në OKB ishte një proces i gjatë dhe mja> kompleks i Lu>ës së Ftohtë që
nuk kishte të bënte me pranimin e thjesht të një anëtari të ri por me rivendosjen e të
drejtave legjitime të R.P.K në OKB. SHBA gjatë këtyre viteve në çdo sesion u përpoqën
me mënyra të ndryshme të pengonin çështjen e Kinës duke hartuar formula si
pranimin e “dy Kinave” “një Kinë dhe një Tajvani.” Pas teorisë të ”Dy Kinave” SHBA
kur kuptuan që, çështja e pranimit të R.P.K shumë shpejt mund të vihej në rendin e
ditës në sesionin e Asamblesë së Përgjithëshme, dolën me “çështjen e ndryshimit të
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procedurës”, vendimi i secilës përpara Asamblesë së Përgjithëshme do të kërkonte
shumicën e dy të tretave dhe jo shumicën e thjeshtë.1
Çështja e Kinës Komuniste për herë të parë u shtrua në vitin 1950 në Këshillin e
Sigurimit, i cili ia kaloi Asamblesë së Përgjithëshme për shqyrtim. Çështja e R.P.K
në OKB, duke ﬁlluar nga sesioni i 4-t i saj e deri në vitin 1961 u ngrit nga BS. 1959
kërkesën në AP për përfaqësimin e Kinës e parashtoi India e mbështetur nga BS.
Nga 1960-1962 kërkesën për ngritjen e çështjes së pranimit të Kinës në OKB do ta
ndëmarrë BS. Në sesionin e 16 të OKB për herë të parë çështja do të vendoset në
rendin e ditës. Pas prishjes përfundimtare të Kinës me BS zëdhënësi i Kinës në OKB
do të bëhet misioni shqiptar.2
Qeveria komuniste shqiptare ishte një nga vendet e para komuniste që njohu qeverinë
e R.P.K. Marrëdhëniet diplomatike midis RPSH dhe RPK u vendosën në 19493.
Gjatë viteve 1950-1960 marrëdhëniet midis R.P.K dhe RPSH ishin marrëdhënie nën
suazën e komunizmit dhe orientimit nga BS. Me prishjen e marrëdhënieve shqiptarosovjetike politika e jashtme e RPSH u orientua drejt Pekinit e cila kishte bërë çarjen
me BS. Marrëdhëniet ekonomike tregtare që kishin ﬁlluar në mesin e viteve 1956
ﬁlluan të zgjeroheshin, për shkak të vështirësive ekonomike dhe politike. Ndihmat
ekonomike gjatë viteve 60-70 në emër të ”internazionalizmit” ishin një mbështetje e
fortë për R.P.SH për përmirësimin e gjendjes në vend, për gjallërimin e tregut dhe për
zhvillimin e mëtejshem të industrisë dhe fuqisë mbrojtëse. Aleanca me R.P.K forcoi
më shumë politikat ndërkombëtare të qeverisë shqiptare kryesisht në OKB.
Diplomacia shqiptare e viteve të bashkëpunimit shqiptaro-kinez ishte produkt
i interesave të brendëshme të shetit shqiptar, politike-ekonomike dhe të sigurimit
kombëtar por, edhe produkt i ambicjes së udhëheqjes për t’u bërë i njohur në arenën
ndërkombëtare si vendi i vogël përtej adriatikut që sﬁdoi dy më të mëdhenjt e botës
së Lu>ës së Ftohtë. Diplomacia shqiptare do të përﬁtojë nga rrethanat e favorshme,
të krĳuara në marrëdhëniet ndërkombëtare për të rritur pozitat e saj në arenën
ndërkombëtare. Shqipëria si i vetmi vend ndër shtetet komuniste të Europës që,
kishte mbetur aleat i Kinës Komuniste dhe që kishte marrë anën e Pekinit në grindjen
me Bashkimin Sovjetik, më 16 shtator 1963 merr inisiativën dhe bën propozimin në
Asamblenë e Përgjithëshme për të vendosur çështjen e Kinës në rendin e ditës. Në
emër të miqësisë me Kinën do ti përkushtohet me gjithë forcën e saj kësaj çështjeje.
Vitet 1963-1971 do të jenë vitet më intensive të diplomacisë shqiptare dhe misionit
shqiptarë në OKB. Nga viti 1964 Shqipëria do të jetë bashkëautore e kërkesës dhe
projekt rezolutës që deri në 1970 kishte si inisiatorë Kamboxhin.4 Eshtë e rëndësishme
të përmëndet që misioni shqiptar do të jetë gjithmonë delegacioni i cili, do të përpiqet
dhe angazhohet më shumë se kushdo tjetër. Kjo duket në përgatitjen e promemorjesshpjeguese, në hartimin e projekt-rezolutës, në mbledhjen e bashkëautorëve në
angazhimin e saj në debatin e përgjithshëm që bëhej në çdo sesion dhe në akuzat
e forta ndaj imperializmit amerikan dhe aleancës amerikano-sovjetike. Në 1970 me
prishjen e marrëdhënieve të Kinës me Kamboxhin inisiatorë do të bëhet Algjeria e
1 AMPJ, Dokumenta mbi zhvillimin e punimeve të sesionit të 26 të OKB si dhe +alime të përfaqësuesve. Mbi
vendosjen e RPK në OKB ,viti 1971, dosja-479/1, ﬂ-12.
2 AMPJ, Dokumenta mbi zhvillimin e punimeve të sesionit të 26 të OKB si dhe +alime të përfaqësuesve. Mbi
vendosjen e RPK në OKB ,viti 1971, dosja-479/1, ﬂ-1.
3 Enver Hoxha, Shënime mbi Kinën , Tiranë: 8 Nëntori, 1979.
4 AMPJ, Dokumenta mbi zhvillimin e punimeve të sesionit të 26 të OKB si dhe +alime të përfaqësuesve. Mbi
vendosjen e RPK në OKB ,viti 1971, dosja-479/1, ﬂ-3.
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ndihmuar nga misioni shqiptar pasi ajo nuk kishte eksperiencën e misionit shqiptar.5
Vit pas viti misioni shqiptar do të kuptojë që çështja e R.P.K në OKB do të ketë prioritet
dhe do të ﬁtoj mbështetje nga një numër i madh vendesh anëtare të KB. Angazhimi
dhe përpjekjet e veprimtarisë diplomatike të Shqipërisë gjatë këtyre viteve do të jetë
shumë i madh. Delegacioni shqiptar shfrytëzoi faktin që përfaqësuesit e një numri të
madh vendesh të vogla dhe të mesme të Afrikës, Azisë, Amerikës Latine do të mbanin
një qëndrim pozitiv ndaj R.P.K. Politika e pozitave të privilegjuara e dy Fuqive të
Mëdha kundër shteteve anëtare që përbënin shumicën e madhe kishin arritur një
shkallë të tillë sa që kishte nxitur reagimin vendeve të vogla. Fakti që këto shtete
mund të shprehnin në mënyrë të hapur pikpamjet e tyre dhe të mbronin interesat e
vendeve dhe të komunitetit ndërkombëtar kishin bërë alerte politikën antikineze në
OKB në të njejtën kohë kjo ishte dhe një dëshmi për mundësitë që iu krĳuan misionit
shqiptar në OKB.
Rekomandimet e Byrosë së Asamblesë së Përgjithëshme dhe vënia e pikës
shqiptare dhe amerikane në rend të ditës së Sesionit të 26.
Me zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve diplomatike të R.P.K, që nga sesioni i 25
i Asamblesë së Përgjithëshme, ishte krĳuar një gjendje e favorshme për rivendosjen e
të drejtave të R.P.K në OKB. Franca, Kanadaja, Anglia, Italia, Turqia treguan që ishin
në favor dhe të interesura për pranimin e R.P.K në KB. Rezultati pozitiv i sesionit
të 25, 51 me 49 në favor të rezolutës shqiptare, ishte drita jeshile për diplomacinë
shqiptare për të ﬁnalizuar përpjekjet e saj diplomatike për çështjen e Kinës në OKB.6
Ishte pikërisht ky momenti i favorshëm që politika e jashtme dhe diplomacia shqiptare
kishin pritur prej kohësh, për të shprehur në mënyrën më të mirë të mundshme
angazhimin dhe përkushtimin më të madh ndaj Kinës “mike”. Duke patur parasysh
një situatë të tillë të favorshme, diplomacia shqiptare ndërton një strategji pune mja>
të detajur, ku angazhohet përveç misionit në Nju-Jork edhe vetë Ministria e Jashtme
me Ministrin Nesti Nase.
Por me gjithë rezultatin pozitiv 51 me 49 në favor të rezolutës së Kinës, rezoluta
amerikane e 2/3 u adoptua me rezultatin 66 me 52 gjë që tregonte që mundësia e
aplikimit të 2/3 ndaj rezolutës së Kinës ekzistonte edhe në sesionin e 26. Aktiviteti
diplomatik shqiptar ﬁlloi më herët se zakonisht. Në maj të vitit 1971, në mbledhjen e
Drejtorisë së Tretë të Ministrisë së Jashtme, në dt. 15/5/71, u përcaktuan problemet, ku
duhej përqëndruar vemendja, për çështjen e pranimit të R.P.K në OKB:
Për çdo problem që do të ngrihej në Asamblenë e OKB-së, çdo përfaqësues i misionit
duhej të ishte shumë i kujdeshëm, pasi çështja e Kinës ishte përcaktuar nga Tirana
zyrtare si një çështje politike e rëndësishme dhe delikate. Diplomatët shqiptarë nuk
mund të jepnin kurrësesi mendimin e tyre personal nëse ky mendim më parë nuk do
të ishte miratuar nga qendra dhe nga Pekini. Kjo tregon qartë se sa e rëndësishme ishte
kjo çështje politike për Shqipërinë dhe marrëdhëniet e saj me Kinën dhe prestigjin e
diplomacisë së Shqipërisë
Nga qershori 1971, ﬁlluan takimet midis përfaqësuesve të diplomacisë shqiptare për
5 MPJ, Dokumenta mbi zhvillimin e punimeve të sesionit të 26 të OKB si dhe +alime të përfaqësuesve. Mbi
vendosjen e RPK në OKB ,viti 1971, dosja-479/1, ﬂ-10.
6 AMPJ, Dokumenta mbi zhvillimin e punimeve të sesionit të 26 të OKB si dhe +alime të përfaqësuesve. Mbi
vendosjen e RPK në OKB ,viti 1971, dosja-479/1, ﬂ-8.
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çështjen e Kinës me përfaqësuesit kinez dhe me bashkëautorët që do të mbronin rezolutën
e pranimit të Kinës në OKB. Takimet e punës me përfaqësuesit kinez ishin të shumta ato
ndihmuan për kordinimin e veprimeve dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Më
datën 2/6/1971, Nesti Nase, Ministër i Jashtëm i R.P.SH takohet me ambasadorin kinez
Liu Xhen Hua për problemet që do të kishte çështja në këtë sesion. Në emër të qeverisë
shqiptare, lajmëron ambasadorin kinez, që inisiativën për paraqitjen e rezolutës në
sesionin e 26 të OKB-së do ta merrte Shqipëria.Sipas Nesti Nases, dy nga problemet ku
duhej përqëndruar vemëndja ishin:1) çështja e përmbajtjes së promemorjes që ishte një
dokument shpjegues ku tregoheshin arsyet përse bashkëautorët kërkonin që çështja të
vihej në rendin e ditës, 2) aprovimi i përmbajtjes së projekt rezolutës. Projekt rezoluta
dhe promemorja duhet t’i dorëzoheshin Asamblesë së OKB-së përpara datës 20 korrik
1971 në mënyrë që çështja të kishte prioritetin në Asamble dhe të diskutohej për të, si
një çështje urgjente. Projekt rezoluta në pjesën e parë bënte [alë mbi domosdoshmërinë
e rivendosjes së të drejtave legjitime të RPK në OKB si përfaqësuese e vetme e
popullit kinez dhe në pjesën e dytë kërkonte përjashtimin pa asnjë kusht Tajvanit dhe
përfaqësusit të saj të Çan Kai Shisë.
Brenda qershorit delegacioni shqiptar në Nju Jork ﬁlloi bashkëpunimin me vendet:
Algjerinë, Vendet Arabe, Kubën në Amerikën Latine, Zambian në vendet e Afrikës
dhe Pakistanin në vendet Aziatike. Veprimtaria e misionit shqiptar gjatë këtyre viteve
ishte e njohur në qarqet diplomatike dhe e përkrahur kryesisht nga vendet e vogla.
Në bazë të rregullores, u hartua memorandumi i cili zakonisht i dërgohej Sekretariatit
të OKB-së për ta vënë në rendin e ditës së Asamblesë dhe kërkesa normale duhej
bërë deri më 20 korrik, në mënyrë që të kishte prioritet dhe të trajtohej si një çështje
urgjente. Memorandumi u formulua me terma të moderuara, duke marrë parasysh
se do të nënshkruhej nga 13 shtete të tjera Si rezultat i veprimtarisë së delegacionit
shqiptar një pjesë e mirë e vendeve si Kili, Ceiloni, Guinea, Ekuatoria, Sierra Leone
e vende të tjera bëhen pjesë e rezolutës shqiptare. Takime u zhvilluan, nga qershori
deri më tetor me përfaqësuesit e Italisë, Francës, Kanadasë, Austrisë etj., takime këto
që ndihmuan për njohjen e qëndrimeve të delegacioneve, por edhe për koordinimin
me delegacione të cilat mund të ishin të lëkundura.
Më 15 korrik, 1971, pas konsultimeve me bashkëautorët të kërkesës 17 shtete,
Shqipëria, Algjeria, Kuba, Guinea, Iraku, Mali, Mauritania, Jemeni i Jugut, Republika
Popullore e Kongos, Rumania, Somalia, Sudani, Siria, Tanzania, Rep.Arabe e Jemenit,
Jugosllavia dhe Zambia paraqitën kërkesat 1) për vënien në rendin e ditës të sesionit
të 26-të të AP të çështjes së Rivendosjes së të drejtave të Ligjshme të RPK në OKB si
një çështje me prioritet. Së bashku me kërkesën u paraqit edhe 2) projekti i rezolutës
shqiptare. Bashkëautore të projekt rezolutës ishin 18 shtete; 17 shtetet e kërkesës
dhe Pakistani. Më vonë me rezolutën e Shqipërisë u bashkuan edhe 5 shtete të tjera;
Birmania, Cejloni, Guinea Ekuatoriale, Nepali dhe Sierra Leone. Projekt- rezoluta
ishte e njejtë me atë të vitit të kaluar që kërkonte rivendosjen e të drejtave të R.P.K pa
asnjë kusht dhe në të njejtën kohë përjashtimin nga kjo organizatë Taivanin.7
SHBA në kuadrin e detantës dhe politikës së afrimit me R.P.K deklaron se “Kina duhet
të vĳë në OKB”8 Më 2 gusht 1971 Sekretari i shtetit amerikan, Ulliam Roxhers bëri një
deklaratë dhe njo>oi se SHBA do të përkrahin teorinë e “Dy Kinave” dhe më 17 gusht
përfaqësuesi amerikan në OKB Xhorxh Bush, paraqiti çështjen me titull “Çështja e
7 Po aty,
8 AMPJ, Nga [alimi i Reis Maliles në Sesionin e AP, viti 1971,dosja 479/1, ﬂ 252.
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përfaqësimit të Kinës në OKB duke kërkuar përfaqësimin e “Dy Kinave”. Ai deklaron
se duhet njohur si realitet “Kina e cila ka ¼ e popullsisë së botës”9. Deklarata e Roxhersit
u vlerësua si një përgjigje për opinionin publik rreth qëndrimit të SHBA ndaj çështjes
kineze në OKB.
Ky veprim ishte një shkallëzim i qëndrimit të SHBA në çështjen e Kinës. Sipas çështjes
së parashtruar, diplomacia amerikane synonte të pranonte R.P.K në OKB por edhe të
shkëpuste Tajvanin nga Kina. Lidhur me këtë Agjensia e Lajmeve Kineze “Hsinuaja”
bën komente ku dënon komplotin e “Dy Kinave”Deklarata e Roxhersit për Kinën,
sipas misionit shqiptar në Nju-Jork ishte një manovër e SHBA për të legalizuar ”një
Kinë e një Tajvan”. Sipas Maliles problemi nuk ishte futja e R.P.K në OKB, ajo ishte
anëtare themeluese e kësaj organizate, problem qëndronte në rivendosjen e të drejatve
të R.P.K në OKB, të cilat i “ishin mohuar nga imperializmi amerikan”10
Këshilltari i aAmbasadës kineze Sin Sin Fen deklaron se:”në asnjë mënyrë nuk duhej bërë
tërheqja më e vogël nga rezoluta dhe votimi në paragraph, se ishte i rrezikshëm qo%ë edhe një
korigjim i vogël -sipas këshilltarit -mund të ndodhte pasi të kishtë ﬁlluar votimi, amerikanët
të kërkonin që rezoluta të votohej pjesë pjesë, sipas rregullave proceduriale, pasi ﬁllon votimi
nuk i lejohet autorit të rezolutës të tërheq më atë. Në këtë rast po të coptohej rezoluta në tërësi
mund të ndodhte që të votohej kundër rezolutës. Sepse po të ndryshonte edhe një +alë e vetme
rezoluta nuk do të arrinte qëllimin e saj.”11 Në mbledhjen e Komitetit të Përgjithshëm
mbajtur më 14 shtator, delegacioni shqiptar u shpreh kundër vënies në rendin e ditës
të sesionit të AP të çështjes me titull ”Përfaqësimi i Kinës në OKB” të propozuar nga
qeveria amerikane e cila kishte për qëllim të mbante në OKB Çan Kai Shinë. Në lidhje
me këtë, delegacioni shqiptar citon deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të
RPK të 20 gushtit 1971, ku thuhet: “Populli dhe qeveria kineze kundërshtojnë me vendosmëri
absurditetin e “dy Kinave”,”një Kine, një Tajvani”, kundërshtojnë me vendosmëri se “statusi
i Tajvanit mbetet për tu vendosur” dhe kundërshtojnë me vendosmëri komplotin e krĳimit
të “një Tajvani të pavarur”. Në qo%ë se krĳohet një gjëndje e “dy Kinave”, “një Kine, një
Tajvani” ose “statusi i Tajvanit mbetet për t’u vendosur”, ose ndonjë gjendje e tillë e ngjashme
në KB, atëherë qeveria e RPK nuk do të ketë të bëjë absolutisht me KB. ”12 Duke vlerësuar
këtë gjendje qeveria shqiptare dhe qeveritë e 16 vendeve kërkuan nga Asamblea të
hedh poshtë propozimin amerikan të “Dy Kinave” si një “manovër antikineze.”13
Më 22 shtator 1971 u mbajt mbledhja e Byrosë për t’i rekomanduar Asamblesë
adoptimin e pikave të rendit të ditës, duke përfshirë pikën shqiptare me titull
“Rivendosja e të drejtave të ligjshme të R.P.K në OKB ( pika 101) dhe pikën amerikane
me titull “Çështja e përfaqësimit të Kinës në OKB”(pika 105). Në Byro u zhvillua një
debat procedural kundër venies së pikës amerikane në rend të ditës dhe vendosjes së
pikës amerikane si çështje me prioritet.
Në mbledhjen e Byrosë më 22 shtator, delegati amerikan Xhorxh Bush propozoi
që Asamblea e Përgjithëshme të diskutonte së bashku problemin e paraqitur nga
Shqipëria dhe 16 vendet e tjera mbi “rivendosjen e të drejtave të Kinës në OKB” dhe
të pikës amerikane, në një titull të vetëm “Çështja e Kinës” dhe me nën pikat; a) pika
9 AMPJ,viti 1971, dosja-150, ﬂ-28.
10 Po aty.
11 Po aty.
12 Po aty, ﬂ-119.
13 Po aty, ﬂ-101.
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101 dhe b) pika 105. Debatin për këtë çështje e hapi Reis Malile i cili bëri paraqitjen e
çështjes në favor të Kinës dhe kundërshtoi vënien në rendin e ditës të pikës amerikane
(105). Ai thotë:” e vetmja gjë që duhet të bëhej këtu në OKB ishte të njiheshin përfaqësueit e
qeverisë së RPK si të vetmit përfaqësues të ligjshëm të Kinës dhe përfaqësuesit e klikës së Çan
Kai SHisë të hidheshin jashtë OKB për faktin e thjeshtë që ata nuk përfaqësojnë asgjë, as një
popull as një shtet”14.
Nga 25 veta që votuan, 18 u shprehën në favor të pikës shqiptare dhe kundër pikës
amerikane. Propozimi amerikan për bashkimin e dy pikave në një të vetme nuk u
aprovua nga Byroja, në favor të tĳ votuan 9 delegacione, (Belgjika, Can Kai Shi, Kosta
Rika, Greqia, Xhamajka, Japonia, Filipinet, SHBA dhe Venezuela) 12 kundër dhe 3
abstenime (Qipro, Irlanda dhe Burundi.) Këtu votuan kundër edhe Franca, Anglia
dhe Sierra Leone. Pika amerikane u vendos në rendin e ditës, por nuk u aprovua
bashkimi i dy pikave.
Në përgjigje të promemorjes së 17 shtatorit i ngarkuari me punë i R.P.K Li Siao Li, në
takimin që pati më datë 22/9/71 me Nesti Nasen udhëzoi, delegacionin shqiptar që
kur të vihej në votë rezoluta e paraqitur nga SHBA, ta kundershtonte atë por, të mos
kërkonte që të zbatohej rregulli i votimit me 2/3, siç e parashikonte neni 18 i Kartës.
Pala shqiptare konstatoi që mbas vënies në rendin e ditës të sesionit të 26 të OKB, të
propozimit të SHBA mbi pjesmarrjen e Kinës në OKB dhe paraqitjen prej tyre të dy
rezolutave, lu>a për rivendosjen e të drejtave të Kinës po bëhej më e komplikuar.15”
Në rast se rezoluta shqiptare nuk do të ﬁtonte, pala shqiptare me apo pa bashkëautorë
do të tërhiqte rezolutën përpara Asamblesë. Kështu do të mbetej rezoluta amerikane.
Në rast se votimi i kësaj rezolute do të bëhej me shumicën e thjeshtë të votave do të
ishte më e lehtë dhe shumë e mundshme që ajo të aprovohej, por kjo do të thoshte që
të sabotohej zgjidhja e drejtë e çështjes së Kinës. Delegacioni shqiptar ishte i bindur
që kërkesa e bërë më datën 22/9/71 nga Li Sia Lin nuk ishte e drejtë, por në emër të
“miqësisë së pathyeshme”16 midis dy vendeve delegacioni shqiptar nuk do të kërkonte
zbatimin e rregullës së votimit me 2/3 e votave, ndaj rezolutës amerikane, por do ta
“demaskonte atë si një veprim armiqësor ndaj popullit kinez17”
Debati i shqyrtimit të çështjes në Asamble. Pranimi i Republikës Popullore të
Kinës në OKB
Asamblea e përgjithëshme, në 18 tetor 1971, ﬁlloi shqyrtimin e çështjes së rivendosjes
së të drejtave të Republikës Popullore të Kinës në OKB, që ishte vënë në rendin e
ditës së sesionit të 26 me kërkesën e Shqipërisë dhe të 17 vendeve të tjera të Azisë,
Afrikës, Amerikës Latine dhe të Europës.Debati i përgjithshëm mbi çështjen u hap
nga delegacioni shqiptar, me [alimin e mbajtur nga Nesti Nase më 18 tetor. Një pjesë
e rëndësishme në [alim e tĳ, iu kushtua kritikave të tezave të Ulliam Roxhersit mbi
teorinë e “Dy Kinave” dhe kërcënimet që ai u bëri shteteve anëtare me pasojat e
rrezikshme që do të kishte dëbimi i Can Kai Shisë nga OKB-ja.”18 Më datën 19 tetor,
Sierra Leone bëhet bashkëautore e rezolutës së Shqipërisë dhe numri i bashkëautorëve
arriti në 23 shtete
Xhorxh Bush i kundërpërgjigjet delegacionit shqiptar duke iu referuar [alimit të
14 Po aty, ﬂ-214.
15 Po aty, ﬂ-139.
16 Po aty,viti 1971,dosja 479/1, ﬂ-140.
17 Po aty.
18 Po aty, fq 329.
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Nesti Nases. Bushi mbrojti tezën amerikane të përfaqësimit të dyﬁsht të Kinës në
OKB, pa paragjykuar mbi marrëdhëniet midis të “dy shteteve” në të ardhmen, se
kjo u përgjigjej “realiteteve politike të kohës” 19, se dëbimi i Çan Kai Shisë krĳonte një
precedent të rrezikshëm për KB dhe një çmim të papranueshëm për hyrjen e RPK
në OKB.”20 Ai paraqiti dy project rezoluta; 1) Projekt rezolutën e 2/3-ve sipas së cilës
‘privimi i Republikës së Kinës (Çan Kai Shia) nga përfaqësimi i saj në OKB është një çështje
e rëndësishme në kuptimin e nenit 18 të Kartës” 21. 2) projekt rezoluta e përfaqësimit të
dyﬁshtë a) aﬁrmonte të drejtën e R.P.K për tu përfaqësuar në OKB dhe rekomandonte
pranimin e saj si një nga 5 antarët e përhershëm të K.S, dhe b) aﬁrmonte të drejtën e
Çan Kai Shisë të vazhdonte të ishte e përfaqësuar në OKB.Rezolutën amerikane të “Dy
Kinave” e përkrahu qeveria japoneze. Fjalimi i përfaqësuesit të saj duke përkrahur
qëndrimin amerikan tregoi shqetësimin e tyre për prishjen e ekuilibrit ndërkombëtar
në Lindjen e Largme dhe cënimin e pozitave të saj në rajon.
Në debatin e përgjithshëm të kësaj çështjeje morën pjesë 71 delegacione.Delegacionet
që votuan pro qëndrimit amerikan ishin kryesisht shtete satelite të SHBA si Kosta
Rika, Gambia, Guatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua, Lesoto, Liberia, Tailanda.
Grupi i Vendeve Skandinave votoi pro projekt-rezolutës shqiptare, e cila kërkonte
rivendosjen e të gjitha të drejtave të R.P.K në OKB, njohjen e saj si një nga 5 antarët
e përhershëm të Këshillit të Sigurimit dhe dëbimin e Can Kai Shi-së nga OKB dhe
organet e saj.
Më 25 tetor, misioni shqiptar organizoi mbledhjen e bashkëautorëve të rezolutës, e
cila zgjati 4 orë. Në mbledhje u analizua situata dhe më pas u vendosë taktika që do
të ndiqnin bashkëautorët për në votimin e dokumentave. Në seancën e pasdites së
25 tetorit, që zgjati 8 orë e 25 minuta, morën [alën 65 delegacione. Kjo ishte një nga
seancat më të gjata e më të ngarkuara të Asamblesë së Përgjithëshme. Reis Malile,
bëri një vlerësim optimist të debateve të zhvilluara mbi këtë çështje dhe hodhi poshtë
argumentat e SHBA, kërkoi që Asamblea të kalonte në votim. Reis Malile e mbyll
[alimin e tĳ duke i bërë thirrje të gjithë vendeve pjesmarrëse të ndreqnin gabimin e
bërë për 22 vjet R.P.K-sPas shpjegimit të votave, delegacioni shqiptar dhe ai i Algjerisë kundërshtuan
prioritetin amerikan për projekt-rezolutën e 2/3-ve. Amerikanët e ﬁtuan prioritetin
me 61 vota në favor, 53 kundër dhe 15 abstenime. Pas kësaj u kalua në votimin e
projekt rezolutës amerikane të 2/3-ve, e cila u hodh poshtë me rezultatin 55 në favor,
59 kundër dhe 15 abstenime. Ky ishte një tregues që rezoluta shqiptare ishte pranë
ﬁtores.
Menjëherë pas votës, përfaqësuesi amerikan duke u mbështetur në nenin 80 të
rregullores së brendëshme amendoi rezolutën shqiptare dhe kërkoi heqjen e paragraﬁt
të dytë të dispozitivit të rezolutës shqiptare, që kërkonte dëbimin menjëherë të Can
Kai Shisë nga OKB-ja. Kjo u kundërshtua nga përfaqësuesit e Irakut dhe Tanzanisë
duke iu referuar nenit 90 të regullores së brendëshme që e bënte propozimin
amerikan të papranueshëm, sepse për deri sa votimi kishte ﬁlluar, nuk mund të bëhej
asnjë amendament. Barudi dhe përfaqësuesi i Liberisë i bën presion Presidentit të
Asamblesë Malik dhe kërkuan që rezoluta shqiptare të votohej e ndarë sepse kështu
kishte kërkuar përfaqësuesi i Senegalit. Presidenti indonezian Malik e hodhi poshtë
19 Po aty,fq-5.
20 Po aty.
21 Po aty, fq-289.
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këtë kërkesë duke sqaruar se kjo nuk do të ishte konstiucionale. Përfaqësuesi i Tunizisë,
tërhoqi projektet e tĳ dhe u shpreh në favor të rezolutës shqiptare. Kjo forcoi akoma
më shumë pozitat e projekt-rezolutës shqiptare. Në këto kushte Bushi propozoi,
në mbështetje të Nenit 91 të rregullores së brendëshme, votim të veçuar mbi [alën
“dëbim” të rezolutës shqiptare. Kjo nuk mund të hidhej poshtë por, përfaqësuesit
e Shqipërisë konstatuan votimin e ndarë. Në këtë mënyrë asamblea do të votonte
njëherë mbi kontestimin shqiptar pastaj mbi [alën “dëbim” në mënyrë të vecuar.
Asamblea kaloi në votimin e rezolutës shqiptare; së pari, do të votoheshin
amendamentet e Barudit, pastaj kontestimi shqiptar për propozimin amerikan për
votim të ndarë mbi [alën “dëbim” dhe më pas rezoluta.
Për sa i përket votimit të amendamenteve të Barudit, që në ﬁllim përfaqëuesit
shqiptar kërkuan ndihmën e Sirisë dhe Pakistanit, që t’i kërkonin Barudit t’i tërhiqte
amendamentet e tĳ, por propozimi u refuzua. Më pas misioni shqiptar i kërkoi
ambasadorit të Somalisë, i cili bisedoi me Barudin, por përsëri nuk pranoi. Paragraﬁ i
parë i dhe i dytë i Barudit u hodh poshtë lehtë nga Asamblea. Por paragraﬁ i tretë nga
përmbajtja ishte pothuajse i njejtë me rezolutën amerikane të përfaqësimit të dyﬁsht.
Pas bisedimeve të përfaqësuesit shqiptar me përfaqësuesin Somalez dhe ky i fundit
me Barudin, Barudi tërhoqi amendamentet e mbetura, së bashku me rezolutën e tĳ.
Kjo ishte një përgatitje e mirë e asamblesë për të hedhur poshtë pengesën e fundit
ndaj rezolutës shqiptare; votimin e ndarë të SHBA. Në favor të propozimit amerikan
votuan 51 shtete, kundër 61 dhe 16 delegacione abstenuan. Propozimi amerikan u
hodh poshtë.
Përfaqësuesi i Çan Kai Shisë pas kësaj deklaroi se delegacioni i “Republikës së Kinës”
“nuk do të marri më pjesë në punime të tjera të kësaj Asambleje”22 dhe delegacioni i tĳ u largua
nga salla. Pas kësaj u kalua menjëherë në votimin e rezolutës shqiptare në tërësinë e
saj. Votimi u bë në apel nominal dhe për rezolutën shqiptare votuan 76 delegacione,
35 votuan kundër dhe 17 delegacione abstenuan. Shumë delegacione duke parë se
rezoluta shqiptare kishte premisa për të ﬁtuar u bashkuan me shumicën, si Togo,
Portugali, Izraeli, Laosi, Meksika, etj. Kjo forcoi dhe ﬁtoren e rezolutës shqiptare.
“Në orën 23.30 të datës 25 tetor Asamblea aprovoi rezolutën shqiptare. Entuziazmi në sallë
ishte i jashtëzakonshëm salla e asamblesë nuk kishte asnjë vend bosh. Pas ﬁtores një numër i
madh delegacionesh përshëndetën delegacionin shqiptar. 26/X/71 Reis Malile”23
Delegacioni kinez, i kryesuar nga Ciao Kuan Hua, mbërriti në Nju Jork më 11 nëntor 1971
dhe në aeroport u prit nga përfaqësuesit e shteteve bashkëautore të rezolutës shqiptare.
Më 15 nëntor delegacioni ﬁlloi aktivitetin e tĳ në OKB dhe për nder të tĳ u organizuan
dy seanca, në të cilën përshëndeti delegacioni shqiptar dhe 56 delegacione të tjera të
shteteve anëtare. Delegacioni shqiptar i dha ndihmën e nevojshmë delegacionit kinezë,
për problemet praktike ashtu edhe për problemet e sesionit të 26–të të Asamblesë.
Literatura
Burimet Arkivore
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme (AMPJ).12
Arkivi i ish Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë pranë Arkivit të Ministrisë së
Punëve të jashtme.
22 AMPJ,viti 1972, dosja 25,fq -12.
23 AMPJ, Përkrahja dhe qëndrimi shqiptar mbi vendosjen e të drejtave të ligjshme të RPK në OKB viti 1971,
dosja 150, ﬂ-251.
476

Autor i vetëm
Duka, Valentina. Histori e Shqipërisë 1912-2000, Tiranë: Kristalina-KH, 2007.
Kissinger, Henry. Diplomacia, Tiranë: Laert, 1999.
Partos, Gabriel. Bota që erdhi prej të %ohtit, Tiranë: Çabej, 1998.
Hoxha, Enver. Shënime për Kinën 1962-1972 Nga Ditari politik, Tiranë: 8 Nëntori, 1979.
Hoxha, Enver, Ditari për çështjet ndërkombëtare 1964-1965 për përdorim të brendshëm;Tiranë: 8
Nëntori, 1982.
Hoxha, Enver, Ditari për çështjet ndërkombëtare 1968-1969 për përdorim të brendshëm, Tiranë: 8
Nëntori, 1982.
Bashkkurti, Lisein, Diplomacia e vetëizolimit,Tiranë: Geer, 2004.
Bashkurti, Lisein. Diplomacia Shqiptare në ﬁllimet e Lu%ës së Ftohtë 45-61,Tiranë: Geer, 2003.
Bashkurti, Lisein, Mbi të drejtat ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare, Tiranë: Geer 2004.
P. Huntington, Samuel, Përplasja e qytetërimeve dhe ribërja e rendit botëror, Tiranë: Logos-a, 2019.
Bernard, Lory, Evropa Ballkanike nga 45 deri në ditët tona, Tiranë: Dituria, 2007.
Kaba, Hamit. Shqipëria në rrjedhën e Lu%ës së Ftohtë, Tiranë, Botimpex, 2007.
Varoshi, Liman. Lu%a e Ftohtë në Europën e Lindjes, Tiranë: Naimi, 2010.
Gaddis, John Leëis, Ëe noë knoë, Clarendon Press, Oxford, 1997.
Smirnova, Nina, Historia e Shqipërisë përgjatë shekullit XX, Tiranë: Ideart, 2004.
Disa autorë
Poulton, Richard, A history of the modern ëorld, Oxford University Press 1988.
John J Harrigan, Politics and the American Future, Hamline University, Random Hous New
York, 1987.
Historia e popullit shqiptar, IV Shqiptarët gjatë lu%ës së dytë botërore dhe pas saj, 1939-1990,
Botimet Toena Tiranë: Toena 2008.
Jeﬀrey Porro with Poul Doty, Karl Kaysen and Jack Ruina, The Nuclear Age reader, Neë York,
Alfred A.Knopf, 1989.
Leksione
Dibra, Pranvera, Pozicionimi gjeopolitik i vendeve të Ballkanit pas lu%ës.
Periodikë
Zëri i Popullit, “Rivendosja e të drejtave legjitime të Kinës”, 7 tetor 1971, nr-239.
Zëri i Popullit, “Çështja e Kinës në OKB”20 tetor 1971, nr-250.
Zëri i Popullit, “Pranimi i Kinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara”27 tetor 1971, nr-250.
Intervista
Pojani, Petraq diplomat i karrierës në pension. Ish negociator për çështjen e Kinës në OKB
(70-71), intervistuar nga Etleva Breshani Nita, në ambjentet e Ministrisë së Punëve të Jashtme,
korrik 2011.
Web-bibliography.
h#p://www.wikipedia.com/org/lu>a_>ohtë .
h#p://www.globalsecurity.org/military/ops/coldëar.htm.
h#p://www.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_resolution_2758.

477

Literary heritage of socialist realism in the trying for survival
Laureta Misiri
Qendra e Studimeve Albanologjike
Ardela Turhani
Abstract
There are a lot of authors who have wri#en stories, novels that today are being dusted in the
shelves of the libraries without any reader. The critics sometimes say its own word based in
the history of Albanian literature, or in its own scientiﬁc arguments, but it isn’t enough for
these literary books to be looked up at least.
One of the authors who wrote many novels, in nearly three decades, who changed with his
diﬀerent and mumerous characters, is Dhimitër Xhuvani. The passion is always visible in the
novels of Dh. Xhuvani, sometimes as a continuing breeze all through the books, sometimes
hot and sometimes cold, but at the same time we are anxious to read that the person himself
suﬀers for a million unimportant reasons than the very true love in the system of socialism.
It is so unbelievable being so scared of what would happen to the women in his novels, they
are so brilliant. It seems that the most of the time he describes the characters themselves, as his
own original techniques.
It is essential to know the truth of the existence of the humans, because there are some forces
that make us move as the absence itself. The absence of love, of living the life, the need to make
your own live as everyone wishes make the books of Dh. Xhuvani unique.
To conclude, my opinion is the xhuvanian novelsas well some others are a reality between the
purgatory and the hell of that system to make everyone think.

Historiograﬁ e romanit shqiptar
Rrjedha e letërssisë shqiptare e romanit në përgjithësi, në strukturën si artistike apo
frymëzimin tematikën e gjerë të saj gjatë në ﬁllim të shekullit XX pati një zhvillim
të hovshëm dhe të gjithanshëm në dukje për një komunikim të afërt me përvojat
letrare të romanit në Evropë mes shkrimtarëve si: Konica, Fishta, Noli, Poradeci,
Koliqi, Migjeni, Kuteli, që shënuan individualitete të jashtëzakonshëm krĳuesish të
viteve ‘30. Noli e Koliqi do të vazhdojnë të krĳojnë nëpër Evropë e Amerikë, por të
shkëputur totalisht nga letërsia në Shqipëri.
Dyke ndryshuar paksa rrejedhën e krĳimeve janë Petro Marko, Shefqet Musaraj, Sterjo
Spasse, Nonda Bulka, Dhimitër Shuteriqi etj. Në letërsinë shqipe, romani ﬁton epërsi
në vitet ’60-’90 të shekullit XX, e shpjegueshme me procesin e zhvillimit shoqëror,
kulturor, arsimor etj. në Shqipëri në krahasim me Evropën. Por edhe sot e kësaj dite,
romani i realizmit socialist është kaq kohë për lexuesin i panjohur, i painterpretuar si
pohon Floresha Dado në kritikën e saj.
Realizmi ishte e vetmja metodë që pranohej tek ne në atë kohë, lëvrimi me përparësi i
romanit erdhi si kërkesë e brendshme, si një domosdoshmëri e brendshme si nga ana
e shkrimtarit, ashtu edhe nga ana e lexuesit e mund të thuhet se formësimi i romanit
shqiptar në këtë periudhë ishte një domosdoshmëri letrare.
Ndalimi i letërsisë dhe pengimi i saj përmes realizmit socialist në vitet e tmerrit
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1949-1952 pasoi me romanin gjatë viteve ‘50 që do të duket qartë orientimi i ri në
fushën e letërsisë shqiptare, si në rrafshin tematik, dhe në atë të përvojave dhe të
metodave e prosedeve krĳuese, tematikisht në jehonën e lirisë së ﬁtuar nga Lu>a
Nacionalçlirimtare, kurse ngjyrimi i aktualitetit dhe i botës reale u reduktua kryesisht
në bardhë e zi dhe me ﬁllimin e viteve ‘60, pra pas një dekade e gjysmë që nga çlirimi,
do të bëhen hapat e parë për ta nxjerrë nga ky shabllon letërsinë shqiptare.
Petro Marko do të botojë romanin e tĳ të parë “Hasta la Vista” në 1958, që sjell një
tjetër tematikë në romanin shqiptar, pas tĳ Ismail Kadare boton romanin “Gjenerali i
ushtrisë së vdekur” (1962), dhe gjatë viteve ‘60, do të paraqitet Dritëro Agolli me një
seri romanesh, Dhimitër Xhuvani, Ali Abdihoxha, Vath Koreshi etj… Romani duhet
të jetë shprehje e botëkuptimit dhe e përvojës jetësore, reﬂektim i vetëdĳes shoqërore
të shkrimtarit, sa më e madhe të jetë dhuntia e krĳuesit aq më tepër do të ndihen
vlerat pozitive të traditës.
Është e natyrshme, më në fund, edhe moskënaqësia jonë nëse, në vend të këtyre
elementeve, hasim në një materie që vetëm është grumbulluar, por jo edhe e
organizuar. Këto mendime ﬂasin për botëkuptimin letrar, për konceptet estetike,
por shpjegojnë edhe kriteret vlerësuese, duke i njohur letërsisë rolin speciﬁk
shoqëror, duke e kuptuar atë si “fryt speciﬁk” të krĳimtarisë njerëzore, rikrĳon atë që
ne ndjejmë, romani të na e paraqesë përmes pamjeve të tĳ, në mënyrë që t’i njohim
problemet, idealet tona problemet e mëdha ﬁlozoﬁke e morale të shoqërisë njerëzore
në përgjithësi. Si rrjedhojë, roli i saj qëndron në formësimin e vetëdĳes shoqërore dhe
në ﬁsnikërimin e shpirtit njerëzor.
E gjejnë me vend pranimin e romanit shqiptar që pasqyronte në ojesën më të madhe
industrinë, “Letërsia jonë e realizmit socialist e ka kuptuar këtë të vërtetë të madhe
jetësore për shoqërinë tonë dhe për letërsinë e saj dhe ka dhënë vepra me temë punën
dhe botën shpirtërore të klasës punëtore pararojë, romanet dhe tregimet e Dhimitër
Xhuvanit, Dylber Hasanit etj...
“Dimri i vetmisë së madhe” i I. Kadarese”, “Komisari Memo dhe “Trëndaﬁli në
gotë” të D. Agollit, të cilët e konsoliduan poetikën e romanit shqiptar traditional, që e
kishin trazuar autorët para tyre këto romane e vërtetuan fabulën si bazë mbi të cilën
personazhi mund të ngrihet në nivel të prototipit të kohës së vet që tipizohet, por
gjisesi ngrihet pyetja a shĳohet sot ky tip romani? Deri ku shkon universaliteti i një
vepre të tillë letrare?
Kompozicionin me fazat e thurjes, zhvillimit, kulminacionit, intrigës romaneske dhe
shthurjes, nëpër të cilat duhet të ecë subjekti i romanit, dialogun dhe monologun
si formë më reale të raporteve ﬁzike dhe shpirtërore të personazheve nëpërmjet të
të cilit bindshëm vërtetohen kategoritë social-orale të gjuhës i hasim në romane të
tilla. Fjala e narratorit, simbolika e të folurit me tipat e ndryshme të dialogut dhe të
monologut, artikulojnë një formë tërë të romanit shqiptar.
Studimi i romanit të realizmit socialist nga aspekti i tĳ rrëﬁmor është studim i
brendshëm i strukturës së tĳ artistike si mënyrë e studimit të tĳ që imponohet vetvetiu
nga rruga zhvilluese që trazon si nevojë imediate për shpalimin retrospektiv të cilësive
të tĳ të fshehura artistike letrare. Tradita e shkurtër e kultivimit, fondi numerikisht i
vogël dhe zhanret e pakta që e karaklerizojnë romanin tonë krahasuar me romanin
prioritar botëror, në ﬁllim e shkëputur pothuaj tërësisht nga tradita.
Si formë letrare që synon ta krĳojë ﬁzionominë e vet kombëtare, që me shumë
veçori dhe karakteristika dallohet nga romani i huaj, romani ynë në rrugën e vet të
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shkurtër të zhvillimit, ka ﬁtuar disa tipare autentike dhe përpiqet të shkojë me hapat
e zhvillimit të romanit bashkëkohor evropian, edhe pse ende s’ka arritur t’i sistemojë
dhe t’i veriﬁkojë veçoritë e zhanreve të cilat i ka trazuar, si mund të jenë temat sociale,
temat e lu>ës, temat historike, temat ekzistencialiste, temat me fakte moderne etj.
Romani ynë ka krĳuar vlera solide të struktures së tĳ rrëfyese në strukturën e tĳ të
folur duke e dalluar dukshëm gjuhën rrëfyese nga gjuha e folur e personazheve, gjuha
rrëfyese e shkrimtarit, përshkrimet dhe në përgjithësi retorizmi i tĳ, krĳojnë stilin e
romanit, kurse gjuha e folur e personazheve, e dialogëve në roman, sintetizmin dhe
racionalizmin. Që këtu, në horizontin e gjerë të romanit shqiptar, bëhet një ndarje
globale e romanit në roman të veprimit dhe roman të mendimit, apo si simbiozë e
dy tipave të përparme. Nga ky përkuﬁzim del se romani monologjik i veprimit, në
deﬁnimin e strukturës së vet, integron më tepër aksione, ngjarje dhe syzhe, për dallim
të romanit monologjik të mendimit që në thelbin e vet e ruan mendimin, rezonimin,
reﬂeksionin empirik pa aksion dhe pa gjykim.
Romanet të shkruara në vetë të tretë, në strukturën e tyre rrëﬁmore veprimin,
ngjarjet dhe aksionet i radhisin pa një mekanizëm të brendshëm rrëﬁmor, çfarë është
monologu i një ose i disa personazheve. Marrë në përgjithësi, në letërsinë shqipe, por
edhe në letërsitë e tjera të përbotshme, vetë rrëﬁmi në vetë të tretë është dominant,
ndërkaq romani i veprimit përgjithësisht udhëheq kundruall romanit meditativ.
Lind pyetja:Pse një shumicë shkrimtarësh të brezave me veprimtari krĳuese të kryer
nuk i dhanë dot vlerë lirisë së tyre krĳuese? Njohja teorike e problemit manifestohet me
referencat e Floresha Dados sa thelbësore, aq edhe plotësuese të mendimit ekuilibrues
për gjithëçka, sepse mund të përkuﬁzohet thjesht “letërsi e painterpretuar” si u
përmend dhe më lart.
Në romanet e veprimit, monologu i një ose i disa personazheve, është fare i vogël,
minimal, gati i pavërejtshëm, përkundruall gjuhës tjetër rrëﬁmore në tipin e tillë
të romanit. Përjashtim bëjnë ato romane të shkruar në vetë të tretë njëjës në të
cilët një ose disa personazhe monologjizojnë në vetë të parë, por që në tërësinë
gjuhësore të romanit monologizimi i tyre bën sekuencën gjuhësore, por në tërësinë
e homogjenitetit të gjuhës së tërësishme të romanit, bën kategorinë e rëndësishme
gjuhësore. Në romanet e para shqiptare, siç janë atë të N. Nikajt, ato të V. Pashës e
S. Frashërit monologun mezi e njohin, po kur edhe e njohin, atë e trajtojnë vetëm si
trajtë e domosdoshme që vetëm e ndihmon rrëfyesin ta rrëfejë historinë deri në fund;
ndërkaq sekuencat gjuhësore mendoi, tha me vete, ia mori mendja, janë vegezat
brenda të cilave fshihen kllapat, rezonancat, monologët e vërtetë.
Vetëm me paraqitjen e romanit sentimental, me shkrimin e romanit në vetë të parë
njëjës, pra me shkrimin e romanit në formë ditari, siç jane romanet “Gremina e
dashurisë” i M. Greblleshit, “Sikur të isha djalë” i Stërmillit dhe “Pse” i S. Spasses, në
letërsinë shqipe ﬁllon të përdoret monologu i mirëﬁlltë, kurse në romanet e fundit,
ﬁllon romani i mirëﬁlltë i mendimit. Bashkimi pavetëdĳes kolektive, (elemente
mitologjike, folklorike) të grupuara brenda çastit të vetëdĳes që është ndërgjegjësimi
i dashurisë. Plotësia e femrës në dashuri dhe në tragjicitetin që i shoqëron, jepet
nëpërmjet rrëﬁmeve për dukuritë, fateve, përjetimeve, pësimeve dhe tragjedive
individuale.
Romani sentimental shqiptar që zgjerohet edhe me disa emra tjerë përherë ka qenë
në kreun e romanit më të lexuar, kurse lexueshmeria nuk është kagetori ﬁktive e
vlerësimit, ndërkaq siç dihet vetë shkrimi i romanit në formë ditari që ngërthen një
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subjekt interesant erotik me një fund tragjik, përherë ka qenë dhe do të jetë letërsi e
lexuar, e kërkuar dhe e konsumuar në të gjitha letërsitë e përbotshme. Në romanet e
përmendur më lart të shkruar në formë ditari, që d.m.th. të shkruar në vetë të parë,
romani pothuaj përherë është roman i veprimit.
Romani “Pse” në strukturën e vet rrëﬁmore, me teper i jep hov mendimit se sa
aksionit, prandaj në strukturën e vet rrëﬁmore me tepër përdor monologun e më pak
dialogun, kurse nëse edhe përdor dialogun, dialogun që e përdor aty autori, është një
dialog reﬂeksiv me primesa të rezonancës ideore.
Në romanet sentimentale “Gremina e dashurisë” dhe “Sikur të isha djalë”, siç dihet,
në qendër të veprimit është një histori erotike që përfundon tragjikisht, kurse e vetmja
alternativë pse edhe sot mund ta inkorporojmë si literaturë që është tejkaluar, është
karakteri shoqëror, një variacion i temës së hakmarrjes si ndodh p. sh. te “Gremina
e dashurisë” (personazhi i dorës së dytë, Aliu, fal gjakun e babait) dhe fati i femrës
shqiptare të konfesionit mysliman në romanin “Sikur të isha djalë” që në titullin
sintagmatik, sikur ﬂet vetë për vetveten. Nëse për romanin e parë pothuaj nuk kemi
ç’të veçojmë ndonjë element të posaçëm për temën tonë, në romanin e dytë gjithsesi
duhet poteneuar faktin se edhe pse i tille, me një vokacion të shprehur sentimental, në
këtë roman, Dĳa, protagonistja kryesore, përbën një linjë që vazhdon edhe te romani
“Pse” i S. Spasses dhe “Malësorja” i N. Rrahmanit.
Siç dihet, në romanin “Sikur të isha djalë” tema e pozites së nënshtruar të femrës
shqiptare në shoqëri, një fakt real që akoma vazhdon të jetë aktuale edhe sot e gjithe
ditën, teme rreth se ciles kritika kahmot e ka thënë mendimin (shih kritikat e K.
Bihikut, R. Brahimit, R. Qosjes e tj...), edhe sot e zgjon kurreshtjen e kritikës.
Për ne do të ishte me interes të thuhej ajo se mënyra e plasimit të shkrimit në
formë ditari dhe sidomos stili i rrëﬁmtarit të ngjarjeve në formë të kronologjisë së
sentimentalizmit në letërsinë evropiane kahmot është tejkaluar, kurse koha jonë e
sotme krĳon raporte të tjera dhe mjete të tjera për shërimin e plagëve çfare është
p. sh. mosemancipimi i femrës si dukuri e moszhvillimit të përgjithshëm kombëtar.
Ndërkaq, nga leximi i fabulës interesante nga ky roman, duhet veçuar pathosin e
entusiazmin e Dĳes për emancipimin e gjinisë së femrës shqiptare dhe duhet thënë
edhe atë se mënyra e shqiptimit të idesë në formë të pathosit iluminist të shkollimit
të femrës (në llojin letrar të këtĳ romani sentimental), ekziston një plasim i mesazhit
në formë naive.
Romani “Pse” i S. Spasses edhe pse është komponuar ngjashëm si edhe këto dy
romane sentimentale (në formë ditari), prej këtyre dy romaneve dallohet dukshëm,
para së gjithash, për nga qasja që i bën shkrimtari lëndës së vet rrëﬁmore. Duke e
ndërtuar para së gjithash tipin e romanit të mendimit, për dallim të dy romaneve të
përmendura që janë romane të veprimit, autori krĳon tjetër variacion të sentimentit
të tĳ. Edhe pse ky roman si edhe dy romanet e tjerë është i
e tĳ krĳuese ishte ajo letersi pesimiste, madje edhe “dekadente”. Gjon Zaveri depresiv
nuk shihte perspektivë, pos një ngarkese negative shpirtërore. S. Spasse romanin
“Pse” e ka shkruar ne formë ditari, katandisja e gjendjes shpirtërore e Unit të
rrëﬁmtarit në buzë të gremitjes së vetvetes, është nga ndikimet e letërsisë evropiane,
konkretisht nga veprat e Shopenhauerit, Niçes, Dostojevskit etj…, edhe atë duke
pranuar pragmatizmin e tyre ﬁlozoﬁk. Frazat e gjata, të mesme dhe ato të shkurtrat
e gjuhës së ngjeshur me një thellësi kuptimore të një prozatori që vetëm në vitet e
paslu>ës do të bëjë emër të mirëﬁlltë, me Gjon Zaverin e ditëve tona, S. Spasse u ﬂet
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lexuesve të sotëm akoma …
“Sikur të isha djalë” – Haki Stërmilli (1936), ku kritikohen rreptë despotizmi familjar,
normat e moralit sundues që ndrydhnin personalitetin e femrës shqiptare, u prit mirë
nga shtresat demokratike dhe shpejt u bë një nga veprat më të lexuara të kohës. Autori
ka bërë përpjekje për një pasqyrim me vërtetësi të jetës, por nuk i ka shpëtuar një
fryme sentimentaliste. Historia e romanit shqiptar nuk është shkruar, por megjithatë
studimet e derisotme kanë përvĳuar me vĳa fare të trasha një skicë të saj. Në këtë skicë
janë vendosur disa kuﬁj kohorë dhe disa emra shkrimtarësh që kanë vënë themelet e
romanit në letërsinë shqiptare.
Fillimet e romanit në letërsinë tonë, siç dihet, i përkasin shekullit të kaluar. Ato
studiuesit i lidhin me emrat e F. A. Santorit e P. Vasës, për të ardhur me këtej të N.
Nikaj, F. Postoli, S. Spasse e deri te H. Stërmilli. Këta emra përfytyrohen me të drejte si
gurë themeli në godinën e romanit. Por natyrisht që roli i veprës së secilit prej këtyre
shkrirntareve në ngjizjen e fytyrës se zhanrit nuk është i njëjtë dhe, në këtë kuptim,
përpjekja për një rishqyrtim të çështjes, duke zbritur në thellësi, nga kronologjia te
tipologjia e veprave, është e përligjur. Kjo mund të sillte modiﬁkimin e skemës rutinë
të ngulitur në historigraﬁnë tonë dhe ajo ç’ka na intereson sot, një vizion më afër së
vërtetës për proﬁlin e Stërmillit si romancier.
Ralf Foksi shkruante se “romani ka të bëjë me individin”, se është poemë epike mbi
lu>ën e individit me shoqërinë dhe se “ai mund të zhvillohet vetëm në atë shoqëri ku
ekuilibri midis individit dhe shoqërisë është prishur”. Por për shoqërinë shqiptare
të shek. XIX nuk është tipik konﬂikti midis individit dhe shoqërisë, por konﬂikti
kolektiv midis kombit dhe pushtuesit. E megjithatë pikërisht në këtë periudhë, kur
letërsia e Rilidjes vuri në qendër këtë konﬂiktin e dytë, lindi romani. Në pamje të
parë kjo duket një shmangie nga rregulli, por në thelb nuk ka asnjë shmangie. Siç do
të mundohemi ta provojme me poshte, edhe ne letersine shqiptare romani i formoi
tiparet e vërteta te zhanrit si epos i lu>es se individit me shoqërinë.
Në historinë e kulturës shqiptare, emri i Konicës me të drejtë zë një vend nderi. Për
të është folur mja>, është lavndritur dhe anatemuar, duke kaluar nëpër dy polet e
tejskajshme të gjykimit kritik. Rrallëkush është lakuar aq skajshëm nëpër faqet e
shtypit sa ai. Studiuesit e kulturës shqiptare janë marrë gjatë me përmasat e ﬁgurës
koniciane. Ideja përparimtare për kohën, që e veçon Konicën nga intelektualët e tjerë
deri në atë kohë, konsiston në shkëputjen e lëndës letrare nga atdhesia, gjë që shkaktoi
tërmet në botën shqiptare për shumë kohë, sepse lidhet posaçërisht me emrin e
Naimit. Në lidhje me këtë pikë, duam të theksojmë faktin se kundërvënia e këtyre
dy ﬁgurave, është kontradikta e logjikshme e dy modeleve të ndryshme të kulturës
shqiptare: modelit mitik e atĳ kritik. Kohët e reja, me probleme të theksuara sociale,
kërkonin në mënyrë të ngutshme shkëputjen nga modeli i parë. Konica qëndron në
pararojën e këtĳ modeli, si shkrimtari me vetëdĳen më të lartë kritike, që e pasqyroi
fuqishëm jo vetëm në krĳimtarinë letrare, por edhe në publicistikë dhe eseistikë.
Metoda që themeloi Konica, s’mund të quhet si impresioniste e pastër, por më
shumë si një shartim i kritikës së shĳes me ligjërimin shkencor. Me kërkesat e larta
për një kritikë serioze letrare, të artikuluar teorikisht e të vënë në praktikë, duke
argumentuar në mënyrë shkencore, sipas parimeve të formesimit të llojeve letrare,
ai i ﬂet më shumë së ardhmes sesa bashkëkohësisë shqiptare, duke qëndruar një
hap para kohës së vet. Duke qenë se aktiviteti konician përfshin një spektër të gjerë
fushash kulturore, jemi munduar të bëjmë një prezantim të fytyres poliedrike të tĳ në
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gjirin e kulturës shqiptare.
Theksimi i faktit të erudicionit të pamatë të tĳ, konsiston në qëllimin e forcimit të
idesë që ai s’e mbajti si stoli të egos personale, por e përdori në dhe për kulturën
shqiptare, duke kontribuar në mënyrë të cmuar në disa fusha, përvec kritikës. Ai rreh
në mënyrë konstante dhe plot nerv problemin madhor të gjuhës, që për kohën ishte
domosdoshmëri akute.
Në qasje të brendshme të veprës, konkretisht dy prozave të gjata, vështrimi ynë
është përqendruar në aspekte të trajtimit të imazhit të botës shqiptare, parë nga dy
këndvështrime: me syrin idealizues të mërgimtarit dhe me mentalitetin përfaqësues
të prapambetur shqiptar, që rrezikon dukshëm tjetërsimin.
Në të dyja raste, realizimi artistik mjeshtëror ka arritur ta kthejë kritikën, direkte a
indirekte, me boomerang nga vetja. Analizimi i pershkallëzimeve të komikes, nga
ironia, te sarkazma e deri te grotesku, synojnë të shpërfaqin prirjen pararojë të Konicës,
tek i cili triumfon estetika e groteskut, si gjetje e pamëshirshme për fshikullimin
kritik të realitetit mjerues shqiptar, me të gjitha derivimet e veta “mesjetare”, më keq
akoma, në nivelin shtazëror. Një artikulim i tillë revolucionar për kohën, do ta gjente
gjegjësen më vonë ndoshta në estetikën e përmbysjes migjeniane.Duke u munduar të
futemi në mekanizmat e brenshëm të formësimit të materialit letrar, jemi munduar
të “faktojmë” përbashkësinë e dy personazheve kryesorë, si shfaqje ideograﬁke të
autorit, apo si projeksion autobiograﬁk të tĳ, për t’i inkuadruar këto krĳime në ato
formacione të letërsisë shqipe që artikulojnë elementin autobiograﬁk. Ky vështrim
vlen për sa kohë hedh dritë brenda mekanizmave të formësimit të veprës letrae, si
pjesë e analizës së brendshmë të botës letrare, që, brenda një realiteti jetësor, nuk
imiton, por krĳon një botë të re. Ky tipar i prozave të sipërpërmendura, i jep dorë
kritikës letrare që t’i gjykojë këto vepra, ndër të tjera, edhe nën dritën e teorisë së
recepsionit apo të reﬂektimit letrar: teksti mbetet i hapur për lexuesin e çdo kohe.
Mitrush Kuteli është një nga autorët më në zë të letërsisë shqipe i njohur si një njeri
shumëdimensional, por lidhja më e fortë e tĳ ka qenë me fushën e letrave. Është
konsideruar shpesh me dy vlerësime të cilat e ngrenë lart midis autorëve të letërsisë
shqipe të të gjitha kohërave. Mitrush Kuteli, është themelues i prozës moderne shqipe
dhe njëri ndër autorët më të njohur të modernitetit shqiptar.
Madje ka mendime që Kutelin e shohin bashkë me Lasgushin si autor themelor të
gjithë letërsisë moderne shqiptare.Ai është autentik për mënyrën se si pasqyron të
përmbysur realitetin.
Dhimitër Xhuvani, shkrimtari që për më shumë se gjysmë shekulli ka lëruar me dashuri
të madhe arën e [alës shqipe, gjatë 75 vjetëve të jetës së tĳ jetoi kohë të ndryshme,
i përjetoi ato me ndjeshmërinë e shpirtit të një artisti dhe i jetësoi me talentin e një
shkrimtari realist, për të cilin e vërteta e jetës ishte e shenjtë. Të tillë e dha ai në veprën
e vet edhe kur ajo dilte nga skemat, brenda të cilave koha detyronte të ngjizej vepra e
shkrimtarit shqiptar të gjysmës së dytë të shekullit që shkoi. Me përkushtimin për të
vërtetën, Dhimitër Xhuvani, tregimtar, romancier dhe skenarist, krĳoi një bibliotekë
të tërë veprash artistike që përbëjnë një pasuri tonën shpirtërore. Ai i përket atĳ
brezi shkrimtarësh që sollën një ndryshim në letërsinë shqipe duke i dhënë asaj
një përmbajteje më njerëzore një përmasë humanë dhe një shprehje artistike më të
kultivuar. Fatet të ndryshme njerëzore, histori personazhesh të skalitura me daltë të
hollë dhe thellësi psikologjike në veprat e tĳ, i dëshmojnë lexuesit të sotëm dhe do t`u
dëshmojnë lexuesve të nesërm, tablo të historisë (Bulo, Shpirti i [alës, 345).
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Dhimitër Xhuvani me veprën e tĳ i dha vlerë dhimbjes dhe dashuri njerëzve. Kjo
është një meritë e madhe e veprës së tĳ e tregimeve, novelave të tĳ dhe e romaneve
që formojnë korpus të tërë në historinë e romanit shqipëtar. Kjo vepër e gjerë dhe e
shumanëshme është fryt i mendimit krĳues të një punëtori të letrave për të cilin puna
ishte motivi, pasioni dhe kuptimi i jetës së tĳ. Emocionalizmi përforcohet nëpërmjet
parashenjave simbolike, mbartfshehëse të ndodhive që kanë për t’u zhvilluar më
vonë. Të ndërfutura në rrethana e gjendje të tjera si hollësi të rastit, në pamje të parë të
parëndësishme, ato gjallërojnë ndjesinë e së mirës a (e së keqes së pritshme, ngjyra e të
cilave, e ndezur prej shfaqjes deri te zhvillimi i ndodhisë, krĳon vĳimësi emocionale,
rrit kureshtjen, parandjenjën, pritshmërinë, ankthin etj.
Polarizimi i skajshëm i personazheve antagoniste, ndarja prerazi në dy kampe
armiqësore, vizatimi i njeanshëm negativ i shëmbëlltyrave të klasave të pasura, janë
prej botëkuptimit të ideologjizuar e skemës së realizmit socialist.
Personazhet, shëmbëlltyra të tipave të njëmëndtë shqiptare, shquhen per
karakterizimin botëkuptimor, psikologjik, e njëmendtë, dëshmoi se përvoja njerëzore,
e pasuruar ndër shekuj e breza, “është e gatshme ose mund të përgatitet shpejt për të
përcaktuar individualitetin krĳues”. Vepra letrare e xhuvaniane përbën një kapitull të
rëndësishëm në historinë e prozës shqiptare në zhvillim, falë përkushtimit për botën
e dhe bindja e thellë se letërsia është një veprimtari shumë e rëndësishme shoqërore,
që kërkon nga artisti përgjegjësi qytetare, qëndrim aktiv në jetë dhe punë të palodhur
edhe pse i konsideruar “dru i shtrembër”.
Ky ishte një nga tiparet dalluese të jetës dhe punë krĳuese të Xhuvanit, e cila u bë e
dashur dhe popullore për masën e lexuesve, dhe do ta ruajnë vlerën e tyre artistike
për brezat e ardhshëm.
Të shkruash është sﬁdë, përkushtim dhe pretendim jo i kotë, që të bëhesh analist kur
vetëm arrin të thithësh edhe pas disa leximeve. Së fundmi, shkrimtari i mirënjohur
shqiptar, proza artistike e letrare të cilat shfaqen si sisteme të mbyllura, intensive,
shumështresore të pasura me të cilat ai i sqaron me imtësi. Për ato asgjë nuk mund të
thuash më mirë se autori, madje magjepsesh nga pasuria e ndjenjave.
Romani i Xhuvanit u përket të gjithëve. Për mendimin tim mund të jetë plotësisht
e vërtetë, për faktin se problematikat që autori trajton mbështeten thellë mbi baza
shkencore, historia, madje duke reﬂektuar mbi to.
Ky rrëﬁm sagë shqiptare thellë thellë paraqitet si një analizë në transformimin e këtĳ
kombi gjatë një pushtimi të stërgjatë të regjimit komunist i cili thellë depërtoi me
lëndimin e shpirtit femëror. Një krĳimtari që e strukturon realitetin, duke reﬂektuar
mbi të, me një gjykim të ndërtuar mbi krahasimin shqyrton raportet e shqiptarit me
veten dhe me të tjerët, me mitet dhe çmitizuesit, me diktatorin dhe diktaturën, me
identitetin, dhe ekspozon në mënyrë argumentuese hap pas hapi duke ﬁlluar në
mënyrë të këndshme me perceptimin e autorit.
Theksimi i këtĳ raporti moral e subjektiv në marrëdhëniet e individit me identitetin
e vet rrënjë përbën një nga vlerat më të shënuara të romaneve të autorëve shqiptarë,
mpreh mendimin dhe shĳen estetike dhe për stilin kompozicionin për teknikën e
të shkruarit për pajisjen me shënime të cilat ndonjëherë janë ese në miniaturë për
problem a personalitete të historisë dhe të së sotmes. Letërsia shqipe duhet qëndrojë
në një nivel të lartësuar për të thënë të vërteta të mëdha.

484

Bibliograﬁ
Abazi,Xhezair, Jeta dhe procesi letrar, Naim Frashëri, Tiranë,1984.
Abdihoxha,Ali, Probleme të zhvillimit të letërsisë sonë,Shtëpia Naim Frashëri,Tiranë,
1970.
Agolli,Dritëro, Arti dhe koha, Artikuj kritikë, Shtëpia Botuese Naim Frashëri, Tiranë,
1980.
Akademia e shkencave e RPS të Shqipërisë,Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.
Historia e letërsisë shqiptare të realizmit socialist, Tiranë,1978.
Aliu,Ali, Kërkime, Studime Kritika Ese, 8 Nëntori,Tiranë, 1990.
Bibloteka e nxënësit,Artikuj dhe studime mbi romanin,Mihal,Duri, Tir,1970.
Bihiku, Koco, Probleme Letrare,1979.
Brahimi, Razi, Studime dhe artikuj për letërsinë, Vepra dhe proﬁle krĳuese, Naim, Frashëri,
Tir, 1986.
Bulo Jorgo,Magjia dhe magjistarët e [alës, Tiranë, 1998.
Bulo,Jorgo, Tradita dhe risi letrare,Kombinati Poligraﬁk,Tiranë, 1981.
Bulo,Jorgo,Romani shqiptar i realizmit socialist për lu>ën nacionalclirimtarë,Tiranë, 1982.
Dilaveri,Dilaver,Në rrugën e zhvillimit të prozës sonë të shkurtër,Naim Frashëri, Tiranë,
1983.
Jauss, Hans Robert. Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics, Minneapolis: University
of Minnesota Press, 1982; Jauss, Hans Robert. Toëard an Aesthetic of Reception. Translated by
Timothy Bahti. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.
Kallulli,Adriatik,Mbi partishmërinë proletrare në letërsi dhe art, Mihal Duri, Tiranë,
1978.
Kallulli,Adriatik,Në frontin e letërsisë, 8 Nëntori, Tiranë, 1974.
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave politike juridike, Kand. Shkenc. Hamit Borici,
Tiranë,1982.

485

Hyrje në të drejtën europiane I
Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Endri Papajorgji
Zv. Rektor dhe Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)
Abstrakt
Përpjekjet për një ide Europiane ekzistojnë që në kohët e lashta greko-romake, por as mendimi
i një Europe të përbashkët nën pushtetin romak, as më vonë nën pushtetin e Perandorisë së
Shenjtë Romake nuk mund ta shmangnin shpërbërjen e shteteve Europiane. Sa më i dobët
bëhej bashkëpunimi i shteteve, aq më e fortë ishte ideja e integrimit që nga shekulli i 14-të. Si
motive bazë vlenin idetë në fushën e ﬁlozoﬁsë dhe literaturës me format e tyre të sigurisë dhe
paqes, supranacionalitetit1, lirisë së tregtisë dhe qarkullimit si dhe së fundmi të ushtrimit të
pushtetit në Europë. Një nga veprat më të rëndësishme në këtë fushë që vlen për t’u përmendur
që ajo e Kantit “Për paqen e përjetshme”, i cili propozoi aleancën e shteteve Europiane. Por
praktika gjithmonë është shumë më e vështirë se teoria dhe vetëm pas Lu>ës së parë Botërore,
u mundësuan përpjekjet e para të fuqive të mëdha për t’u bashkuar. Vlen të përmendet në
këtë periudhë Lëvizja PanEuropiane e themeluar nga Coudenhove-Calergi në vitin 1923 si
inisiativa më e rëndësishme personale për krĳimin e një shteti federal Europian (pa përfshirjen
e Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Sovjetik) të orientuar nga modeli i Shteteve të Bashkuara
të Amerikës. Në këtë kuadër qëllimi kryesor i këtĳ punimi është analiza e ﬁllesës së BE-së.
Fjale kyçe: Liria e vendosjes, treg, BE, Shqipëri.

Hyrje
Lëvizja PanEuropiane i mbĳetoi edhe Lu>ës së dytë Botërore dhe gjeti zbatimin e saj
në Bashkësinë dhe lëvizjen Europiane. Inisiativa e dytë që vlen të përmendet është
ajo e ministrit të jashtëm francez Briand të vitit 1930, i cili propozoi themelimin e
një organizate federative të shteteve Europiane duke ruajtur sovranitetin e shteteve
anëtare. Motoja e tĳ ishte bashkimi i shteteve Europiane dhe jo njehsimi ose asimilimi
Europian. Qëllimi i bashkimit të këtyre shteteve duhet të ishte krĳimi i tregut të
përbashkët. Komisioni i themeluar nga Lidhja e Kombeve për të thelluar dhe rritur
qëllimin e planit-Briand u pengua nga kriza ekonomike e viteve 30 si dhe ardhja në
pushtet e Hitlerit në zgjedhjet e vitit 1930.
Eksperiencat e hidhura të Lu>ës së dytë Botërore, humbësit e së cilës nuk ishin
vetëm Gjermania, por e gjithë Europa, çuan në një fazë ku zhvillimet intelektuale dhe
politike t’i përafroheshin më shumë realizimit të idesë Europiane. Modelet e ofruara
në vitin 1945 ishin mes krĳimit të një shteti federal ose një konfederate Europiane.
Përpjekja dhe zhvillimi konkret i Bashkimit Europian qëndron në [alimin e mbajtur
në Zyrih të Winston Chur^ill më 19.9.1946, i cili propozoi krĳimin e një familjeje
të re Europiane duhe hedhur tezën e bashkimit të shteteve Europiane. Si principe
bazë të kësaj inisiative ishin rindërtimi, kalimi i ideologjive të mëparshme totalitare,
por edhe konﬂikti lindje-perëndim i lindur pas Lu>ës së dytë Botërore. Në Europën
perëndimore u themelua Këshilli i Europës i cili kishte zhvilluar sistemin e mbrojtjes
1 Supranational Union është një term që përdoret për një konfederatë shumëkombëshe dhe ku fuqia e
vendimmarrjes i është deleguar një autoriteti (institucioni të përbashkët) prej qeverive të shteteve anëtare,
Streinz, Europarecht, 18.
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“Konventës Europiane të të drejtave të njeriut”, si një organizatë shtetesh që mbulonte
integrimin politik, ndërkohë që bashkëpunimi ushtarak arrihej nëpërmjet “Unionit të
Europës Perëndimore” dhe mbi të gjitha NATO-s. 2
Zhvillimi ekonomik ishte në duart e OECD dhe që nga vitet 1960 EFTA-s. Europa
lindore u mundua nëpërmjet “Paktit të Varshavës” dhe “Këshillit për ndihmë
ekonomike të ndërsjelltë” të krĳonte një barazpeshë kundrejt këtyre aleancave
perëndimore.

1.

Krĳimi i Bashkësive Europiane

Lindja e integrimit Europian në kuptimin e ngushtë ﬁlloi me planin e propozuar nga
ministri i jashtëm francez në vitin 1950 Robert S^uman për një Bashkësi Europiane të
Qymyrit dhe Çelikut, në bazë të së cilës qëndronin industria e rëndësishme e paslu>ës
e qymyrit dhe çelikut e Francës, Gjermanisë si dhe e shteteve të tjera, të cilat kishin
dëshirë të ishin pjesëmarrëse në këtë organizatë supranacionale. Plani i krĳuar shpejt
nga Sekretari i Përgjithshëm i Lidhjes së Kombeve Jean Monnet kishte si qëllim të afronte
Gjermaninë Perëndimore me Perëndimin në kohën e Lu>ës së Ftohtë dhe në të njejtën
kohë të shmangte një konﬂikt në lindje. Kjo nënkuptonte kontrollin e përbashkët të
industrisë së qymyrit dhe çelikut dhe jo si në Traktatin e Versailles kontrollin e kësaj
industrie prej Francës. Traktati për themelimin e Bashkësisë së Qymyrit dhe Çelikut hyri
në fuqi më 23.7.1952 me një afat 50 vjeçar dhe për këtë arsye më datën 23.7.2002 kjo
Bashkësi pushoi së ekzistuari.
Projektet e mëvonshme për themelimin e bashkësive të integrimit politik në formën e
bashkësive të mbrojtjes Europiane dhe të bashkësisë politike Europiane dështuan më
1954 për shkak të kundërshtimit të parlamentit francez, sidomos grupimeve të ekstremit
të majtë dhe të djathtë. Meqenëse integrimi politik nuk gëzonte mbështetjen e nevojshme
në shtetet Europiane, të gjitha përpjekjet u përqendruan në integrimin ekonomik në
pritje që ky i fundit do të tërhiqte edhe të parin. 3
Konferenca e ministrave të jashtëm e Mesinës, në qershor të 1955 kontrollonte planet
për krĳimin e një tregu të brendshëm unik Europian dhe krĳoi një Këshill ekspertësh
nën drejtimin e ministrit të jashtëm belg Spaak, për të dhënë mundësinë e një integrimi
tjetër ekonomik duke përfshirë edhe atë të atomit. Këshilli dorëzoi raportin e tĳ më 1956,
i cili hodhi bazën për “Traktatin e themelimit të Bashkësisë Europiane Ekonomike dhe
të Bashkësisë Europiane të Atomit”. Të dy traktatet u nënshkruan më 1957 në Romë nga
shtetet themeluese (Gjermani, Francë, Itali, Belgjikë, Holandë, Luksemburg) dhe hynë
në fuqi më 1.1.1958. Ato ishin krĳuar duke u bazuar në modelin e Bashkësisë Ekonomike
të Qymyrit dhe Çelikut dhe nuk kishin më karakterin supranacional. Kjo përcaktoi se
organi ligjvënës nuk ishte Komisioni, por Këshilli. Detyrat e Komisionit konsistonin
nga njëra anë në inisiativën e së drejtës dhe në anën tjetër në kontrollin e mbajtjes së të
drejtës së bashkësive. Në të dy këto bashkësi mungonte organi ligjvënës në formën e
Parlamentit, paçka se në 1962 u themelua një organ me këtë emërtim, kompetencat e tĳ
nuk përputheshin me atë të Parlamentit.
Këto Organizata iu nënshtruan ndryshimeve në vitet në vazhdim duke u shoqëruar me
një rradhë reformash dhe kompetencash, duke e bërë punën e Komisionit me eﬁçente
dhe duke përmirësuar procedurën e vendimit si dhe duke përforcuar rolin e Parlamentit.
2 Streinz, Europarecht, 12.
3 Emmerich-Fritsche, Europäisches Verfassungsrecht, 4.
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Që në vitin 1957 Parlamentet dhe Gjykatat e këtyre tre bashkësive u shkrinë duke krĳuar
organe unike për të tre bashkësitë Europiane. Më 1965 me Traktatin e Shkrirjes së
Bashkësive u krĳua një Këshill dhe Komision i Përbashkët.

2.

Akti Unik Europian

Për shkak të përqendrimit në integrimin ekonomik mendimi i një Unoni Politik Europian
vazhdoi të ekzistonte. Për herë të parë më 1972 në një Konferencë në Paris u diskutua
krĳimi i Bashkimit Europian si një qëllim integrimi. Shtetet anëtare të Bashkësive
Europiane kishin kuptuar që integrimi ekonomik kishte nevojë edhe për atë politik, i
cili mund të arrihej nëpërmjet informimit dhe konsultimeve të rregullta mes shteteve
anëtare. Ky lloj mekanizmi bashkëpunimi u krĳua me Aktin Unik Europian të 1986 dhe
përbënte edhe ndryshimin e parë të rëndësishëm të traktateve themeluese. Me AUE u
krĳua një reformë institucionale e Bashkësive Europiane. Komisioni u forcua nëpërmjet
kompetencave deleguese, ndërkohë që Parlamenti u përfshi nëpërmjet procedurës së
bashkëpunimit në procesin ligjvënës. Në kuptimin e strukturës, AUE përfaqësonte
prototipin e BE-së, duke e përfshirë integrimin ekonomik nëpërmjet bashkëpunimit
në politikën e jashtme dhe në të njejtën kohë duke parashikuar një bashkim të të dyja
fushave. Gjithashtu AUE përcaktonte në nenin 1, si qëllim kryesor Bashkimin Europian
që u realizua nëpërmjet traktatit të Maastri^t.

3.

Traktati i Maastri\t dhe themelimi i BE-së

Që në korrik të 1988, Kryeministrat e shteteve anëtare të Bashkësisë Europiane nën
drejtimin e Presidentit të Komisionit Delors përcaktuan punimin e një plani për një
Union Ekonomik dhe Monetar me monedhë të përbashkët, nëpërmjet të cilit duhet
të krĳohej Tregu i Brendshëm Europian. Plani i përpunuar nën drejtimin e Delors
parashikoi përcaktimin gradual të një monedhe të përbashkët. Nga shumë shtete u
dha mendimi se një monedhë e përbashkët ka nevojë për një politikë ekonomike të
përbashkët e cila mund të arrihej vetëm nëpërmjet një Unioni politik me një kuadër të
gjerë institucional. Në këtë mënyrë u krĳuan dy konferenca kryeministrash paralele,
të cilat kishin si qëllim nga njëra anë krĳimin e një Unioni Ekonomik dhe Monetar
dhe nga ana tjetër krĳmin e një Unioni Politik Europian.
Traktati mbi Bashkimin Europian i njohur edhe si Traktati i Maastri^t, me të cilin u
realizuan të dyja qëllimet, hyri në fuqi më 1.11.1993.
Me këtë Traktat u krĳua sistemi i shtyllave të Unionit Europian deri në hyrjen në fuqi
të Traktatit të Lisbonës.
Ndër përmirësimet institucionale të traktatit të Unionit duhen përmendur mandatimi
i Këshillit të BE-së me funksionet e tĳ politike për të gjithë Unionin, vlerësimin e
Këshillit të BE-së nëpërmjet futjes së re të procedurës së bashkëvendosjes dhe krĳimit të
Këshillit të Rajoneve si një organ ndihmës. Traktati i Bashkësisë Ekonomike Europiane
u emërtua TBE dhe në të njejtën kohë edhe Bashkësia Ekonomike u shndërrua në një
Union Politik. Bashkësisë Ekonomike i kaluan një sërë kompetencash ( psh. kultura,
politika e industrisë). Edhe shtetësia e Unionit u përfshi në këtë Traktat. Thelbi i këtĳ
Traktati ishin sidoqo>ë, krĳimi i Unionit Ekonomik dhe Monetar dhe bazat e reja të
politikës së përbashkët të jashtme dhe sigurisë si dhe bashkëpunimi i shteteve anëtare
në fushën e brendshme dhe të drejtësisë.
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Përfundime
Nga sa u diskutua në këtë hyrje ne te drejten europiane, vihet re qartë se e drejta e BE-së
është shumë komplekse dhe e përbërë nga e drejta primare (Traktatet e BE-së) me efekt të
drejtpërdrejtë në shtetet anëtare, ashtu sikurse dhe nga e drejta sekondare me Urdhëresa
që kanë efekt të drejtpërdrejtë dhe Direktiva që nuk kanë një efekt të drejtpërdrejtë por
ua lenë shteteve anëtare mënyrën dhe formën e zbatimit të tyre brenda një afati 6 mujor
nga hyrja në fuqi.
Jurisprudenca e GJED është institucioni kryesor ligjvënës që mbush vakumin e lënë
nga Komisioni dhe Parlamenti Europian nëpërmjet sistemit të gjallë të Case Law dhe
analogjisë. Është pikërisht ky institucion që në marrëdhënie me shtetet anëtare i jep jetë
BE-së sidomos përsa i përket tregut të përbashkët të përbërë nga 4 liritë themelore si dhe
ruajtjes së tyre nëpërmjet vendimeve të tĳ dhe strukturimit të formulave të ndryshme
në fushën e mbrojtjes së këtyre lirive si dhe të zgjerimit të së drejtës së BE-së. Qëllimi i
BE-së se ku do të shkojë nuk është akoma i qartë, sepse edhe statusi i tĳ nuk i përafrohet
strukturës së shtetit të përbërë nga 3 elementë sipas Jellinek (popullsi, sipërfaqe dhe
sovranitet), por i afrohet më shumë asaj të një organizate ndërkombëtare që bashkërendon
dhe harmonizon bashkëjetesën mes shteteve anëtare. Packa se BE ishte ne ﬁllimet e tĳ një
bashkësi ekonomike, që pas Traktatit të Maastricht më 1992 u shndërrua në një bashkësi
politike, duke parë dhe zhvillimet pas rënies së bllokut komunist, dhe e drejta private
e paraqitur në këtë monograﬁ jep një pamje shumë të qartë jo vetëm të zhvillimeve të
Unionit, por edhe të qëllimit të krĳimit të tĳ.
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Abstract
The conditions under which take place the cultural work, cultural education and cultural policy
action are now decisively inﬂuenced by the global processes of globalization, that includes
not only the arts, culture and media, but also the integration that comes through the multiethnic composition of the population as within society counterpart to the internationalization
of production and reception of Art, culture and media. Both factors bring forth new cultural
pa#erns and cultural styles. Moreover, as a third level, the European uniﬁcation, which is also
the educational and cultural process in front of numerous new challenges and the question of
the possibilities, foundations and development prospects of a European identity based on a
common culture and civilization understanding.
The processes of cultural globalization and the emergence of multi-ethnic and multicultural
societies are therefore not unique to the late 20th and early 21st century (Niels.P (2003),
Geschichte der Globalisierung.Dimension, Prozesse, Epochen, München) . So the quality of the
processes has yet changed. The various forms of globalized culture and multicultural society
shape our consumption habits, our cultural landscape and our cultural and artistic production
and reception and intensity ranges and speeds have radically changed. However, cultural
policy and cultural education are not yet suﬃciently able to respond to these developments.
This concerns both the theoretical and conceptual penetration of the new requirements and
the development of speciﬁc forms of practice - even if you can now certainly no longer speak
of a “blind spot” (Bernd.W,(1994),Blick zurück nach vorn. 20 Jahre Neue Kulturpolitik, Essen)
What presents itself on a world scale of globalization has its counterpart within society in a
multicultural society. Here, “Multiculturalism” refers ﬁrst only on the fact that a community
does not represent ethnically homogeneous society. The American sociologist Benjamin Barber
has noted that less than ten percent of the states are still largely homogeneous and can hardly
be further divided ethnically. In only half of all countries the largest ethnic group comprising
75 percent of the population or more. The great migration, the processes of economic, political
and cultural globalization and the process of European convergence lead to a very increasingly
intense encounter of diﬀerent national, cultural and ethnic “peculiarities”, in which more and
more people from diﬀerent backgrounds work, learn, communicate and live together.
This new cultural, linguistic and ethnic diversity can complicate the coexistence of people
carrying up walls and xenophobia and mutual intolerance produce and ultimately lead to
the dissolution of a reliable basic social consensus. But it can also be an enrichment of life
inﬁnitely extends the learning, living and working relationships and leads to new experiences,
knowledge and solution paths.
Europe is used to identify immigration primarily with the recruitment and cheaper unskilled
labor and with war, terror and poverty refugees. Here Foreign “were” interpreted for a long
time as a temporary phenomenon. Meanwhile has indeed largely enforced the realization that
immigration is a permanent condition. Europe is an immigration country and that as well
in the future migration world, especially in Europe. Lately that is a fact that mostly aﬀects
Germany
(Bade.K, (2003), Fremde in Deutschland. Geschichte und Gegenwart der Migration, Essen)
Moreover, it has been recognized that the immigrant communities now have a considerable
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economic importance and thus contribute signiﬁcantly to the German prosperity. This usually
forced migration movements among the dark side of globalization and contribute, as most
emigrants emigrate and o>en must change their home for a long time and many forever,
greatly cultural globalization and the mixing of cultures.
The new level of global migration is, as Stephen Castles has characterized at his early essay,
Characterized by four trends: acceleration (increasingly more people are living outside Their
countries of origin), Globalization (more countries are of the population movement aﬀected),
diﬀerentiation (the types of migration are becoming more diverse: civil war refugees, gender
discriminated, “economic refugees” etc) and regionalization (by economic groupings formed
regional areas for the circulation of people (Castles.S,(1992), Verunsicherte Bevölkerung,
Migranten und wachsender Rassismus. Frankfurt)

Cultural Globalization or Glocalization of Life Style Language and Music
Language
The globalization processes of economics and communication, through international
trade, new media and increasing mobility increasingly created a cosmopolitan culture
without national barriers, provided with universal imagery and same pa#erns shown
especially in the popular culture. About satellite, cable networks and Internet, video
and casse#e tapes, CD-ROM and DVD and MP3&Co. currently uniform images,
sitcoms, video clips and pop music are transported in all the earth. Major sporting
events and music programs are broadcast simultaneously worldwide.
Although globalization is a global process, its eﬀects are always “to register on
the spot”, because cultural globalization aﬀects and shapes and inﬂuences local
cultures. Here, generalized three main characteristics can be identiﬁed: First, cultural
globalization occurs today on especially as global culture industry and by leveling
cultural symbols, manners and consumer habits with them. The one world appears
as a physical world, as Mc.World or Mc Donaldization.
This trend of cultural globalization is called tapering. Since many multinational
corporations have their origin and headquarters in the USA, is synonymous talk of
“Americanization” of this spread of Western consumer and cultural goods o>en.
So obviously, however, the spread of the US consumer and popular culture on the
globe is so wrong it would be to draw the conclusion that by a uniform world culture
have emerged or would take shape that will take the place of local cultures and this for
“uniformity” of the “Mc. Donaldization”. Such a view of globalization as a “cultural
melting” implies a one-dimensional cultural transfer, is itself a homogeneous
concept of culture and overlooks the ambivalence of cultural Interaktion (Zukrigl. I,
(2002),Widersprüche der kulturellen Globalisierung: Strategien und Praktiken, München).
A second indicator of cultural globalization is also the new connection of local and
global. The ever wider spread of Western consumer culture and pa#ern is associated
with an increased return on their cultural traditions and their rediscovery.
Cultural identity search in local, regional and national implications forms, especially
for immigrants, ethnic minorities and in countries of the South, a defensive reaction
to the cultural internationalization apparently as a Western-style.
Local cultures as an expression of original cultural traditions seem to thereby a sense
of belonging, a common “we” give and so have the people in the cultural processes of
globalization a landmark and identity anchor. The go hand in hand with globalization
of “localization” and “regionalization” describes the British sociologist Roland Robert
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with the pun “glocalization”, which is now widely adopted and used (Beck.U: (1998),
Perspektiven der Weltgesellscha%, Frankfurt am Main)
This “glocalization” is particularly evident in the development of popular music in
the nineties, the poetry of places, “is just in the course of their greater spread on the”
local coloring “,” ethnic highlighting “and” and ran thus a Global ﬂavor Produces, as a
book of multiculturalism and Popular Culture . MTV has reached millions of viewers
from Brazil to China, for example, now with speciﬁc regional MTV transmi#ers
which take into account local characteristics by incorporating about local celebrities
and sellers in the program. A third general characteristic of cultural globalization is
the “hybridization” (or “creolization”) of Culture and Art. Hybridization refers to the
mixing of diﬀerent cultural styles, forms and traditions; something new arises from
a “global mélange”. Although all cultures are ultimately mixed forms and draw on
the creativity and richness of other cultures, the current cultural change is, however,
characterized by a previously unknown speed and intensity.
In the cultural policy focusing on the idea of a “dialogue among civilizations” the
fact was still largely underestimated, that every culture, even if they are “deﬁned as”
homogeneous, already product intercultural processes. Each culture is always mixed
with other, emerged from the exchange with them, a multicultural product, and not
just a result of conscious dialogues, but practical everyday actions and routine. On
the everyday cultural level inﬂuences are o>en as varied as fast-moving. Today we
can see the ever-changing cultural trends and developments hardly overlook, the
behaviors and pa#erns of reception, especially among young people dominate at
ever shorter intervals. (Wagner.B,(2002), Kulturelle Globalisierung. Frankfurt)
In “World Culture Report 2000” UNESCO is explained the emergence and
development of cultural forms through constant cultural exchange the starting point
of the investigation of the present cultural situation. Among diﬀerent deﬁnitions was
even that one; “the world is not made of a mosaic of cultures, but is a constantly
changing ﬂow of cultures, its various currents mingle permanently.”
Expression of the new hybrid cultures in the countries of immigration are, for
example, the music of the young “North African” Rai bands and Rai singer in France
or the “Turkish” rap groups in the Germany , which create their own pop music as
Cross- Culture and thus new forms create that act far beyond the own milieu addition.
As young people of second and third generation of immigrants they a#ack, back
partially in response to continued discrimination and exclusion, cultural traditions
from the countries of origin of their parents and connect them with forms of culture
of the host country and especially with elements of international pop culture.
They are looking both the support in their origin and having fun on consumption.
The folk culture of the suburbs fetches from mass culture,, puts diﬀerently elements
together and they are turned back in the form of tricky combinations and funny ideas
to the giant machine of our shared popular culture.
Literature, ﬁlm, music, painting, theater, cabaret - in almost all ﬁelds of art and cultural
forms have become the cultural activities and inﬂuence of immigrants in the Europe of
new styles, genres and cultures emerged. Their cultural activities have nothing to do with
the tolerated and socially caring treated niches of “Foreign Culture” of the sixties and
seventies, but they are part of the European cultural landscape and characterize them
with the resulting from them artists, through their “colors “and their Style (Mayer.R
&Terkessidis.M, (2000), Global kolorit. Multikulturalismus und Populärkultur. Essen)
492

Particularly impressive, and is closely related to the youth cultures in the countries
of immigration, the hybridization processes in the international pop music. For over
forty years pop stars and rock bands touring the world, ﬁll in all continents football
stadiums, arenas and concert halls and bring around the globe thousands of fans and
sing along - regardless of language barriers and cultural traditions. With the poprock music has since the sixties a culture form emerged which is country and across
cultures no longer bound to traditional narrow ﬁelds of reference and are recognized
as ﬁrst international genre of all continents. Pop music is rightly regarded as a
cultural expression of the “ﬁrst global generation” that has “wri#en in 1968, not only
as a global media event cultural history, but also in their choice of aesthetic means
a consciously global orientation,” and thus as a cultural revolt “both hierarchical as
had exceeded the established cultural boundaries in a national respect. The music
station of early eighties founded soon a globally operating MTV, which now has
millions of viewers on all continents, is the logical continuation of the globalization
of Pop-music.
While initially the rock pop music despite earlier integration of Asian musical
traditions and later largely their Anglo-American origin arrested by Caribbean,
South American and African musical elements remained, more new musical forms
are emerging for several years, which receive very diﬀerent traditions and styles
and new pa#erns interweave. The pop music gradually loses its Western European
and North American stamping and always assumes more international character;
which relates to the artists, the instrumentation, the styles and musical directions
and Traditionen. (Waxmann.M;(2000), Münchener Beiträge zur Interkulturellen
Kommunikation, München)
The everyday normality of Multicultural Way of Life
There is in the almost all modern societies a natural everyday normality of a multiethnic
and multicultural coexistence. At the same time there are not only the usual problems
of spatial coexistence of people in diﬀerent situations and with divergent ideas about
life, but also partly strong reservations, fears and defensive a#itudes towards people
other appearance from other cultures and other faiths. These range from the everyday,
o>en unconscious isolation and exclusion as strangers on conscious discrimination
in school, work and daily life and legal inequality to racism and xenophobia with
violent robberies.
This multicultural and multiethnic pluralism is not is not an easy process in order to
organize a collective coexistence encounters defenses and show the political disputes
that had ignited recently (Citizenship Law / deﬁning culture debate / Double Passport
Campaign). The vehemence of these debates shows that is disputed a new dimension in
this new form of coexistence of people from diﬀerent nationalities, cultures and religions.
Multiculturalism in traditional immigration countries
A multicultural society in the narrower sense used today refers to a society consisting
of people from diﬀerent regions and countries with their own traditions, religions,
customs, values and cultural practices. The term multicultural society emerged in the
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early seventies in the classic immigration countries USA, Canada and Australia as a
collective term for various projects of ethnic equality. Previously had begun in the US
in the sixties, caused by the study by two Harvard professors “Beyond the melting
pot” a debate about the “identity” of the United States.
The acknowledgment of the ethnic diversity of the countries of immigration and builds
on it “politics of diﬀerence” was primarily in the US in response to the American
history with the “sins of racism and colonialism” especially against the three major
marginalized groups Black , Indians and Chicanos that intensiﬁed in the sixties that
intensiﬁed the resistance against them oppression. This was a new momentum within
society development in motion, which was accompanied by a “Self-ethnicization”
and a “politics of recognition” (Dollase.W,(1996), Die bedrängte Toleranz, Frankfurt)
The early projects against ethnic discrimination under the heading “multicultural”
were “aﬃrmative actions” that further special support and partially favor of neglected
ethnic populations, and the consideration of their traditions and cultures in the
curricula of schools and universities and in the various media (keyword: “political
correctness”) expanded. The debate on the theoretical foundations, the substantive
aspect and the political claims of “multiculturalism” as a sociopolitical-policy strategy
in the Anglo-American countries of immigration took place particularly in the context
of communitarianism-liberalism debate and Cultural Studies (Hall.S; (2000), Cultural
Studies. Ein politisches Theorieprojekt, Hamburg)
Features of Cultural identity
On the various assumptions and approaches based on identity and identity formation
within the psychological and sociological professional discourse cannot be discussed
in the study.
However, it must be granted more a#ention to the formation of identity in the context
of cultural globalization, as is the case to date. Therefore, some features of identity
are here initially be highlighted and explained. Subsequently further implications
for further discussion in the context of cultural globalization are discussed. Under
identity is generally understood to own something in human nature that has been
developing over the course of individuation and whichever may be a very rigid
construct or across the lifespan is away convertible into a steady development process.
Identity for the individual person is the knowledge of, what it represents, where
they would personally like to develop. Trying to deﬁne the Identity is the source of
meaning and experience for the people (Castells.M,(2002), Die Informationsgesellscha%
II: Die Macht der Identität)
Identity is doing an open process of negotiation between the self-image that creates
the individual by itself, and the image that make its social action partners in changing
contexts of him ( Meyer.Th, (2002), Identitätspolitik.Vom Missbrauch kultureller
Unterschiede, Frankfurt )
It is important to make diﬀerence between personal and social identity. Personal
identity says that the sense that a person creates for themselves is based on values
and characteristics that she has internalized itself. These values and characteristics
are given to the person to make their life and to reconcile with it. Social identity
means that a person orients their lives also on criteria that serve that the individual
can live in a social community. Again, it may be for example around religious or
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individualistic features. Importantly, however, is that many people in a community
have similar criteria in this respect in which they are based. Making many people
in a community, based on the orientation, is important for many aspects of life their
identity, creates a meaningful social identity, which makes an important contribution
to cohesion in a community, in a society.
The formation of social identity is understood as “a process of construction of meaning
on the basis of a cultural a#ribute or a corresponding number of cultural a#ributes,
which compared to other sources of meaning priority that can be awarded.
Particularly in the context of cultural globalization, the cultural a#ributes within
a society are so varied that there can be both personal and social levels to the
development of pluralistic or “hybrid” identities. The process of identity formation
and development is both in the personal as well as in the social ﬁeld and is more
diﬃcult and more complex. Identity is the “source of tension and conﬂict.”
Work to create Intercultural&Cultural Dimension
By the term “Intercultural cultural work” following sense understanding is linked
in theory and practice o>en: It designates in one hand interaction of various ethnic
groups among themselves (Intercultural) as well as on the other hand focus of on
these activities which are concentrated in culture (cultural activities). In this context
is important that in addition to the interaction always are cultural exchanges and the
deliberate transmission of culture.
The German-Turkish neighborhood celebration with folk and culinary is an expression
of that new oﬀer, namely a form of inter-culture, however, would not satisfy the term
“Intercultural cultural work”. This would tend implemented at the German-Turkish
literature competition.
Thus another level of use of the concept of culture is also addressed, namely the
diﬀerent ranges and manifestations of culture. First: In the center of the culture is
the art, that is, classical arts (music, dance, painting, literature, etc.). Following the
establishment of an “expanded concept of culture” also new and alternative forms of
cultural activity such as graﬃti, pop, oral history, fashion, design, punk or amateur
theater to culture be expected since the seventies, which also has increasingly
developed social references.
Conclusion
This expansion was accompanied due to a reorientation and opening of cultural policy
that coined the term “New Cultural Policy” for these changes. New cultural policy
says it would open traditional deals otherwise hardly the traditional cultural events
participatory population under the slogan “Culture for All”, on the other hand, the
cultural and political promotion and acceptance also such cultural manifestations as
just rap, graﬃti, free theater work etc., commonly not to core component of municipal
cultural activities were, under the heading “Culture of all” under one sociopolitical
postulate of equality but also cultural and political equality demanded.
For intercultural culture work, this means that the ﬁeld of study is indeed focused
mainly on the arts, their production and mediation in intercultural dialogue, but also
includes more socially related and alternative, under the concept of Sociocultural
subsumed forms of culture. In short, the extended concept of culture comes in
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Intercultural cultural work particularly well expressed.
However, we should always be aware that the reality of intercultural coexistence is
much more complex and sometimes problematic in this country, as they deﬁnitely
brought in the course of a project-based and focused on the cultural ﬁeld investigation.
Particularly with regard to a cross-cultural understanding of culture-based on
ethicizing aspects of cultural work, that is to be questioned.
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Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut si Mekanizma kombëtarë për
parandalimin e torturës, arritjet dhe sﬁdat
Modelet në disa vende të Evropës
Doktorante, Etilda Gjonaj (Saliu),
Komisionere, Avokati i Popullit
Abstrakt
Institucionet kombëtare për të drejtat e njeriut ose ndryshe në Shqipëri Avokati i Popullit, si
një Mekanizëm Kombëtar për parandalimin e torturës ka një sërë “shansesh” dhe një sërë
“sﬁdash”.
Parimet kryesore që veprojnë dhe Institucionet kombëtare për të drejtat e njeriut (NHRI)
“Parimet e Parisit” janë një sërë standartesh me të cilat kornizohet dhe udhëhiqet edhe puna e
Institucioneve kombëtare si Avokati I Popullit në Shqipëri. Kjo jep mundësine që roli i NHRIve të jetë një rol shumë i rëndësishëm në parandalimin e torturës dhe raste të tjera keqtrajtimi.
Duke mbajtur këtë parasysh si dhe përﬁtimet që kanë patur gjatë funksionit të tyre Mekanizmat
që me hyrjen e OPCAT në fuqi, nëpërmjet këtĳ shkrimi kërkohet të arrihet që të perifrazohen
mundësitë dhe sﬁdat që hasen në praktikë të Institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut
që ju është dhenë mandati i Mekanizmave.
Gjithashtu qëllimi i këtĳ shkrimi është të jepen më nga afër disa aspekte që kanë të bëjnë më lloje
të ndryshme të Institucioneve Kombëtare të të drejtave të njeriut, që veprojnë si Mekanizma
(Avokati I PopullitçOmbudsman, Komision për të drejtat e njeriut, Trupat konsultative ashtu si dhe
modeli i “Ombudsmanit Plus” dhe modeli special i Institucioneve kombëtare) si dhe komplikacionet
që sjellin karakteristikat e këtyre lloj Institucionesh në mandatin e Mekanizmave.
Ky shkrim ka si qëllim për të parë në aspekt krahasimor efektivitetin e Institucioneve
kombëtare si Mekanizma për parandalimin e torturës, duke përfshirë dhe rolin e shoqërisë
civile, organizatat ndërkombëtare dhe qeverinë.
Fjalë kyçe: Avokati i Popullit, Institucione kombëtare për të drejtat e njeriut, Parimet e Parisit,
Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës, Konventa Europiane e të Drejtave të
Njeriut, OPCAT, CPT, APT.

Hyrje
Mekanizmat Kombëtarë për Parandalimin e Torturës janë mekanzima të “dizenjuar”
për të parandaluar torturën dhe forma të tjerë të keqtrajtimit dhe trajtimeve çnjerëzore
në bazë të Protokollit shtesë të Konventës kundër torturës të Kombeve të Bashkuara
(OPCAT), në nivel kombëtar.
Mekanizmat Kombëtarë për Parandalimin e Torturës (MKPT) e përmbushin mandatin
e tyre nëpërmjet realizimit të vizitave të planiﬁkuara dhe ad hoc në Institucionet ku
qëndrojnë persona që ju është privuar liria, duke paraqitur raporte dhe rekomandime
duke përfshirë dhe çështjet e legjislacionit në këtë fushë.
Për herë të parë, një akt ndërkombëtar parashikoi ngritjen e mekanizmave kombëtare
për të ndihmuar në zbatimin e protokollit të OPCAT.
OPCAT hyri në fuqi në vitin 2006 dhe aktualisht sot numërohen 81 vende anëtare
që e kanë ratiﬁkuar, dhe 64 shtete anëtarë që kanë ngritur Mekanizmat kombëtar
(OPCAT, Association for prevention of Torture, maj 2016).
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OPCAT nuk përcakton një formë ose model të përcaktuar të Mekanizmit Kombëtar
dhe shtetet janë të lirë që të ndërtojnë një ose disa ose edhe një institucion ekzistues
në cilësinë e MKPT-së. Pavarësisht nga kjo, MKPT-të duhet të plotësojnë disa kërkesa
minimale sipas të cilave ato duhet të jenë të pavarura, si në aspektin funksional,
personal dhe institucional.
MKPT-të duhet të kenë burimet e nevojshme dhe të mja>ueshme ﬁnanciare, njerëzore
dhe logjistike ashtu si dhe të posedojnë ekspertizë dhe diversitetin e nevojshëm për
të përmbushur mandatin e tyre. Mekanizmi duhet të ketë fuqi dhe garanci dhe në
mënyrë të veçantë akses në informacion dhe tek personat që ndodhen në vendet ku
liria është e privuar. Gjithashtu MKPT gëzon sipas kritereve minimale të vendosura
nga OPCAT, privilegje dhe imunitete si psh mbrojtja nga dënimet dhe konﬁdencialiteti
në informacion.
Gjithashtu, OPCAT ka ngritur një institucion ndërkombëtar në Kombet e Bashkuara,
Nënkomitetin për parandalimin e torturës, i cili kryen vizita në vendet e paraburgimit,
burgjeve dhe këshillon lidhur me zbatimin e Protokollit shtesë në bazë të të cilit janë
ngritur MKPT-të.
Modelet kryesore të MKPT-ve
Vendet anëtarë që kanë ratiﬁkuar protokollin shtesë të Konventës për parandalimin
e torturës kanë përzgjedhur forma të ndryshme të Mekanizmave Kombëtare për
parandalimin e torturës. Në të 64 vendet që sot kanë ngritur MKPT-në janë evidentuar
se janë ndjekur kryesisht 4 modelet më klasike.
Një nga modelet kryesore janë ato ku Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut
janë të dizenjuar dhe luajnë rolin në mënyrë individuale ose kolegjiale si Mekanizma
kombëtare.
Në vende të ndryshme, rolin e Mekanizmave e luajnë Institucionet kombëtare të
të drejtave të njeriut duke përfshirë Institucionet e Ombudsmanit, Komisionet
Kombëtare të të Drejtave të njeriut dhe trupat ose institucionet këshilluese. Një nga
modelet që përdoret më së shumti është modeli i Institucioni i Ombudsmanit I
veshur me kompetencat dhe funksionet e Mekanizmit.
Disa Institucione kombëtare të të drejtave të njeriut, janë të dizenjuar si MKPT së
bashku me përfaqësues të shoqërisë civile duke e speciﬁkuar si Modeli “Ombudsman
Plus”.
Një model tjetër i përdorur më rrallë edhe në Evropë, është rasti i Austrisë, në të cilën
disa institucione kombëtarë të të drejtave të njeriut të shkrira së bashku ushtrojnë
funksionet dhe kompetencat e MKPT-së, për shkak se kemi të bëjmë me Bordin
Austriak të Ombudsmanëve, një organ kolegjial.
Kur kemi të bëjmë me Institucionet Kombëtare të të drejtave të njeriut, është shumë e
rëndësishme të kuptohen karakteristikat dalluese të veprimtarisë së tyre dhe efekteve
të veprimtarisë si MKPT. Modelet që vendet e ndryshme Evropiane por jo vetëm
kanë zgjedhur, janë përshtatur nga shtetet anëtare sipas kushteve, ndërtimi dhe
funksionimi i Institucioneve shtetërore vendimmarrëse dhe qeverisëse dhe faktorë
të tjerë të një shteti. Ndjekja e modeleve të përzgjedhura nga shtetet përmbajnë në
zbatim arritje dhe sﬁda të cilat janë të ndryshme për secilin.
Evidentimi I karakteristikave, sﬁdave dhe arritjeve të secilit model trajtohet si vĳon
në këtë shkrim.
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1.
Modeli “Ombudsman”
Deri tani, duke krahasuar të gjitha modelet që Institucionet kombëtare të të drejtave
të njeriut luajnë rolin dhe funksionin e Mekanizmit kombëtar për parandalimin e
Torturës, modeli i Ombudsmanit është ai më i zakonshmi dhe që haset më së shumti
në Evropë. Aktualisht në Evropë dhe në Azinë Qëndrorë, 39 vënde kanë ngritur
Mekanizmit Kombëtar për parandalimin e torturës. Në shumicën prej tyre, në 21
vende të Evropës dhe Azisë qëndrore, ndiqet modeli i Ombudsmanit, në të cilat
Institucionit të Ombudsmanit I është besuar detyra dhe funksioni i Mekanizmit. Në
vende si Azerbaxhan, Bullgaria, Kroaci Qipro, Çekia, Estonia, Finalnda, Gjorgjia,
Greqia, Hungaria, Lituania, Luksemburgu, Maqedona, Mali I zi, Norvegjia, Polonia,
Protugalia, Rumania, Spanja dhe Suedia është ndjekur modeli I Ombudsmanit.
Shqipëria gjithashtu ka ndjekur të njëjtin model, në të cilën Avokati I Popullit
(Ombudsmani) luan rolin dhe funksionin e MKPT-së në Shqipëri.
Ky model është më shumë i gjetur në vëndet e Evropës dhe në pak vende të Amerikës
Latine. Emërtimet e përdorur janë nga më të ndryshmet, por ajo që e bën të dallueshme
nga modelet e tjera, modeli Ombudsman është një organ monokratik.
Këto modele janë mbështetur kryesisht në modelin e vendeve skandinave të cilat janë
kryesisht të fokusuara në adresimin e çështjeve që kanë lidhje me keqadministrimin
dhe qeverisjen nëpërmjet trajtimit të ankesave dhe adresimit të rekomandimeve
si “ligje të buta”, me efekt jo detyrues. Mandati dhe misioni i Institucioneve të
Ombudsmanëve ndryshon në vende të ndryshme lidhur me qëllimin dhe natyrën
e veprimtarisë, kjo për pasojë edhe në mënyrën e funksionimit dhe realizimit të
veprimtarisë të MKPT-së.
Një numër i konsiderueshëm i Ombudsmanëve që luajnë rolin e Mekanizmave në
Evropë, kanë një mandate më të gjërë lidhur me të drejtat e njeriut duke përfshirë
standartet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe të drejtën e brendshme, si në
rastin e Ombudsmanit të Kroacisë, Ukrainës, etj.
Ndërsa disa modele të tjera janë ato të Ombudsmanëve “tradicional”, të cilëve ju është
besuar roli i Mekanizmit ndërkohë që në vend funksionojnë dhe institucione të tjera
kombëare të të drejtave të njeriut të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre në mbrojtje
të të drejtave të tjera, si psh Ombudsmani i Suedisë, Luksemburgut, Norvegjisë,
Danimarkës, etj.
Sﬁda kryesore që shoqëron Ombudsmanët që ushtrojnë funksionin e Mekanizmit
duke ndjekur këtë model, është shumëllojshmëria dhe ekpertiza e nevojshme për
veprimtarinë e këtĳ të fundit. Në shumicën e vendeve që ndiqet ky model, pjesa
më e madhe e staﬁt janë jurist, duke patur si pjesë të misionit të tyre garantimin e
të drejtave të njeriut si dhe garantimin nga veprimet e paligjshme të administratës
publike.
Një çështje tjetër, tepër e rëndësishme është se prioritetet dhe drejtimet e Institucioneve
të Ombudsmanëve varen së tepërmi nga vizioni dhe strategjia që fokusohen nga kreu
i institucionit, kjo për pasojë edhe në veprimtarinë e Mekanizmit. Për këtë arsye, herë
herë Mekanizmat në Modelin e Ombudsmani I gjejmë më “të fortë” e herë herë më
“të dobët”.
Institucionet e Ombudsmanëve, kanë në focus të tyre kryesisht marrjen dhe trajtimin
e ankesave. Kjo mund të krĳojë tension dhe kërkon punë të përqëndruar, për këtë
arsye mund të limitojë veprimtarinë parandaluese të Mekanizmit, duke e bërë kështu
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të ndihet më shumë karakteri reaktiv sesa ai parandalues.
Por nga një këndvështrim tjetër, trajtimi i ankesave dhe adresimi i rekomandimeve
në fushën e Mekanizmit kombëtar për parandalimin e torturës, sjell si pasojë që
Institucioni I Ombudsmanit të këtë ﬁtuar më shumë përvojë në këtë fushë duke u
fokusuar dhe në çështje të cilat kanë të bëjnë me legjislacioni dhe të cilat mund të
sjellin evidentimin e shkeljeve.
Për këtë arsye, në këndvështrimin tim, Mekanizmi pavarësisht se është parandalues
duhet të kryejë dhe veprimtari mbrojtëse. Mbajta e të dy roleve në të njëjtën vlerë si atë
reaktiv dhe atë parandalues bëhet e realizueshme nëpërmjet qasjes së profeisonalizmit
të staﬁt ashtu si dhe metodologjisë proactive.
Mandati i Mekanizmit mund të paraqes më shumë vështirësi për një Ombudsman
që është i fokusuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut nga keqadministrimi dhe
paligjshmëria e veprimeve të qeverisjes vendore dhe qëndore.
Këto institucione kanë nevojë që të rishohin dhe të ndryshojnë metodologjinë e tyre
të veprimtarisë dhe duhet të adopotojnë një qasje më të afërt me të drejtat e njeriut.
2.
Modeli “Komisioni i të drejtave të njeriut”
Komisionet e të drejtave të njeriut janë organe kolegjiale që përbëhen nga 3 deri në 5
anëtarë. Ato kanë si qëllim që të kenë një fushë më të gjërë veprimi të të drejtave të
njeriutm duke përfshirë aktivitete nxitëse dhe sensibilizuese, por puna e tyre më së
shumti përfshin hetimin e cënimit të të drejtave të njeriut dhe disa prej tyre marrin
ankesa individuale.
Kryesisht modelet e komisioneve si mekanizma ndeshen rrallë në vëndet e Evropës
dhe Azisë qëndrore, dhe praktikisht vetëm në Turqi, dhe në disa vende si Maldive
dhe Maurtius.
Turqia e ka ratiﬁkuar OPCAT në vitin 2011, dhe vetëm në vitin 2014 ka vendosur të
ndërtojë Mekanizmin në formën e një Komisioni kombëtar për të drejtat e njeriut.
Në Zelandën e Re, Komisioni i të drejtave të njeriut është një nga 5 trupat që përbëjnë
Mekanizmin, duke përfshirë dhe zyrën e Ombudsmanit.
Këto komisione kanë kryesisht eksperiencë duke punuar me standartet ndërkombëtare
të të drejave të njeriut dhe me ato të sistemit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat
e njeriut, kërkesa të cilat janë domosdoshmëri edhe për veprimtarinë e Mekanizmit.
Por sﬁda kryesore e këtĳ modeli është koordinimi midis departamentave me qëllim
përmbushjen e funksioneve të Mekanizmit. Megjithatë, ashtu si Institucionet e
Ombudsmanit, fokusi i tyre është shpesh mbrojtës dhe shpeshëherë është e nevojshme
të rishihet metodologjia me qëllim që të ndahet roli parandalues i mekanizmit me
aktivitetet në bazë trajtim ankesash. Dhe pavarësisht se në këto Komisione marrin
pjesë disa anëtarë, është e pazakonshme që një Komision i tillë të realizojë vizita
parandaluese por pavarësisht kësaj duhen marrë në kondieratë bashkëpunimet me
atktorë të shoqërisë civile. (Association for prevention of torture, Brieﬁng series, 2013)
3.
Modeli “Komisionet/Trupat këshilluese”
Institucionet ose Trupat Këshilluese për të drejtat e njeriut kanë tendencë të kenë një
anëtarësi të gjërë (mbi 10 anëtarë) duke përfshirë përfaqësues nga disa segmentë të
shoqërisë, duke përfshirë në disa vende edhe përfaqësues të institucioneve shtetërore.
Roli i tyre është i limituar, kryesisht kanë si focus rritjen e sensibilizimit, përgatitjen e
studimeve, dhe këshillimin e institucioneve shtetërore lidhur me çështjet e të drejtave
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të njeriut. Mekanizmat Kombëtar për Parandalimin e Torturës gjenden kryesisht si
modele të komisioneve/Trupave këshilluese në Togo, Mali, Marok, etj.
Pjesëmarrja e gjërë në këtë trup këshillues mund ta bëjë më të lehtë arritjen e shumicës
së Mekanizmit, sidomos përsa I përket përfaqësimit në termat etnike dhe ato gjinorë.
Por në aspektin tjetër, kur trupat këshillues përfshĳnë edhe përfaqësues të qeverisë,
kjo mund të krĳoj një konﬂikt me parimet e pavarësisë dhe konﬁdencialitetit për
Mekanizmat sipas kritereve dhe udhëzimeve të OPCAT.
Në vende si Mali, Komisioni kombëtar për të drejtat e njeriut është I përbërë
nga 40 anëtarë, duke përfshirë 12 përfaqësues nga ministri ose institucione të
ndryshme. Trupat këshillues normalisht nuk marrin dhe trajtojnë ankesa ose të
kryejnë inspektime. Veprimtaria e tyre është pak a shumë me natyrë proaktive dhe
konstruktive për parandalimin e torturës në ndryshim nga modelet e tjera sidomos
Modeli Ombudsman, që kanë si natyrë dhe tendencë për të qënë më shumë mbrojtës.
Një karakteristikë tjetër që kanë këto trupa kolegjiale këshillues është se kanë pak
ekseriencë në veprimtarinë operacionale në mbrojtje të të drejtave të njeriut.
Trupat këshillimore hasin në vështirësi në realizimin e atyre detyrave që Mekanizmat
në modelet e tjera i kanë veprimtari ditore dhe funksionale të tyre, si psh intervistimi
i staﬁt dhe i personave të dënuar ose të paraburgosur në institucione penitenciare,
monitorimi dhe inspektmi i ambjenteve të mbyllura, veriﬁkimi i rregjistrave dhe
i dokumentacionit përkatëse dhe kontrolli i kryqëzuar lidhur me respektimin e të
drejtave të tyre në këto ambjente.
Kërkesat për pavarësi, konﬁdencialitet dhe kapacitetet operacionale e bëjnë të
rëndësishme që një sekson i specializuar është krĳuar brenda trupit këshillues me
qëllim ndërmarrjen dhe kryrjne e veprimtarisë dhe funksioneve të Mekanizmit në
mënyrë të pavarur.
4.
Modeli “Ombudsmani Plus”
Institucionet kombëtare të të drejtave të njeriut në bashkëpunim të institucionalizuar
me shoqërinë civile kanë krĳuar një model tjetër për të ushtruar funksionin bashkarisht
të Mekanizmit, nëpërmjet modelit “Ombudsmani Plus”.
Disa vënde anëtarë të OPCAT kanë zgjedhur modele për ushtrimin e funksionit
dhe veprimtarisë të Mekanizmit kombëtar si ai ashtëquajtur Ombudsmani plus.
Kryesisht në vëndet e Evropës dhe Azisë qëndrore nga 39 vënde në të cilat janë
ngritur Mekanizmat, 8 prej tyre kanë zgjedhur modelin “Ombudsmani plus”.
Sipas këtĳ modeli Ombudsmani kryen funksionet e MKPT-së së bashku me
përfaqësues të shoqërisë civile ose organizatave. Vëndet si Armenia, Kroacia,
Danimarka, Kazakistani, Moldavia, Serbia, Ukraina dhe Sllovenia kanë zgjedhur këtë
model.
Në të shumtën e rasteve, Ombudsmani lidh marëveshje me përfaqësues të shoqërisë
civile për bashkëpunimin e tyre institucional në ushtrimin e detyrave dhe funksionin
e MKPT-së.
Avantazhet e Ombudsmanit Plus janë pikërisht se duke patur një bashkëpunim
midis Ombudsmanit me një eksperiencë dhe një rol aktiv në mbrojtjen e të drejtave
të njeriut, si dhe të organizatave që ofrojnë kapacitet njerëzore në profesione të
ndryshme, arrihet të realizohet më së miri funksioni i MKPT-së.
Në Danimarkë, sipas një marrëveshje me Ombudsmanin parlamentar, organizatat
“Dignity” dhe “Instituti Danez për të drejtat e njeriut” ofrojnë ekspertë dhe staf me
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eksperiencë në fushën e mjekësisë që të asistojë veprimtarinë e MKPT-së. Përfshirja
e shoqërisë civile mundet gjithashtu të legjitimojë besueshmërnë e MKPT-së dhe
të sigurojë një mbulim më të mirë për inspetimin dhe vizitat tek të gjitha vendet e
paraburgimit dhe burgjeve.
Institucioni I Avokatit të Popullit Shqiptar, duke marrë në konsideratë efektet positive
të këtĳ modeli, pavarësisht se funksionon mbi bazën e modelit Ombudsman lidhur
me ngritjen e Mekanizmit, në mënyrë vullnetare ka lidhur kontrata bashkëpunimi
me disa organizata për monitorime dhe inspektime të përbashkëta në Institucionet
penitenciare.
Por pavarësisht sa më sipër, gjithashtu institucionalizimi I bashkëpunimit në këtë
model has një sërë sﬁdash. Një ndër to është uniﬁkimi i monitorimit dhe inspektimit
nga të gjitha organizatat e përfshira në MKPT. Gjithashtu është shumë e rëndësishme
përcaktimi në mënyrë të qartë i ndarjes së roleve dhe i përgjegjësive ndërmjet
Ombudsmanit dhe organizatave të shoqërisë civile dhe procesit të vendimmarrjes si
psh tematika e raporteve të inspektimit, etj.
Sﬁdat kthehen në problem bashkëpunimi atëherë kur nuk arrihet dakortësia në
vendimmarrje nga aktorët e përfshirë në këtë process.
Në Slloveni, Ombudsmani dhe organizatat e shoqërisë civile bëjnë marrëveshje
të përbashkëta, ku >ohen nga ombudsmani nëpërmjet thirrjeve publike. Këto
marrëveshje rregullojnë marrëdhëniet reciproke ndërmjet palëve dhe në mënyë
të detajuar bëjnë ndarjen e detyrave, përgjegjësive dhe vendimmarrjes ndërmjet
organizatave përkatëse.
Në Danimarkë, për të shmangur këto vështirësi janë ngritur dy trupa për të lehtësuar
bashkëpunimin ndërmjet Ombudsmanit dhe organizatave; një grup pune nga OPCAT
dhe një Këshilli i OPCAT. (Association for prevention of torture, Brieﬁng series, 2013)
Një sﬁdë tjetër që evidentohet në qasjen me këtë model, lidhet me sigurimin
e qëndrueshmërisë të angazhimit të organizatave dhe qëndrueshmërisë së
marrëdhënieve të bashkëpunimit ndërmjet Institucioneve kombëtare të të drejtave të
njeriut edhe OJF-ve.
Në, Moldavi, një numër I konsiderueshëm I përfaqësuesve të shoqërisë civile pjesë
e MKPT-së dhanë dorëheqjen për shkak të mosdakortësisë të vazhdueshme me
Ombudsmanin e Moldavisë, duke bërë kështu që vëndet e tyre të qëndronin vakante
për disa vjet me rradhë.
Për këtë arsye, si zgjidhje në disa raste është gjetur ngritja e komisioneve të brendshme
ose me aktorë ndërkombëtare për të bashkërenduar veprimtarinë e OJF-ve dhe
Ombudsmanëve si dhe të sigurojnë veprimtarinë normale të Mekanizmit.
5.
Modeli “Institucioni i ri i specializuar”
Në disa vënde të Evropës dhe Azisë qëndrore, për kryerjen e veprimtarisë dhe
ushtrimin e funksioneve të MKPT-së janë ngritur institucione të reja të specializuara.
Nga 39 vëndet e Evropës dhe Azisë Qëndrore, 6 prej tyre kanë krĳuar institucione të
reja të specializuara, si Franca, Gjermania, Italia, Krigistani, Lihtenshtain dhe Zvicra.
Institucionet e reja të specializuara kanë marrë emërtime të ndryshme, por funksionin
që luajnë si Mekanizëm e kanë pothuajse të njëjtë.
Një ndër aspektet positive është se janë Institucione të specializuara dhe të fokusuara
në punën dhe veprimtarinë në parandalimin e torturës në vendet ku qëndrojnë
personat e privuar nga liria. Por një aspekt jo pozitiv, mund të konsiderohet fakti që
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janë institucione të reja, staf I ri, metodologji të reja, buxhete të përcaktuara, etj.
6.
Modeli “Disa Institucione të bashkuara”
Një model tjetër që është ndjekur në vendet e Evropës dhe Azisë qëndrore është
pikërisht bashkimi I disa institucioneve së bashku. Kjo është evidentuar në 3 shtete,
si Malta, Hollanda dhe Mbretëria e Bashkuar.
Në Hollandë, MKPT në modelin e disa institucioneve të bashkuara, është ngritur
ﬁllimisht me bashkimin e dy institucioneve në vitin 2012 dhe më pas dhe me
bashkimin e dy të tjerave në vitin 2014. Institucionet që janë bashkuar për të luajtur
rolin e Mekanizmit janë Inspektoriati I Sigurisë dhe i drejtësisë i cili luan rolin e një
organi koordinues, Inspektoriati I kujdesit shëndetësor, Inspektoriati I kujdesit të të
rinjve dhe Këshilli për Administrimin e drejtësisë penale dhe mbrojtjes të të miturve.
Konkluzione
Por pavarësisht sa më sipër, luajti e rolit dhe ushtrimi I funksioneve të Mekanizmit
nga një ose më shumë Institucione Kombëtare të të Drejtave të njeriut që janë
ekzistuese, pavarësisht modeleve që janë ndjekur krĳon më shumë favor se krĳimin
e institucioneve të reja. Kjo për shkak se Institucionet kombëtare të të Drejtave të
njeriut ofrojnë më shumë garanci, kanë qëndrueshmëri, kanë ekspertizë, metodologji
dhe infrastrukturë të zhvilluar e cila ndihmon në funksionin sa më mirë të MKPT-ve.
Ajo që është shumë e rëndësishme, është se Institucionet kombëtare të të drejtave të
njeriut gëzojnë pavarësi nga qeveria, ashtu siç speciﬁkohet edhe nga Parimet e Parisit,
për përmbushjen e të cilave vlerësohen një herë në pesë vjet.
Një vlerë të shtuar që evidentohet në këto Institucione kombëtare është se kanë
reputacion të fortë dhe besueshmëri tek publiku, nga të cilat Mekanizmi I ngritur
në këto institucione, përﬁton për të zhvilluar një dialog konstruktiv me autoritetet
lidhur me masat që do të ndërmarrin në mbrojtje të personave të privuar nga liria.
Një pjesë e mirë e Institucioneve Kombëtare kanë ekspertizë të gjërë në vlerësimin e
situatës të të drejtave të njeriut, duke e bërë atë shpesh me raportet vjetore, me raporte
të veçanta, me studime të ndryshme, ashtu si Avokati I Popullit në Shqipëri e realizon.
Institucionet kombëtare kanë një bashkëpunim shumë të mirë me aktorët ndërkombëtare
dhe sistemin ndërkombëtar të të drejtave të njeriut, gjë që për Mekanizmin janë shumë
të rëndësishme, kjo në kuadër dhe të pritshmërive të OPCAT.
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Abstrakt
Tregu i Përbashkët Europian është themeli i BE-së dhe pasoja më e madhe që ai ka sjellë në të
gjitha shtetet anëtare. Për Shqipërinë, si një shtet kandidat që synon anëtarësimin pranë kësaj
Organizate politike dhe ekonomike, kuptimi i drejtë i funksionimit dhe i të drejtës është një
detyrim për të gjithë juristët dhe ekonomistët në vend që brenda një 10-vjeçari do të jenë pjesë
e këtĳ tregu me një popullsi më të madhe se 750 milion. Kohët e fundit në rradhët e shteteve
anëtare si dhe në atë të shtetasve të Unionit ekziston një skepticizëm i madh si pasojë e krizës
ekonomike që ﬁlloi në SHBA në 2009 dhe u transferua në 2010 në BE me problemet e rënda në
shtetet jugore të Europës, e sidomos Greqisë. Masat e ndërmarra nga dy shtetet themeluese
të BE-së, Gjermanisë dhe Francës tregojnë edhe njëherë se e ardhmja e Unionit është në duar
të sigurta, në një kohë kur masat e kontrollit dhe monitorimit sidomos në fushën ﬁnanciare
dhe bankare janë forcuar deri në atë mase që konkurrenca e lirë e tregut të mos cënohet dhe
në të njejtën kohë të parandalimit të krizës ekonomike dhe ﬁnanciare. Qëllimi kryesor i këtĳ
artikulli është analiza e zhvillimit të integrimit europian.
Fjale kyçe: Liria e vendosjes, treg, BE, Shqipëri.

Hyrje
Bashkimi Europian i vitit 1992 nuk u pa si fundi i zhvillimeve në fushën e BE-së.
Konferenca e Kryeministrave u mbyll me Traktatin e Amsterdamit më 2.10.1997, i cili
hyri në fuqi në 1.5.1999 dhe solli këto principe bazë : lirinë, demokracinë, ruajtjen e të
drejtave të njeriut dhe lirive themelore të tregut të brendshëm. Në rast të shkeljes së këtyre
pikave u krĳua një mekanizëm sanksionesh. Katalogu i qëllimeve të Unionit u zgjerua me
kompetencat dhe politikat e reja në fushën e Vizave, Azilit, emigracionit dhe politikave
të tjera në lidhje me qarkullimin e personave. Në shtyllën e tretë u përfshi Bashkëpunimi
në fushën e policisë dhe të drejtësisë për çështjet penale. Forcimi i politikës së përbashkët
të jashtme dhe sigurisë si dhe krĳimi i Përfaqësuesit të Lartë për Politikën e përbashkët
të jashtme dhe sigurisë ishin të rejat e këtĳ Traktati. Graﬁku i mëposhtëm paraqet edhe 3
shtyllat e BE-së, të cilat ishin në fuqi deri në Traktatin e Lisbonës.

1.

Traktati i Nicës

Vetëm një vit më vonë pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Amsterdamit u mblodh
Konferenca e Kryeministrave, e cila gjeti zbatim me nënshkrimin e Traktatit të Nizzes
504

më 26.2.2001. Qëllimi i konferencës së Kryeministrave ishte krĳimi i a>ësisë zgjeruese
të BE-së në kuadër të zgjerimit në lindje, krĳimi i reformave institucionale, sidomos
forcimi dhe zgjerimi i vendimit të shumicës si dhe ulja e numrit të deputetëve në
Parlamentin Europian. Të tjera ndryshime përfshĳnë ndarjen e kompetencave mes
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GJED dhe Gjykatës së Shkallës së Parë, procedura e re për emërimin e Presidentit
të Komisionit të BE-së si dhe zgjerimi i procedurës me shumicë të kualiﬁkuar. Në
ndryshimet e reja në fushën materiale përfshihen futja e nenit 181 mbi bashkëpunimin
ekonomik, ﬁnanciar dhe teknik me shtetet e treta si dhe zgjerimi i kompetencës së
BE-së në fushën e politikës tregtare të përbashkët, të tregtisë me shërbime si dhe
aspekteve relevante tregtare të së drejtës së pronësisë intelektuale. Karta e të drejtave
të njeriut u bë pjesë e së drejtës primare të BE-së dhe hyri në fuqi më 7.12.2000 me
Traktatin e Nicës.1

1.

Traktati për një Kushtetutë Europiane

Sipas mendimit të shumë ekspertëve ndryshimet e bëra me Traktatin e Nicës nuk
mja>onin për të zgjidhur çështjen vendimtare të së ardhmes së Unionit. Kështu pas
përfundimit të Konferencës së Kryeministrave në Nicë ﬁlloi menjëherë puna për
krĳimin e Kushtetutës. Konventa për Kushtetutën drejtohej nga Giscard d’Estaing
(ish presidenti Francez) dhe u mblodh nga maji 2002 deri më korrik 2003. Dra>i
kushtetues u diskutua edhe me qeveritë e shteteve anëtare. Më 29.10.2004 ky dra>
duhet të votohej nga shtetet anëtare, por u rrëzua me referendumin popullor në
Francë dhe Holandë. Faza e reﬂeksionit e mëvonshme tregoi se vazhdimi me këtë
projekt nuk ishte më i pranueshëm. Sidomos ato rregulla të Konventës (simboli,
terminologjia etj) të cilat krĳonin idenë e shtetit BE nuk u përfshinë më në planet e së
ardhmes. Më 13.12.2007 Traktati i Lisbonës u nënshkrua nga shtetet anëtare të BE-së.
Dështimi i Kushtetutës së BE-së, ama nuk do të thotë se traktatet që janë në fuqi nuk
kanë rangun kushtetues, siç e ka përcaktuar edhe GJED që në vitin 1986 në çështjen
“Les Verts”, për Traktatin e Bashkësisë Europiane. Paçka se sipas historisë Kushtetuta
është pjesë e legjislacionit kombëtar, sipas GJED deﬁnicioni i Kushtetutës në kuptimin
e gjerë shtrihet edhe në format e institucionalizuara të pushtetit politik. Ky funksion
i takon sidomos të drejtës primare të Unionit. Në këtë këndvështrim mund të ﬂitet
pra për një të drejtë kushtetuese Europiane, ashtu sikurse edhe për një Kushtetutë
Europiane.
Në të njejtën kohë, 17 nga 27 shtetet anëtare të Unionit kanë pranuar simbolet e Unionit,
të cilat përfshĳnë, ﬂamurin, himnin, Euron (monedhë) si dhe ditën e Europës. Nuk
duhet harruar gjithashtu se Traktatet përmbajnë elemente identiﬁkuese të Unionit, siç
janë identiteti në nivelin ndërkombëtar, në funksionin e partive politike Europiane si
dhe në rregullat e shtetësisë së Unionit.

2.

Traktati i Lisbonës

Me Traktatin e Lisbonës, ideja e Kushtetutës për tani është lënë mënjanë ashtu sikurse
edhe deﬁnicioni “Kushtetutë” është hequr nga teksti i traktateve.
Qëllimi i kësaj reforme ishte një lehtësim i zbatimit të këtyre traktateve si dhe i strukturave
të BE-së. Unioni nuk ka një bazë të njehsuar të së drejtës primare siç do të ishte rasti i
Kushtetutës Europiane, por ajo përbën një Union unik. Kjo nënkupton një siguri më të
madhe të së drejtës për të tretët në marrëdhënie me Unionin duke krĳuar struktura e
kompetenca më të qarta, atje ku ekzistonin paqartësi (psh. Sanksionet kundrejt shteteve
të treta). Për shkak të numrit të madh të përjashtimeve, edhe në fushën e lirisë, sigurisë,
1 Shih Komentin tek, Streinz, Europarecht, 18.
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të drejtës si dhe të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, kjo siguri e së drejtës nuk u realizua
plotësisht. Nëpërmjet Traktatit të Lisbonës, Unioni ka marrë padyshim statusin e një
organizate ndërkombëtare me fuqi të veçantë, të cilat realizohen nëpërmjet organeve të
saj në interes të realizimit të qëllimeve të traktatit. BE mund të përkuﬁzohet gjithashtu
edhe si një bashkim shtetesh sovrane.
Ky traktat ka forcuar pozitat e BE-së kundrejt shteteve anëtare. Së pari, Bashkësia
Europiane e Atomit nuk do të përbëjë me thelbin e Unionit, këtë do ta ndërtojnë
tashmë TBE dhe Traktati i Lisbonës. Bashkësia Europiane e Atomit qëndron si një
bashkësi supranacionale e pavarur pranë Unionit. BE përfaqëson tashmë edhe
Bashkësitë Europiane Ekonomike në marrëdhënien me të tretët.2
Përfundime
Në kuadër të një një përfundimi dhe analize më të thellë të lirive themelore të
tregut të përbashkët europian mund të themi se punimi i mësipërm krĳoi nje hyrje
te zhvillimit te integrimit ne BE. Paralelet e lirive themelore gjenden nga njëra anë
në traktatin e Lisbonës dhe nga ana tjetër në jurisprudencën e GJED-se, e cila e ka
krĳuar thellësisht të drejtën e tregut të brendshëm të BE-së. Këtu bëhet [alë jo shumë
për përmbajtjen e vërtetë të lirive themelore (pra mallra-, shërbime-, persona- dhe
qarkullimin e kapitalit), por për përbërjen dhe sistematikën e çdo lirie themelore.
Së pari, GJED ka përcaktuar se të gjitha liritë themelore janë të zbatueshme në formë të
drejtpërdrejtë, në një formë që qytetarët mund t’u drejtohen dhe të kërkojnë të drejtat
e tyre duke u bazuar në to. GJED gradualisht e ka zgjeruar ndalimin e diskriminimit
në një ndalim kuﬁzimi të përgjithshëm. Masat shtetërore, të cilat janë diskriminuese
mund të justiﬁkohen vetëm nëpërmjet shkaqeve të justiﬁkueshme të përcaktuara
të traktatit të Lisbonës. Sipas jurisprudencës së vazhdueshme të GJED masat jodiskriminuese mund të justiﬁkohen edhe nëpërmjet shkaqeve të detyrueshme të
interesit të përgjithshëm dhe në të njëjtën kohë masat shtetërore të cilat kuﬁzojnë një
liri themelore, duhet të jenë proporcionale.
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Postponement of the commencement of execution of sentence of
imprisonment
Dr. Sc. Hashim Çollaku
MS c. Mentor Çollaku
Abstract
In this paper work I have treated the issue of postponement of the commencement of execution
of sentence of imprisonment, using sources from the theory and practice. The purpose of this
paper work that the issue as an object of treatment to be more compressible during the practical
work and law interpretation too. The part of the theory of the topic is focused in consultation
of literature that is used during the work. In this perspective it is done the analysis of Law on
Execution of Criminal Sanction (in continuation LECS), Law no. 04 / L-149, dated. July 29, 2013,
Law no. 03 / L-191, eﬀective from 22 July 2010, Regulation 2004/46, the Law on Execution of
Criminal Sanctions of Kosovo, in force from April. November 19, 2004, the Law on Execution
of Criminal Sanctions, which has been in force under the UNMIK Regulation No. 1/99, 24/99,
and the Law on Execution of sentence imprisonment of Croatia, the Law on Execution of
Criminal Sanctions of Montenegro.
Keywords: law, enforcement of criminal sanctions, the commencement of execution of the
sentence, the postponement of execution of sentence.

Introduction
Penology is the science that deals with the study of the execution of criminal sanctions,
while in some countries known as the right to the execution of criminal sanctions. As
special science have its special legal method and object of independent study.
The word Penology derives from the Latin - Greek words, which means: pena punishment and logos - science, which in free translation means the science on
punishment. The term penology for the ﬁrst time is used by the German author Franz
Liber in 1845, treating as particular science discipline, which will deal with the study
of the execution of punishments and other punishment sanctions undertaken by the
state in ﬁghting crime.
This meaning is not adequate, because this science apart from the punishments deals
with the treatment and study of criminal sanctions, such as punishments , security
measures, supplementary punishments, educational measures which are of diﬀerent
types, etc. With the development and evolution of science, technology, it is observed
the evolution and development of the legal framework which is a special characteristic
of the work of relevant institutions in the respective countries.
Like every legal science that has gone through many stages of development, depending
on the overall development of socio – economic, penology has gone through phases
as well. More typical are the ﬁrst phases which date from the eighteenth century, the
second phase of the late nineteenth to 30 years of the twentieth century, as well as the
third phase of the early twentieth century and up to now.
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Otherwise Kosovo is LEPS force, Law no. 04 / L-149, dated. July 29, 2013, ﬁ>een (15)
days a>er publication in the Oﬃcial Gaze#e of the Republic of Kosovo as a basic law
for the enforcement of sentences.
1. Basic principles for the execution of criminal sanctions
The Criminal Code of Kosovo (on going CCRK) are provided the general principles
of a material nature pertaining to the enforcement of criminal sanctions and rights,
fundamental freedoms enjoyed by the perpetrators of criminal acts a>er they commit
them, but also the restrictions, the a#itude towards prisoners, their treatment and the
measures that can be taken against them, regulated in more detail in the LEPS1.
The general principles relating to the enforcement of criminal sanctions are:
a. The principle of legality
b. The principle of humanity
c. The principle of rehabilitation and re-socialization
d. The principle of individualization
1.1 The principle of legality
The principle of legality is one of the main principles in criminal law as well as in the
execution of criminal sanctions, because without legal basis cannot carry on adequate
the investigation procedures concerning the enforcement of appropriate criminal
sanction. In penology aspect, the principle of legality interrelates to the treatment
of perpetrators that goes through all provided the stages that characterize the state
bodies.
In criminal law, such treatment has two aspects:
a. The ﬁrst aspect has to do with that to the perpetrator may be imposed only
one sanction which is foreseen by the law, and because of his guilt, which in this
particular case has been imposed by the court. This relates to postulation “nullalege
sine poena.”
b. The second aspect has to do with that to the perpetrator can be imposed only those
rights, or be limited to only those rights which are provided by the law, and no other
right cannot be denied. So, in this case it protects the perpetrator from arbitrary state
bodies, and the personal rights which are guaranteed, cannot be violated.
1. 2 The principle of humanism
For the content, criminal sanctions are the harms which aﬀects the perpetrator,
criminal sanctions deny, limit the rights that perpetrator enjoys, and it relates to that
the sentence has humane character, which a#empts to uphold the dignity of prisoners
while in detention. Also, enforcement of criminal sanction for prisoners should have
the character provided by law, not to exceed to derogatory character, disparaging,
but the prisoner shall enjoy the rights and basic freedoms guaranteed by the acts and
international instruments and with the Constitution and laws in force.
These premises of criminal sanctions cannot be avoided, due to the nature, content and
1 Article 4, Law on Execution of Criminal Sanctions, purpose of execution of criminal sanctions
aimed rese#lement and reintegration of prisoners into society and prepare them for life, as well as
responsible behavior. Execution of Criminal Sanctions, also serves to protect society by preventing
the commission of further oﬀenses and restrained others from commi#ing criminal oﬀenses.
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purpose that must achieve. But constantly is required to respect the dignity of prisoners,
but also the character of the imposed sentence, respecting the imposed sentence enables
the prisonerto achieve the reintegration and rese#lement as soon as possible.
Otherwise this principle is provided in CCRK, and the Code of Criminal Procedure
of the Republic of Kosovo (hereina>er CPCRK), during the execution of the sentence,
the prisoner shall not be subjected to diﬀerent inhuman treatments, and humiliating
and no other unnecessary sentence (....?), including the medical treatment “, respecting
guaranteed fundamental rights. So the rights of a convicted person may be limited to
the extent that necessary and in accordance with the law and international standards
of human rights “.
1. 3 The principle of rehabilitation and re-socialization
This principle essentially refers to persons who are sentenced to imprisonment, or life
imprisonment, so far this has the eﬀect that those convicted are serving a sentence
to re-educate and re-socialize, hence the persons who are serving the sentence a>er
they serve the sentence and released to be equal with other people and the treatment
to have positive eﬀect that in the future not to have the tendency to commit a new
criminal oﬀense.
During the sentence, particularly the imprisonment, to the prisoner should be created
a life consciousness, communication and collaboration with environment and adapt
laws that are applicable.
1.4 The principle of individualization
The principle of individualization is very important, especially during the execution of
criminal sanctions, because it is interrelated to the perpetrator to whom is announced
respective legal punishment. Otherwise, the individual principles of punishment are
^aracterized by two powerful components:
a. individualism principle in criminal law,
b. the principle of individualization in the penitentiary right.
Individualism in this stage consists of an adaptation of punishment and other
measures of criminal sanctions for particular person who are punished and the
circumstances that are particular to that person –commitment of criminal oﬀense.
Whereas
this principle in right penitentiary corresponds as a condition for implementation of
the principle of rehabilitation and re-socialization.
According to the CKK provides only principles and fundamental within individualism,
whereas in LECS, also provided details on these methods and ways to individualism
of the sentence.
Individualization of punishment in the right penitentiary is performed depending
from subjective and to objective conditions. Conditions in education- correctional
institutions, taking into account age, gender, education, because it can be for
perpetrators of criminal oﬀences that are serving a prison may be recidivists (repeater)
or persons who for the ﬁrst time violate the law, then appropriate treatment should
be set, with the teams that are in the educational-correctional institution. Respecting
these principles the execution of punishment sanctions stars to be implemented2, and
2 Article 7 LEPS, Postponement and suspension of penal sanction. The execution of a penal

sanction may be deferred and suspended under the conditions provided by law.
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respecting relevant procedures too.
2. Commencement of execution of sentence of imprisonment
The importance of execution of criminal sanctions, consisting of achievements possible
existing system itself. It is known that the justice authorities are interested that a>er
the trial and exhausted all legal remedies of appellate and court judgment with legal
remedies especially the regular ones than then it starts the procedure of execution. This is
required in order to inﬂuence to the other perpetrators of criminal oﬀences. In this regard,
with the commencement of the execution of criminal sanctions, explicitly sentence of
imprisonment claimed to achieve certain objectives. As important, penology knows:
a. special prevention
b. general prevention
c. reeducation - re socialization, and
d. isolation of the perpetrator from society-protecting and protection of society
from perpetrator.
These characteristics should have a powerful eﬀect on perpetrators, and also must
consider law enforcement and authorized to monitor the execution of the punishments.
It is well known that to start the execution of a sentence of imprisonment, which may
also be sentenced to life imprisonment, it is necessary that the judgment be ﬁnal and
enforceable. This means that from the moment when we will start the execution of a
sentence of imprisonment would not exist legal obstacles and we have used all the
remedies that were available.
Basic Courts (according to the Law on Courts of the Republic of Kosovo3 are 7 Basic
Court, Prishtina, Peja, Gjakova, Prizren, Gjilan, Ferizaj and Mitrovica), which are
responsible for implementing the procedure for enforcement of criminal sanctions,
educational measures and compulsory enforcement measures for psychiatric
treatment. In this is treated the procedure of execution of sentence of imprisonment, as
well as postponement of the execution of sentence of imprisonment, which commence
with the fsupplementingof the legal conditions, when the court judgment becomes
ﬁnal. The prisoner against whom the procedure of punishment has commenced goes
through the procedure provided by LECS. The procedure is executed by the persons
employed in Correctional Center, based on the law and regulations of the correctional
center.
According to the LECS, the commencement of the execution of the sentence of
imprisonment begins from the time when the convicted person was given the order
to report to the respective court for execution of sentence of imprisonment.
The ﬁrst step in the procedure is the order is served to the perpetrator, which must
have met the formal legal side, have name, with other records of the exact person
who have to go in to serve the sentence, content of the case, which means to know the
number of the judgment which is ﬁnal, with all other characteristics. Once the order
is served for the commencement of the execution of the sentence of imprisonment,
the convicted person has the right to seek legal possibility to postpone the start of the
execution.
3 Law on Courts in the Republic of Kosovo, Law Nr. 03 / L-199, 22.07.2010.
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3. Postponement of the commencement of the execution of the prison sentence
Court judgments to become enforceable must be valid to exhaust all possibility of
appellate legal remedies. Perpetrators of the criminal oﬀences cold be announce
relevant criminal sanctions and mandatory treatment measures 4, so that under
Article 42 from CCRK provided these types of penalties, principal punishments,
alternative, and supplementary punishment, whereas under Article 43 of CCRK,
provided these types of the main penalties, the sentence of life imprisonment, the
sentence of imprisonment and ﬁne. But perpetrators of criminal oﬀence, a>er the
legal conditions are fulﬁlled stipulated by the law, it may be announced the judicial
reprimanded or mandatory treatment measures5, which means that the legislator
has provided many opportunities that the perpetrator to impose appropriate legal
sanction
According to the LECS, the procedure for execution of sentence of imprisonment and
its execution is the responsibility of the Basic Court, where the residence or domicile
of the convicted person is.
Delaying the start of execution of sentence of imprisonment is prescribed to LESP
Article 11, continuing with the conditions prescribed in other legal subsections. In
section 20 LECS6, the procedure is being explained to be followed for the postponement
or execution of the sentence, continuing to Article 217, Article 258, Article 269, and
Article 2710, it has provided the conditions for revocation and termination of execution
of sentence of imprisonment.
A convicted person who is in detention, a>er ending the trial, transported from the
detention to the punitive – correctional center (notiﬁed the center for the extension
with a special ruling until the judgment by the court is issued, for adults, while for
minor the panel for juveniles issue the ruling)11.
4 Article 7 of CCRK.
5 Article 4 of CCRK provides criminal sanctions: The main penalties; alternative punishments; Additional
penalties; and judicial admonition, and measures of mandatory treatment, which may be imposed on a
perpetrator who is not criminally responsible or is addicted to drugs or alcohol, which are: compulsory
psychiatric treatment and custody in a health care institution; mandatory psychiatric treatment at liberty; and
mandatory rehabilitation treatment of persons addicted to drugs or alcohol.
6 Article 21 of the Law on Execution of Criminal Sanctions, the procedure provides for the postponement of
execution of sentence.
1. A convicted person submitting the application for stay of execution of sentence within three (3) days of
receipt of the order to serve the sentence.
2. If a serious acute illness of the convicted person or his spouse’s death, child, adopted child, parent
or adoptive parent occurs after the expiry of a period of three (3) days, the request may be submitted
until the day when a person convicted shall apply to serve the sentence. 3. The application for a stay of
execution must contain reasons for postponing the evidence that supports the period of time for which the
postponement is requested.
7 Article 22 paragraph 1, 2 LEPS provides procedure for ﬁling the request for a stay of execution is submitted
to the president of the competent court and the procedure action if evidence is not attached to the petition, the
president of the basic court shall order the convicted person that evidence t ‘the ﬁle within eight (8) days and
warned that otherwise the request will be rejected.
8 Section 25 ibid.
9 Section 26 ibid.
10 Article 27, LEPS, explains the procedure for revocation and termination of the stay of execution of
sentence of imprisonment.
11 Article 367 of KPPRK, has arranged the detention procedure after the verdict.
512

4. Procedure for postponement of the execution of a sentence of imprisonment
The convicted person who is at liberty according to LECP, the person is served with
the order, while with the previous Law for execution of criminal punishment is
served with summon. Upon receipt of the order the convicted person must a#end to
for starting the execution of the punishment. The order should have formal legal side,
entry, provision reasoning and legal remedy
The deadline for the conviction person to a#end for execution of the sentence is 8
days, but cannot be longer than 8 days, the deadline which is considered long enough
to arrange basic family business.
5. The competent court
According to the Law on Execution of Criminal Sanctions, competent to execute
criminal sanctions and mandatory treatment measures are the Basic Courts.
Basic Court notiﬁes the punitive correctional –centers that a convicted person should
appear, on due date at the center to begin execution of the punishment, or the
mandatory treatment measure whilst the notiﬁcation should be made by legal act,
and sent all the necessary case ﬁles, which is a#ached to the ﬁnal and enforceable
judgment.
A convicted person a>er taking the order may request the postponement of the
commencement of execution of sentence of imprisonment, and this will start from
the date of receipt of the order and a#end for serving the sentence of imprisonment.
Postponement of the commencement of execution of sentence of imprisonment is
interrelated to diﬃculties or eventual obstacles, which are the provided to the Law
on Execution of Criminal Sanctions, Article 19 of the Law, and all the possibilities
that are provided law, the reasons for postponement the beginning of sentence of
imprisonment.
Upon receipt of the order, in which there is legal remedy, the convicted person has
the right to ﬁle appeal for postponing the execution of a sentence of imprisonment to
the president of the competent court. Deadline for submission of the appeal is three
days from the receipt of the order, provided for in Article 20 of the Law on Execution
of Criminal Sanctions.
6. Conditions for postponing the execution of a sentence of imprisonment
LECS, there are conditions that must begin the execution of the prison sentence, and
also has provided the conditions for delaying the execution of a prison sentence. All
conditions are provided by Article 21 of the Law on Execution of Criminal Sanctions,
the reasons outlined, and they can be of diﬀerent nature, as a convicted person when
it receives the order to submit startup the execution of imprisonment, before going
or before a#end, the institute can use postponement start of execution of sentence of
imprisonment, with associated conditions, which may be of diﬀerent nature.
Conditions that are provided in Article 21st Law on Execution of Criminal Sanctions,
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are shown explicitly, they are: special conditions, such as acute serious illness of the
convicted person, the death of his spouse, child, the adopted parents, adoptive parents,
but for all the reasons that would require postponing the start of the execution of the
prison sentence must be ﬁled together with submission, and preferably covered by
relevant evidence, as well as general conditions.
So, in general terms, there are special conditions and general conditions. Article 19 of
the Law on execution of criminal sanctions are foreseen reasons and duration of the
postponement of the start of the execution of the prison sentence, paragraph 1 under
the following paragraphs, noting that the postponement may be requested by the
person convicted following reasons:
a. for health reasons, to cure serious acute illness, in which case, the interested party
must submit a report on the health condition of the sick person, and this situation
should be followed constantly. Depending on medical reports which will be presented
to the competent court, it will go forward with the procedure.
b. for family reasons, if the female convicted person, has completed 6 month of
pregnancy or has a child younger than one year, at the latest by 3 years of the child’s
life,
- if a spouse, child, adopted child, parent or adopted parent of the convicted person
has died or is suﬀering from a serious illness, up to 3 months from the date of
commencement of execution of sentence of imprisonment,
- if the wife of a convicted person has to deliver a baby within 3 months, or if it
passed less than 6 months from the day when she delivered a baby and there are
no other family members to help her - the postponement of the commencement of
execution sentence can be not up to 6 months,
- if the spouse or any other members of collective family is a convicted person is
summoned with a convicted person to serve his sentence of imprisonment or long
term imprisonment or some of them who are already in prison - the latest up to 6
months.
c. for economic reasons, when the convicted person requires a postponement of the
commencement of execution of the sentence, e.g. up to 3 months for the performance
of agricultural or seasonal jobs that cannot be postponed, and the convicted person
has no other force that would replace.
d. for contractual reasons, if the convicted person is obliged to perform the
commenced works from the contract and the lack performed progress of the works
will substantially damages the economic situation of the prisoner his family, the
postponement of the commencement of execution of the sentence can be postponed
up to 3 months.
e. For educational reasons: if the convicted person requires a postponement to
complete schooling, or whether it should be subject to certain exams, which has
prepared the relevant documents, will prove that he is a#ending the education and
the exams to take, then delay can be up to 6 months.
7. Procedures for delaying the execution of a sentence of imprisonment
LECS provides the conditions that must be met in case the postponement of execution
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of sentence of imprisonment. These conditions are provided in Article 20 of LECS12.
When the decision is made to postpone the commencement of the execution of
imprisonment by the President of the Basic Court it is provided the date of appear
to begin serving his sentence. President of the competent Court may issue two types
of as decisions concerning the release reviewing the appeal of convicted persons.
With the decision of the competent court president can approve the appeal, in the
provision of the ruling are stipulated the reasons of approval or if it is refused are
stipulated the reasons of refusal.
Submission of the appeal by the convicted person means suspension of execution of
the commencement of imprisonment. Depending on what else the decision is made
by the president of the Basic Court continued the procedure continues. If the appeal
is refused than the convicted person may ﬁle an appeal to the Court of Appeal and
competent for this is the president of the Court of Appeal. Whatever the ruling issued
by the President of the Court of Appeal is ﬁnal and there is no space for misapplication
by the convicted person, to exploit the opportunity for ﬂing a second appeal.
A convicted person a>er completing the prescribed legal procedure, if he did not
appear to commence execution of sentence, if a resident of Kosovo, where he has his
domicile or residence the court issued the orders for bring him by force. The execution
of the order is executed by police station within the jurisdiction of the competent
court. If the convicted person is a citizen of another state, the court shall ensure to
make an application for arrest warrant, with which will be notiﬁed Kosovo Police in
all border crossing points, in cooperation with other countries that have cooperation.
Convicted person to whom the order is served to commence the execution of the
prison sentence, one should check in advance if it came to absolute prescription
of the execution of the sentence or not. If it came to absolute prescription, then the
12 Article 20, LEPS, postponement of execution of sentence of imprisonment
1. The execution of a sentence of imprisonment may be extended by the convicted person’s prayer:
1.1.deri the illness, if the convicted person is suffering from an acute illness;
1.2. at the latest by the end of the third year of a child’s life, if the female convicted person has completed the
sixth month of pregnancy, or has a child younger than one (1) year;
1.3. the latest up to three (3) months from the date of commencement of the postponement of execution, if a
spouse, child, adopted child, parent or adoptive parent of the convicted person has died or is suffering from
a serious illness;
1.4. no later than six (6) months from the date of commencement of the postponement of execution, if the wife
of a convicted person has to be born three (3) months, or if it is less than six (6) months from the date when
she was born, and there is another family member to help him/herr;
1.5. no later than six (6) months from the date of commencement of the postponement of execution, if the
spouse or any other member of the household of the convicted person is invited to a convicted person to serve
his sentence of imprisonment, or if any of them is already in prison;
1.6. the latest up to three (3) months from the date of commencement of the postponement of execution, if the
delay requires the convicted person to perform agricultural or seasonal work that cannot be postponed, or to
work as a result of an accident and the family the convicted person does not have the necessary manpower;
1.7. the latest up to three (3) months from the date of commencement of the postponement of execution, if the
convicted person is obliged to perform the work already started and its failure would cause signiﬁcant harm;
1.8. no later than six (6) months from the date of commencement of the postponement of execution, if the
convicted person requires a postponement to complete schooling or to take an examination for which he has
prepared.
2. The day on which the decision to postpone the execution is considered the starting date of the stay of
execution.
3. A convicted person may request the postponement of the punishment most twice for any of the reasons
stated in this article.
4. The execution of the sentence cannot be postponed, if the execution of the sentence, or part of the sentence
will be impossible because of the limitation.
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procedure should be terminated the procedure for execution of commencement of
prison punishment, in the contrary will be acted according to the law.
According to provisions of LECS, postponement of the commencement of the
execution of a sentence of imprisonment the party may request to do it under
extraordinary legal remedies. Upon the request of the state prosecutor it is always
allowed to postponement of the commencement of execution of the prison sentence
until the decision is made in compliance with appropriate legal remedy. If the
prosecutor does not use this opportunity, then is carried on the procedure provided
by law, whilst for violation of the right of a convicted person, it is acted in accordance
with a law up to the procedure for compensation.
8. The postponement of the commencement of execution of sentence of
imprisonment according to the Law for the execution of a prison sentence in
Croatia.
Countries in the region, the Republic of Croatia commencement of the execution of
a sentence of imprisonment has arranged with the law on execution of sentence of
imprisonment, which is the special law and regulates the procedure for this area. This
means unlike LECP, because in this country there is a special law for the execution of
the prison sentence of imprisonment.
Conditions for of the commencement of execution of sentence of imprisonment,
is provided for in Article 5413 of the Law on Execution of sentence provided with
supplementary modalities Article 5514 of the Law on Execution of sentence, which
speaks about the commencement of execution of sentence of imprisonment in the
paragraph 1 states: “the convict who is summoned for military service or military exercises,
initially will be sent to serve sentences before starting military service or military exercise,
going to paragraph 2 and 3 while in paragraph 4 shows another circumstance where noted:
“if the state is a wartime or threatens the sovereignty and territorial integrity, the
convicted person will not be sent to serve sentences until the war ended”, and Article
5615 Law on execution of imprisonment, provides conditions for the revocation of
the ruling and the conditions for a postponement of the sentence. The law provides
that the procedure for execution of sentence of the proceeds the judge of a competent
court according to the law, he has all the powers to monitor the case for execution of
the sentence until the end.
It is important to note that a person sentenced to prison, he is served with the with
prescribed legal form, and the convicted person can exceed the procedure foreseen
by law. It is provided the appeal postponement the execution of a prison sentence,
making another ruling, the time of a#ending to the institution to initiate the execution
of the prison sentence is 15 days, there is the right to appeal, the possibility of making
the ruling of second instance etc. (Summary of the criminal laws of Croatia, the
publishing house “Vizura”, Zagreb, published in 2006, prepared by the author Marin
Vuliq).

13 Article 54 of the Law on Execution of imprisonment sentence of Croatia, p. see Law 19).
14 Article 55 Ibid, p. 19 and 20).
15 Article 56 Ibid, p. 20).
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9. Postponement of the commencement of execution of sentence of imprisonment
according to the Law on Execution of Criminal Sanctions of Montenegro.
In Montenegro, there are eﬀorts to pass the law on execution of criminal sanctions,
where all the provisions are summarized from the oﬃcial gaze#e of 12/07/1994 25/99,
29/94 of 26.08.1994, 69/03 of 25.12.2003, 65/04 of 25.10.2004, that all provisions are
introduced in a joint law a>er and provided the development of the procedure of
execution of sentence proceeded by competent municipal court, starting to notify
the convicted person with the guide act, in a deadline of 8 days to a#end at the
commencement of the sentence of imprisonment, which deadline shall not be longer
than 15 days - Article 2416 of the same law. Also the development of the proceedings
is provided for in Sections 2517, 2618, while Article 2719 are set conditions that enable
postponement of the execution of a sentence of imprisonment, in addition to Article
2820 to Article 2921 of 3022 (More speciﬁcally can look at the law).
In Article 2623 of LECS of Montenegro, speaks about the commencement of the
execution of compulsory treatment measures of alcohol and drug addicts. If the
President of the competent court if it ascertains that are felt reasons for which it was
granted a stay of execution beginning of imprisonment, may revoke the decision
made provided legal reasons.
Conclusion
The procedure for executing and postponement the start of his prison sentence in the
Republic of Kosovo is regulated by LECS. Responsible for execution of court decisions
is the Basic Court in the territory where the convicted person has his domicile or
residence. Having into consideration the general crimes are criminal oﬀences
commi#ed by the juvenile and adults persons, persons with mental disabilities, then
according to LECS, CCRK, KPPRK, the Constitution of the Republic of Kosovo, as well
as acts and other international instruments, the fundamental rights and freedoms of
prisoners, must be respected because he enjoys the appropriate protection treatment.
All actions should to be taken to commence execution of sentence of imprisonment,
or postponement of the commencement of the execution of the prison sentence, must
implement the relevant legal provisions and the competence of the relevant court.
In this paper I dealt with those two institutes, thinking that they are untreated and
not handled as it should, and the theory and practice need such a paper work.
In the paper work I have done a comparison of the Law on Execution of Criminal
Sanctions, the Law on Execution of sentence of Croatia and the Law on Execution of
Criminal Sanctions of Montenegro.
Without a proper law for the execution of penal sanction, will appear deadlock in the
work of all organs for materialization of the work of judicial bodies which deal with
16 Article 24 of the Law on Execution of Criminal Sanctions of Montenegro, p. 3.
17 Article 25, ibid, p 3 and 4.
18 Article 26, ibid, p 4.
19 Article 27, ibid, p 4.
20 Neni 28, po aty, fq 4.
21 Article 29 Ibid, p. 4.
22 Article 30 Ibid, p 4.
23 Article 26, ibid p 4.
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the execution criminal sanctions or measures of mandatory psychiatric treatment.
How to achieve appropriate result.
Books, Laws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliography

Prof. Dr. Halili, Ragip, Penology, published 2005 , Pristina.
Law Nr. 03 / L-191 of Penal Sanctions.
Law on Execution of Criminal Sanctions (UNMIK Regulation No.2004 / 46, 19. November
2004).
Criminal Code of Kosovo (UNMIK Regulation No.2003 / 25, 06. June 2003).
Code No. 04 / L-82, Criminal Code of the Republic of Kosovo, in force from January 1,
2013.
Code No. 04 / L-123, Code of Criminal Procedure, in force from January 1, 2013.
Criminal Procedure Code of Kosovo (UNMIK Regulation, 2003/26, June 6, 2003).
Law on Execution of Criminal Sanctions, date 01 July 1977 (applied by UNMIK Regulations
No.01 / 1999 and 24/1999).
Law on Execution of Criminal Sanctions Law Nr. 03 / L-191 July 2010.
Law on Execution of Criminal Sanctions of Kosovo - Regulation 2004/46.
Law on Execution of sentence of Croatia, published - in 2006, the publishing house
“Vizura” - Zagreb.
Law on Execution of Criminal Sanctions, Montenegro, oﬃcial newspapers No. 25 / 99 dt.
12.07.1994, 29.09.1994, dt. 26.08.1984, dt. 25.12.2003 69/03, 65/04 dt. 25.10.2004.

518

Hyrje në Organet primare të BE-së - I
Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Endri Papajorgji
Zv. Rektor dhe Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)
Abstrakt
Tregu i përbashkët dhe Unioni i përbashkët ekonomik dhe monetar që u arrit me hyrjen në
fuqi të Euros më 1 janar 2002 në BE, është ﬁtimi më i madh i Unionit në fushën ekonomike,
ndërsa në fushën juridike për të arritur qëllimet e uniﬁkimit në fushën e së drejtës private,
nevojiten vendimet e GJED dhe Udhëzimet e Direktivat e Komisionit e Parlamentit Europian.
Kjo artikull prezanton dhe anlizon kompetencat e 3 organeve kryesore te BE-se, sic ajne:
Komisioni, Këshilli e Parlamenti Europian. Vendimet e zgjedhura janë më të rëndësishmet
si dhe më aktualet në fushën e së drejtës civile, 4 lirive themelore të tregut të përbashkët, të
Kartelit dhe ruajtjes së Konkurrencës dhe japin një pamje të qartë të gjithë këtĳ zhvillimi dhe
se si po zhvillohet BE. Vendimet e GJED janë të formuluara në një gjuhë të vështirë për t’u
kuptuar, por të qartë përsa i përket zbatimit në shtetet anëtare. Në këtë kuadër qëllimi kryesor
i këtĳ punimi është analiza e tre nga organet primare të BE-së.
Fjale kyçe: Liria e vendosjes, treg, BE, Shqipëri.

Hyrje
Si Organe të Unionit në bazë të nenit 13 pika 1 dhe 2 e TBE janë : Parlamenti
Europian, Këshilli i Europës, Këshilli, Komisioni Europian, Gjykata e BE-së, Banka
Qëndrore e BE-së dhe Organi Mbikqyrës i BE-së. Organet e BE-së kanë një lidhje të
shumëllojshme me njëri-tjetrin. Në bazë të nenit 13 pika 1 të TBE, Unioni ndjek në
kuadrin institucional qëllimet, interesat e tĳ, të shtetasve të tĳ, të shteteve anëtare, si
dhe siguron koherencën, eﬁçencën dhe vazhdimësinë e politikës dhe masave të tyre.
Ky formulim nuk ka vetëm një karakter programues, por krĳon edhe një lidhje të
organeve me traktatet si dhe është një zëdhënës i përparësisë së Traktateve (e drejta
primare) kundrejt të drejtës sekondare të Unionit.
Organe të tjera ndihmëse janë Këshilli Ekonomik dhe Social si dhe Këshilli i Rajoneve,
detyrat e të cilëve qëndrojnë në mbështetjen dhe këshillimet për Parlamentin, Këshillin
e BE-së dhe Komisonin.
1.

Parlamenti Europian

1.1 Përbërja dhe organizimi
Pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës, Parlamenti Europian nuk përbëhet si më
parë nga “përfaqësues të popujve të cilët janë të bashkuar në Bashkësinë Europiane”,
por “ nga përfaqësues të shtetasve të Unionit”. Nëpërmjet këtĳ deﬁnicioni kuptohet
qartë qëllimi i Parlamentit Europian. Përfaqësimi i drejtpërdrejtë i shtetasve të Unionit
në Parlament është i garantuar nga neni 10 pika 2 e TBE. Sipas Traktatit të Lisbonës
numri i deputetëve në Parlamentin Europian u përcaktua të ishte 750 sëbashku me
presidentin. Ndarja e vendeve në Parlament nuk ndodh si më përpara në bazë të
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Traktateve, por në bazë të nenit 14 pika 2 të TBE, sipas të cilit një shtet anëtar duhet
të përfaqësohet të paktën me nga 6 deri në 96 vende. Ndarja e vendeve në Parlament
bëhet në bazë të principit të porporcionalitetit, me vendim të Këshillit të BE-së dhe
propozim të Parlamentit. Në bazë të nenit 14 pika 2 e TBE, parashikohet se numri
i deputetëve do të rritet nga 736 ne 751, nga të cilët 18 vende do të ndahen mes 12
shteteve, ndërkohë që Gjermania do të ketë 3 vende më pak, vendet shtesë i kalojnë
Spanjës (+4), Austrisë, Francës, Suedisë (secili + 2) dhe Bullgarisë, Italisë, Letonisë,
Maltës, Holandës, Polonisë, Sllovenisë dhe Britanisë së Madhe (secili +1).
Anëtarët e Parlamentit Europian përfaqësohen në bazë fraksionesh. Çdo fraksioni
duhet të përbëhet nga të paktën ¼ e deputetëve të zgjedhur në shtetet anëtare për
Parlamentin Europian. Për përbërjen e një fraksioni nevojiten të paktën 25 anëtare.
Parlamenti Europian përbëhet nga 7 Fraksione. Fraksioni i Partive Europiane
Popullore me 265 anëtare dhe më i madhi, Fraksioni i Aleancës Progresive të
Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamentin Europian me 183 anëtarë, Fraksioni
i Aleancës së Liberalëve dhe Demokratëve për Europën me 85 anëtarë, Fraksioni i
Partive të Gjelbra dhe Aleancës së Lirë Europiane i përbërë nga 55 anëtarë, Fraksioni
i Konservatorëve Europianë dhe Reformistëve me 54 anëtarë, Fraksioni Konfederativ
i të Majtëve të Bashkuar Europianë me 35 anëtarë, Fraksioni i Europës së Lirë dhe
Demokratike me 30 anëtarë dhe 28 anëtarë nuk i takojnë asnjë fraksioni.1
Zgjedhjet për Parlamentin Europian nuk zhvillohen në data të veçanta në shtetet
anëtare, por zhvillohen gjatë zgjedhjeve të përgjithshme. Deputetët e Parlamentit
Europian zgjidhen për një mandat 5 vjeçar.
1.2

Detyrat dhe kompetencat

Neni 14 i TBE përcakton qartë 4 kompetencat kryesore të Parlamentit Europian. Së
pari, Parlamenti së bashku me Këshillin e BE-së janë ligjvënësit e BE-së. Ai plotëson
detyra të kontrollit politik dhe funksione këshilluese sipas Traktateve. Parlamenti
Europian zgjedh presidentin e Komisionit. Parlamenti Europian nuk do të jetë thjesht
pjesëmarrës në procedurën e zbatimit, por sëbashku me Këshillin ligjvënës me të
drejta të plota.
Procedura e bashkëvendosjes me Këshillin do të shndërrohet në procedurë ligjvënëse
me përjashtim të fushës së Bashkëpunimit në Fushën Policore e të Politikës së
Jashtme. Në fusha të veçanta të politikës së Unionit, siç janë Politika e Përbashkët
Agrare, Politika e Përbashkët Tregtare dhe e Bashkëpunimit në Fushën e Drejtësisë
dhe të Brendshme, Parlamenti Europian ka kompetenca vendimmarrëse. Në fushën
e ﬁnancave dhe të buxhetit të BE-së, Parlamenti Europian zotëron një të drejtë
bashkëvendosjeje me Këshillin e BE-së. Ai së fundmi me Traktatin e Lisbonës ka
marrë edhe një të drejtë inisiative sëbashku me Komisionin e BE-së.
Në rast nënshkrimi marrëveshjesh me vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare,
Parlamenti Europian duhet t’i kalojë në votim ato për aprovim.
Në kuadër të kompetencave të funksioneve këshilluese, Parlamenti Europian ka të drejtën
e dëgjimit fakultativ dhe detyrues, e cila është parashikuar në shumë raste. Funksionin
e tĳ kontrollues, Parlamenti Europian e ushtron nëpërmjet votës së mosbesimit kundrejt
Komisionit, dëgjimit të raportit vjetor të Komisionit, kontrollit të buxhetit vjetor të
1 Emmerich-Fritsche, Europäisches Verfassungsrecht, 18.
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hartuar nga Komisioni si dhe pyetjeve dhe interpelancave kundrejt Komisionit dhe
Këshillit të BE-së për çështje të ndryshme. Me ¼ e votave të Parlamentit Europian, ai
mund të kërkojë ngritjen e një komisioni për shkelje të traktatit, abuzimit me detyrën etj.
Në të njejtën kohë çdo shtetas i Unionit si dhe çdo person ﬁzik dhe juridik me
banim në një nga shtetet anëtare ka të drejtën të ngrejë çështje në Parlament, që bien
në kompetencën e Unionit dhe që e prekin atë në mënyrë të drejtpërdrejtë të bëjë
peticione kundrejt Parlamentit Europian, ose të ankimohet pranë organit të dëgjimit
të qytetarëve të BE-së. Ky organ ka funksionin e Avokatit të Popullit, i cili ka si
kompetencë ankesat mbi abuzimin e aktivitetit të organeve të BE-së me përjashtim të
GJED si dhe të mbajë raporte në lidhje me to.
Parlamenti Europian është gjithashtu i autorizuar të ngrejë padi pavlefshmërie
kundrejt aktivietetit të institucioneve të tjera. Një vlerësim të rëndësishëm pëson ky
organ si ligjvënës edhe në ato raste, kur fusha e zbatimit është zgjeruar në rastet
e procedurave të bashkëvendosjes dhe të procedurave të rregullta ligjore. Këtu
përfshihen pothuajse të gjitha vendimet në fushën e bujqësisë, peshkimit, politikës
tregtare, aspekte të koordinimit ekonomik si dhe fushat e reja të poltikës së mbrojtjes
ndaj katastrofave si dhe bashkëpunimit administrativ. Aprovimi i Parlamentit
Europian është i nevojshëm për krĳimin e një bashkëpunimi të fortë, dhe jo vetëm
kur bashkëpunimi prek një fushë, e cila i takon procedurës së bashkëvendosjes ose
procedurës së rregullt ligjore. Në bazë të nenit 7 TBE, Parlamenti Europian është
i autorizuar, të zbatojë mekanizmin e parandalimit, që do të thotë se ai duhet të
vendosë në raste të ekzistencës së një shkeljeje të rëndë në bazë të nenit 2 TBE.
Nëpërmjet Nenit 190 pika 5 TBE, Parlamenti Europian ka aprovuar një statut të
deputetëve, i cili ka hyrë në fuqi me ﬁllimin e datës së zgjedhjeve më 14.7.2009.
Ai rregullon mandatin, por jo të drejtat dhe detyrimet e deputetëve. Ky statut
parashikon një rrogë të njejtë që paguhet nga buxheti i BE-së. Rregullat mbi partitë
politike në nivelin politik dhe sidomos ato mbi ﬁnancimin rregullohen në nenin 224
të Traktatit të Lisbonës si dhe në Urdhëresën Nr. 2004/2003 mbi statutin e partive. Në
këtë këndvështrim nuk ekzistojnë parti politike, por 4 grupe partish transnacionale.
Partitë politike në nivelin Europian duhet të kenë zotësi juridike në bazë të ligjeve
të atĳ shteti anëtar ku ata kanë selinë e tyre administrative. Ata duhet që të jenë të
përfaqësuar të paktën në ¼ e shteteve anëtare si deputetë të Parlamentit Europian,
shteteve anëtare ose të parlamenteve rajonale.
Partitë politike në nivel Europian duhet t’i japin një kuptim ekzistencës së BE-së
dhe të sjellin dëshirën dhe kërkesat e shtetasve të Unionit. Përveç kësaj, Parlamenti
Europian nuk ka një procedurë të njehsuar zgjedhjesh.
Zgjedhjet për deputetë në Parlamentin Europian kryhen nëpermjet sistemit
proporcional nga shtetet anëtare në bazë listash. Votimi është i drejtpërdrejtë, i lirë
dhe i fshehtë.2
1.3. Vendimmarrja
Në bazë të nenit 231 të Traktatit të Lisbonës, Parlamenti Europian vendos, për aq
kohë sa traktatet nuk përcaktojnë gjë tjetër me shumicën e votave (kështu psh në
rast të votëbesimit të Komisionit nevojiten më shumë se 2/3 e votave në Parlament).
Vendimi është i vlefshëm, në rast se 1/3 e anëtarëve është e pranishme në votim.
2 Streinz, Europarecht, 102.
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2.

Këshilli i Europës

2.1 Përbërja dhe organizimi
Këshilli i Europës është themeluar në Konferencën e Kryeministrave të Parisit më
1974 dhe nuk ishte pjesë e Bashkësisë Europiane. Me krĳimin e Aktit Unik Europian
më 1986 ai u bë pjesë e BE-së. Ai është i bazuar në nenin 15 TBE, si dhe në nenet 235
dhe 236 të Traktatit të Lisbonës. Ai përbëhet nga kryeministrat e shteteve anëtare
si dhe Presidenti i Komisionit dhe Presidenti i Këshillit të Europës. Përfaqësuesi i
Lartë i Unionit për Politikën e Jashtme dhe të Sigurisë merr pjesë në mbledhjet e tĳ.
Ndryshe nga rregullat e tanishme, kryeministrat e shteteve anëtare dhe Presidenti i
Komisionit nuk do të mbështeten nga ministrat e jashtëm ose një anëtar i Komisionit,
por vetëm atëherë kur e kërkon çështja e ditës dhe e vendosin anëtarët e Këshillit të
BE-së. Këshilli i BE-së mblidhet nga Presidenti 2 herë në vit. Në rast të një situate të
rëndësishme atëherë Këshilli mblidhet edhe në mbledhje të tjera të veçanta, siç ishte
rasti i krizës ﬁnanciare të Greqisë.3
Përveç rotacioneve 6 mujore të drejtuesve të Këshillit të BE-së zgjidhet edhe Presidenti
i tĳ për një mandat 2,5 vjeçar. Kompetencat dhe detyrat e tĳ janë të natyrës organizative,
si psh: Këshilli drejtues sëbashku me Presidentin japin impulse për detyrat e Këshillit,
jo në lidhje me politikat e BE-së. Presidenti i Këshillit në bashkëpunim me atë të
Komisionit kujdesen për krĳimin e vazhdimësisë së detyrave të Këshillit të BE-së.
Në lidhje me çdo mbledhje të Këshillit, Presidenti i dorëzon Parlamentit një raport.
Presidenti i Këshillit të BE-së pa ndikuar në kompetencat e Përfaqësuesit të Lartë
të Politikës së Sigurisë dhe të Jashtme të Unionit, përfaqëson Unionin në kuadër të
Politikës së Sigurisë dhe të Jashtme. Kjo nënkupton se Presidenti i Këshillit të BEsë është pjesëmarrës në nivelin e Kryeministrave të shteteve anëtare dhe ka vetëm
detyra përfaqësuese.
Kushti i vetëm i ushtrimit të detyrës së Presidentit të Këshillit është që ai nuk mund
të ushtrojë një detyrë zyrtare shtetërore.
2.1

Kompetencat

Si organ i organizatës ndërkombëtare të BE-së, Keshilli i BE-së ka detyra konkrete
që janë pasojë e kompetencave konkrete të Unionit si dhe kujdeset në kuptimin e
gjerë për eﬁçiencën dhe vazhdimësinë e politikës së Unionit. Ai është përgjegjës për
të dhënë zhvillimin e duhur të impulseve dhe përcakton prioritetet dhe qëllimet e
përgjithshme politike. Këto impulse Këshilli i BE-së i ushtron në kuadër të Politikës
së Përbashkët të Sigurisë dhe të Jashtme, si dhe në kuadër të lirisë, sigurisë dhe të
drejtës. Në kontekstin e klauzolës së re të solidaritetit, Këshilli i BE-së merr parasysh
një vlerësim të rreziqeve, siç janë terrorizmi. Detyra të tjera të tĳ përfshĳnë emërimet,
të cilat kryhen në bashkëpunim me kryeministrat e shteteve anëtare.
Kompetenca të gjera ka Këshilli i BE-së në procedurën për ndryshimin dhe zhvillimin
e Traktateve.

3 Streinz, Europarecht, 114.
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2.2

Vendimmarrja

Për sa kohë që në traktatet nuk është vendosur asgjë tjetër, Këshilli i BE-së vendos me
konsensus. Presidenti i Këshillit të BE-së dhe Presidenti i Komisionit i takojnë Këshillit,
por nuk marrin pjesë në votimet e tĳ. Procedura e konsensusit është zgjedhur, sepse
përfaqëson një lloj votimi, në të cilën anëtarët e Këshillit japin në një formë të caktuar
aprovimin e tyre. Meqenëse bëhet [alë për një procedurë votimi, është arritur një
rregull sipas të cilit Presidenti i Komisionit dhe Këshillit të mos marrin pjesë. Në rast
se në konferencat ndërkombëtare dhe në organizatat ndërkombëtare është vendosur
për të zbatuar procedurën e Konsensusit, kjo do të nënkuptonte se diskutimi do të
vazhdonte për aq kohë sa të gjendej një zgjidhje e përbashkët e të gjitha grupimeve.
Vendimi me konsensus që merret nga Këshilli i BE-së nënkupton nga ana tjetër
edhe rëndësinë e politikës së përbashkët të Unionit. Ekzistojnë edhe përjashtime të
votimit me shumicë të kualiﬁkuar, madje edhe me shumicë të thjeshtë. Me shumicë të
kualiﬁkuar, Këshilli i BE-së vendos në rastin e propozimit të Presidentit të Komisionit,
emërimit të anëtarëve të Komisionit, emërimit të Përfaqësuesit të Lartë për Politkën e
Sigurisë dhe të jashtme, përcaktimin e përbërjen e Këshillit, bordit të Bankës Qëndrore
Europiane.
Me shumicë të thjeshtë Këshilli vendos pas dëgjimit të Komisionit dhe Parlamentit
për procedurën e ndryshimit të Traktateve, aprovimit të vendimeve të Parlamentit si
dhe në çështje proceduriale.
3.

Këshilli

3.1 Përbërja dhe organizimi
Këshilli përbëhet në bazë të nenit 16 pika 2 e TBE nga një përfaqësues i çdo shteti
anëtar në nivelin ministerial. Detyrat e përfaqësuesit të një ministri përcaktohen nga
kushtetutat kombëtare. Në Këshill mund të marrin pjesë jo vetëm anëtare të qeverive
të shteteve anëtare por edhe anëtarë të nivelit lokal.
Në bazë të nenit 16, Këshilli mblidhet me përbërje të ndryshme. Në të drejtën
primare të BE-së janë të përcaktuar dy formacione të ndryshme : Këshilli i çështjeve
të përgjithshme dhe Këshilli i Marrëdhënieve me Jashtë.
Drejtimi në Këshill bëhet me përjashtimin e Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë, me
rotacion, njëlloj si Këshilli i BE-së. Ky rotacion përbëhet nga 3 shtete me një afat 18
mujor dhe quhet Presidencë skuadre. Ky rotacion kryhet në bazë të ndryshimeve të
peshës gjeograﬁke dhe të popullsisë së Unionit.
Drejtimin në Këshillin e Marrëdhënieve me Jashtë e ka Përfaqësuesi i Lartë i BEsë. Për përgatitjen e detyrave të Këshillit është përgjegjës Komiteti i Përfaqësuesve
të Përhershëm të qeverive të shteteve anëtare. Ai është një organ që merr pjesë në
mbledhjet e Këshillit, duke përgatitur rendin e ditës. Çdo shtet anëtar si dhe Komisioni
është i përfaqësuar në këtë Komitet. Ai ndahet në dy nivele, atë të çështjeve teknike
dhe politike. Shumë rende dite diskutohen në këto Komitete dhe pranohen pa votime
nga Këshilli.4

4 Streinz, Europarecht, 119.
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3.1

Kompetencat

Neni 16 i TBE përcakton 4 detyra të Këshillit. Këshilli ushtron funksionet e tĳ sëbashku
me Parlamentin Europian dhe sëbashku me të ushtron edhe kompetencat e buxhetit.
Në detyrat e tĳ ekziston edhe përcaktimi i politikës dhe koordinimit sipas Traktateve.
Ndryshe nga e drejta e sotme, Këshilli nuk ka një kompetencë vendimmarrjeje, por
një kompetencë ligjvënëse. Funksioni ekzekutiv i Këshillit nuk përmendet, paçka se
ai e zotëron atë në kuadër të politikës së përbashkët të sigurisë dhe asaj të jashtme.
Këshilli i çështjeve të përgjithshme kujdeset për koherencën e detyrave të Këshillit në
mbledhjet e tĳ. Në lidhje me Presidentin e Këshillit të BE-së dhe Komisionit përgatit
mbledhjet e Këshillit të BE-së dhe kujdeset për çështjet e tjera. Këshilli i Marrëdhenieve
me Jashtë përcakton politikën e jashtme të Unionit të bazuar në të dhënat strategjike
të Këshillit të BE-së dhe kujdeset edhe për aktivitetin e Unionit në këtë fushë.
3.2

Vendimmarrja

Neni 16 pika 8 e TBE parashikon në të drejtën primare, se Këshilli mblidhet në seanca
të hapura për të vendosur në lidhje me dra>e ligjesh. Për këtë qëllim çdo mbledhje e
Këshillit ndahet në dy pjesë, nga të cilat njëra i dedikohet akteve ligjore të BE-së dhe
tjetra akteve jo-ligjore.
Përveç kësaj Këshilli vendos me shumicë kualiﬁkuese, në rast se nuk është përcaktuar
nga Traktatet. Në rast se është e nevojshme shumica e thjeshtë, atëherë Këshilli vendos
me shumicën e anëtarëve të tĳ. Për vendimmarrjen e Këshillit është e nevojshme
prania e shumicës së anëtarëve të Këshillit. Presidenti duhet të sigurohet me ndihmën
e Sekretarit të Përgjithshëm, që mundësia e vendimmarrjes të ekzistojë.
Me Traktatin e Lisbonës, shumica kualiﬁkuese zëvendësohet me shumicë të dyﬁshtë.
Sipas këtĳ sistemi klasiﬁkohet si shumicë kualiﬁkuese të paktën 55 % e anëtarëve të
Këshillit, i përbërë prej të paktën 15 anëtarëve, për aq kohë.
Përfundime
Një nga karakteristikat më të njohura të së drejtës së BE-së dhe ajo që ka tërhequr
vëmendjen më të madhe në funksionimin e Sistemit Ligjor të Komunitetit është
ndikimi i saj i fortë në integrimin ligjor dhe politik të shteteve anëtare. Plotesisht
ndryshe nga Organizatat e tjera ndërkombëtare, të tilla si Këshilli i Evropës ose
Kombet e Bashkuara, BE ka krĳuar një organizatë të shteteve me një sistem autonom
ligjor. Ky sistem autonom ligjor lidh çdo Shtet anëtar dhe shkrihet me të drejtën
kombëtare të Shteteve anëtare në një trup të vetëm uniform.
Pjesa më e madhe e këtĳ zhvillimi dhe procesi nuk u krye nëpërmjet traktateve
themeluese të prezantuara më sipër, të miratuara nga të gjitha shtetet anëtare, ose
përmes ndonjë programi tjetër integrimi, por nëpërmjet interpretimit të çështjeve
ligjore dhe Jurisprudencës së Gjykatës së Bashkimit Europian (GJED) me seli në
Luksemburg, ndikimi i së cilës është zgjeruar gjithnjë e më shumë, sidomos në
10-vjeçarin e fundit. Nëpërmjet “case law”, GJED ka zhvilluar me guxim një teori të
natyrës së të drejtës. Ajo i dha ligjit të BE-së ato cilësi dhe atë fuqi që ajo mendonte se
ishte e nevojshme për ta ndryshuar thellësisht me kalimin e kohës dhe në të njëjtën
kohë për të arritur aplikimin e qëllimeve afatgjata të komunitetit (Bashkimit) brenda
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një grupi shtetesh gjeograﬁkisht dhe politikisht të ndara dhe historikisht sovrane.
Suksesi i këtĳ zhvillimi varej në përdorimin e një lidhjeje konvencionale në kuptimin
krahasues të shteteve ndaj traktateve ndërkombëtare me qasje tërësisht të re dhe të
ndryshme.
Literatura
Papajorgji, E. (2012). E drejta ndërkombëtare tregtare dhe e biznesit. Tiranë.
Papajorgji, E. (2012). E drejta europiane private. Tiranë.
Papajorgji, E. (2013). Privatisierung von Unternehmen in Albanien und Mazedonien im
Rechtsvergleich. Saarbrücken.
Papajorgji, E. (2013). Privatisierung von Unternehmen in Albanien und Mazedonien im
Rechtsvergleich. Saarbrücken.
Streinz, R (2010). Europarecht.
Vendimi i GJED Nr. T-328/03 O2 (Germany) GmbH & Co. OHG v Commission.
Vendimi i GJED Nr. C-95/04 P British Airways Plc v. Commission.
Vendimi i GJED Nr. C-550/07 – Akzo Chemicals and Akcros Chemicals vs. Commission.
Vendim i GJED Nr. C-327/12, Ministero dello Sviluppo economico, Autorità per la vigilanza
sui contra#i pubblici di lavori, servizi e forniture v SOA Nazionale Costru#ori – Organismo
di A#estazione SpA.

525

Causes and motives of engaging children at work
Prof. As. Dr. Behxhet Gaxhiqi
Faculty of Education - University of Gjakova
Abstract
The key research problem in this regard is familiarizing with the causes and motives of
engaging children at work; and knowing the factors inﬂuencing in spreading this occurrence
which is of a large extent and very concerning, for the fact that this occurrence is being
increased every day more and more.
The occurrence of studying these issues and familiarizing with the circumstances, also the
impellent and motivating factors in this aspect, has aﬀected the change of this situation to a
large extent.
The reason to choose this topic for research among others is the study method of this issue,
since it is one of the most spread problems among children nowadays, because a number of
them perform heavy duties and with destructive measures for their health as in the psychic
aspect and also in that emotional one, but also in the bad construction of the child’s personality.
However, on the occasion of knowing and studying of these circumstances today, we primarily
have a be#er awareness as in this cases to the parents-family, social-cultural environment and
also the society in general.
Our research problem in this case will be “causes and motives of engaging children at work”.
This will be our research focus in this regard.
Keywords: familiarizing, circumstances, inﬂuencing, the parents-family, social-cultural.

1. Methodology and Methods
We have come up to the identiﬁcation of causes, motives and consequences of engaging
children at work through the usage of research instruments: interview, observations,
case studies and focus groups. Advantages and disadvantages were selected to be
discussed for topics related to certain problems through the issues mentioned above.
These research instruments were used with children, with some of their families,
with schools, with CSL, with relevant institutions related to this problem and with all
target groups. 200 interviews, 6 case studies and 2 focus groups were realized. The
data collected through this qualitative research were analyzed socially, pedagogically,
psychologically and legally.
In this research it has been discussed on the history of inclusion of children at work
both in the world and here. Additionally, the social background was presented
including the economical state and education policies in Kosovo.
As a result of the data we came to the conclusion that the inclusion of children at
work comes as a result of many causes:
•
Poverty, war consequences,
•
Other family tragedies,
•
Social inequality,
•
Social and cultural level and migration – mobility within Kosovo (from the
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rural localities into those urban ones).
Among motives, the following ones are presented:
•
Independence motive,
•
Motive for gaining wealth and motive of security.
From this speciﬁc of the work, we can ascertain that poverty and war consequences
will continue to be a problem in the future.
We should specify this issue since poverty still remains on the biggest challenge in
this aspect due to the fact that the high scale of poverty is aggravating the situation
of families in a diﬃcult social state, especially of those families which have a diﬃcult
economic situation; and poverty is one of the main causes in inclusion of children at
execution of diﬀerent and heavy duties.
The consequences of involvement of children at work based on our research may be characterized
in: consequences on children, consequences on families and consequences on the society.
Involvement of children at work has physical eﬀects on children themselves, physical-social
eﬀects and social-economic eﬀects.
Within these consequences there are stress, ina!ention, tiredness, loss of wish for peers, lack
of free time, depression and reclusion, harm of the sense of collectivity – selﬁshness, school
abandonment, decrease of the ability to learn, loss of interest for general cultural development,
regression etc.
Additionally, some additional data are presented within the research on the topic “Children at
work”, such as: working children’s age, gender, residence, level of education of children and
their families and types of work children perform at their job places.
We have also included in this research the category of children, mainly young girls, why by
being engaged in certain job categories may result with their involvement in traﬃcking.
Within this from the nature of the qualitative research study, we came out with the conclusion
that the problems in the future, such as: poverty, war consequences, other family tragedies,
social and cultural level and migration – mobility within Kosovo, are problems which will be
in continuity in the future since these causes will be further active towards these categories
which are in the social need situation.
All belong to the primary school, of 7-14 years old.
Services which are foreseen with the project have been those: referring to regular
and accelerated learning depending on the current situation of the child who has
abandoned the school, individual consultations for children and family consultations
for parents related to risks of work, a>er school hours for children in order to improve
the success and their a#endance at school; group awareness and socializing activities
for children; other informal educational activities such as diﬀerent courses and other
additional services provided in order to serve for speciﬁc needs of the targeted
children.
Providing a>er school hours: in total 606 children have beneﬁted from a>er school
hours.
All the targeted children and their families have received family and individual
awareness advising related to children work and risks. These consultations were
done in close cooperation with Case managers from CSL and teachers from schools.
a) Rehabilitation and awareness sessions were realized in all municipalities.
b) Other informal education activities: diﬀerent courses which expenditures were
covered by the project: English language and computer courses were enabled for 98
referred children (Prizren 35 children in three months courses, Gjilan 13, Drenas 30
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and Kastriot 20 children) (12 children in computer course and 8 in English language
course).
c) Activities through referring to other existing institutions:
• 2 children involved in vocational training courses through referring to the Vocational
Training Center (Prizren and Mitrovica) whereas 41 family members of 28 families
were referred to the employment oﬃce. 12 children involved in English language
courses in the center CPVPT through referring in the other project of this center
(Prishtina). 50 children in English language courses, informatics and Albanian
language through referring to the NGO “Buzëqeshja” (Smile) (Mitrovica). 13
children involved in sport activities – football through referring to the Department
for Culture, Youth and Sport (Mitrovica). Issuance of birth certiﬁcate for one child
through referring to the NGO CRPK (Prizren). 53 cases (Prishtina, Drenas, and
Mitrovica) have received meat from the sacriﬁced animal from 94 cases referred to
the Islamic Community.
• In the Municipality of Kastriot, 17 children have participated in an 8 week
awareness campaign through referring to the NGO “Aureola”. The activity is
organized in daily workshops on diﬀerent social topics. 110 targeted children
(Prishtina) have beneﬁted daily food from “Buqaj” company on the occasion of
a group activity with children organized on the day against children abuse on 19
November 2008.
1.1. Methods, study projecting, which approach will you use and why?
In this research, our focus is addressed in the children work which does not respond
to the age and psychic-physical skills of children, that means types of work and
duration of engagement at work.
On the contrary, we are aware for the need to engage children at works corresponding
to the capacities, needs and their abilities.
This research has multifold importance: above all this is the ﬁrst qualitative research
in Kosovo on the occurrence of involvement of children at work.
By means of this research, the awareness of opinion on the spread of this phenomenon
is achieved to be realized.
The main causes that stimulate this phenomenon are made known and we also come
to know the physical and psychic-social consequences for children. Data derived by
the means of this research will serve to the institutions dealing with social problems
in order to have an information overview that is the basis for the preparation of social
policies related to this problem.
In addition, this research will serve as a basis for the future research and we believe
it will serve, either in a modest manner, in the general awareness of parents, teachers,
children and all those who in a form or another are related to this issue.
A series of methods and research techniques have been used in the study of the
research problem. Among the main ones are: method of theoretical analysis,
experimental method and research survey method.
By the means of each of this method we have emphasized a series of problems which
have been unnoticed and no research was done on them until now.
Method of theoretical analysis – this method has taken a special place in our research
since the main reviews and empirical research of causes of engagement of children at
work are shown through this method.
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1.2. Statistical methods.This method of a huge importance and weight also
takes a big part in our research due to the fact it has the special weight to express
statistically the results deriving from the research done in the ﬁeld, and concretely
in those places where children are the most involved at work.
This method in our work during this qualitative research enables us to collect data, to
analyze them, to elaborate, to compare, to interpret, because through this method, the
results derived from the qualitative research are expressed statistically.
In addition, through the statistical method we have the relevant research indicators,
issuance of graph tables deriving from data of the empirical research, then presentation
of data tables, manner of their elaboration in practice.
In addition, through this method we have come up with the relevant indicators
which verify the hypothesis of this project raised during the research phase.
Additionally, through this method we will tell for their level deriving from the
research, about the research nature on the causes and motive of engaging children
at work.
1.3. Testing method
Through this procedure we achieved to collect data from children as regards their
general skills: which work they perform more o>en and which work is harder for
them to perform.
In addition, in this framework, the age of children who work should be known and
meanwhile which gender is more involved in this work process.
And a>er this procedure of testing exercises, we came up with the ﬁnal situation of
the causes and motives of involvement of children at work and execution of heavy
works which is outside of the international norms allowed based on the conventions.
However, from this came out that in the framework of the testing method were
emphasized which types of works are more dangerous for children, as: agriculture and
forestry, work at streets, collection of waste for recycling, work in the exploitation of
natural resources, operation with agricultural equipments, splashing with pesticides,
work in harvesting-threshing, hard physical works in ﬁelds, wood cu#ing, work in
butchery (butcher of animals and carrying killed animals)
1.4. Analytical strategies
Describe which strategies you will use for data analysis. Develop a plan on the
manner of proceeding with the appropriate qualitative approach you have chosen.
In order to be more eﬃcient in this approach, we should emphasize that the analytical
strategies within this qualitative project are very important, since we have to do an
analysis of the current situation of this nature of the study issue.
In the framework of this study issue, strategies which emphasize the need for
emphasized usage of analytical strategies were used.
As an analytical strategy, we should emphasize the need to provide services to these
children categories which are identiﬁed to be included at work, services which have
been foreseen by the project have been these:
♦
referring to regular and accelerated learning depending on the current
situation of the child who has abandoned the school,
♦
individual consultations for children and family consultations for parents
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related to risks of work,
♦ a>er school hours for children in order to improve the success and their a#endance
at school;
♦ group awareness and socializing activities for children;
♦ Other informal educational activities such as diﬀerent courses and other additional
services provided in order to serve for speciﬁc needs of the targeted children.
♦ Among these services we may list: food and hygienic packages, food (bread and
ﬂour for families), daily food for children, medicaments, school tools, books,
payment of transport for children in order to have an easier access in activities;
protective tools for the work in agriculture and clothing.
♦ As a special analytical strategy is also the referral and access in the formal education
for children who have abandoned the educational process or are not included in
schools (where the direct access in the formal education process is possible) as
well as the referral into accelerated learning.
Strategies to analyze the data are ascertained through the data derived from
questionnaires but also through the survey methods. Based on these data the current
situation of these data was analyzed from asking questions and the data derived from
the research.
The data analysis can be materialized through comparisons done by collecting data
where the ﬁndings through
1.5. Data quality
Assess your data quality, including the used criteria for assessment and discuss how
would you ensure higher data quality.
In the framework of the qualitative research process, we should ascertain that the
quality of data included in the research, among others, have shown a high quality of
the research value.
This was speciﬁed in the framework of data analysis since for this issue we have used
the abovementioned indicators. Through these indicators, the nature and value of
the qualitative project was speciﬁed concretely in the presented sample of cases to be
researched.
The accuracy of data consists on the accuracy of the reported data in relation to the
data found in the systems of holding data through questionnaires and measurement
indicators in this qualitative research process.
The credibility of data consists on that the system of holding data from issuing data
corresponds with the current situation in ﬁeld, since through the analysis on data
derived from the qualitative research we may conclude that the data have shown
a real credibility because they are based upon the real value of the research. For
such credibility, the indicators or measurement factors of this qualitative research
were used. It provides credible data, as: credible, less credible, relatively credible,
satisfactory credibility, completely credible.
1.6. Qualitative research
We have completed our research on the causes and motives of engaging children
at work through the usage of a series of qualitative research methods which are
the following: focus groups, detailed interviews, observer techniques, consumers’
presentation, and the consumers’ satisfaction. We have used a wide series of
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qualitative methodologies, and we have chosen our perfect combination which
ﬁts to the parameters of each project of qualitative research.2.10. Focus groups
one of the most known techniques of market research is the focus groups of discussion.
Focus groups are a good possibility through which the qualitative data collection is
done in a fast manner and by observing the interactions of a selected respondents’
group.
1.7. Detailed interviews
We have used detailed interviews and through them we have presented a technique
projected to derive a real view of the participants’ perspective related to the research
topic. The techniques of interviewing by the researcher’s side are motivated from
the wish to learn everything the participant may share related to the research topic.
1.8. Observer-techniques
Through the observer techniques we have enabled the observance of phenomenon
in their natural environments. The observance consists of the observance of the
a#itude and interactions happening and which can be seen by the researcher. The
aim is “to adjust to the environment” so that the presence of a foreigner shall not
have a direct eﬀect on the phenomenon to be studied.
1.9. Political and ethical issues
How will you ensure the protection of those participants you have used for this
research?
What diﬃculties you expect to face and how will you cope with these diﬃculties?
At the moment of assigning this qualitative research, among the others, the special
speciﬁcs of this ﬁeld in this regard have been emphasized.
The protection of participants is speciﬁed within the compilation of questionnaires,
since this issue is designed to a high extent in those places where we had higher
possibilities to realize the qualitative research with children involved in diﬀerent
jobs. It was easy for us to ensure the participants’ list on the questionnaire and
survey, since the location we have selected to do the survey with children working in
diﬀerent streets and diﬀerent places has been a huge one and it had a huge density of
involvement of children at work.
2. Discussion and conclusion
Conclusions derived based on the knowledge on the improvement of political and
professional practices.
ü To provide protection tools for children working in agriculture.
ü To increase the cooperation between schools and municipal directorates on agriculture and
rural development so that children are provided professional lectures at schools for the
work in agriculture.
ü To stimulate pupils to work in agriculture and to a!end professional schools (giving
scholarships).
ü To increase the cooperation of schools and Municipal Directorates for Youth, Culture and
Sport so that children are involved in sport activities.
ü The representative of the civil society should participate in the Local Action Commi!ees.
ü To strengthen the youth centers which assess the needs of youths in the community they
live and to provide adequate services for those needs.
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ü The volunteers serving in youth centers should be involved in the process of identiﬁcation
of children in the FCSN.
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Hyrje në Organet primare të BE-së - II
Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Endri Papajorgji
Zv. Rektor dhe Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)
Abstrakt
Tregu i përbashkët dhe Unioni i përbashkët ekonomik dhe monetar që u arrit me hyrjen në
fuqi të Euros më 1 janar 2002 në BE, është ﬁtimi më i madh i Unionit në fushën ekonomike,
ndërsa në fushën juridike për të arritur qëllimet e uniﬁkimit në fushën e së drejtës private,
nevojiten vendimet e GJED dhe Udhëzimet e Direktivat e Komisionit e Parlamentit Europian.
Si Organe të Unionit në bazë të nenit 13 pika 1 dhe 2 e TBE janë : Parlamenti Europian, Këshilli
i Europës, Këshilli, Komisioni Europian, Gjykata e BE-së, Banka Qëndrore e BE-së dhe Organi
Mbikqyrës i BE-së. Organet e BE-së kanë një lidhje të shumëllojshme me njëri-tjetrin. Në bazë
të nenit 13 pika 1 të TBE, Unioni ndjek në kuadrin institucional qëllimet, interesat e tĳ, të
shtetasve të tĳ, të shteteve anëtare, si dhe siguron koherencën, eﬁçencën dhe vazhdimësinë e
politikës dhe masave të tyre. Ky formulim nuk ka vetëm një karakter programues, por krĳon
edhe një lidhje të organeve me traktatet si dhe është një zëdhënës i përparësisë së Traktateve
(e drejta primare) kundrejt të drejtës sekondare të Unionit. Në këtë kuadër qëllimi kryesor i
këtĳ artikulli është analiza e 3 organeve të tjera primare të BE-së sic janë: Komisioni Europian,
Përfaqësuesi i lartë i BE-së dhe Gjykata e BE-së.
Fjale kyçe: Liria e vendosjes, treg, BE, Shqipëri.

Hyrje
Selia e organeve të Unionit është e bazuar në nenin 341 të Traktatit të Lisbonës si dhe
në aprovimin e qeverive të shteteve anëtare. Në bazë të Traktatit të BE-së, Traktatit të
Lisbonës dhe Traktatit të Bashkësisë së Atomit, organet e BE-së kanë selitë e mëposhtme
: Parlamenti Europian ka selinë e tĳ në Strasbourg ku zhvillohen mbledhjet gjatë 12
muajve si dhe ato në lidhje me buxhetin; mbledhjet e veçanta si dhe dëgjimi i Këshillave
të Parlamentit Europian zhvillohen në Bruksel. Sekretariati i Përgjithshëm dhe zyrat
ndihmëse e kanë selinë e tyre në Luksemburg. Komisioni e ka selinë gjithashtu në
Bruksel, disa zyra të Komisionit gjenden në Luksemburg. Këshilli e ka selinë e tĳ në
Bruksel, por mbledhjet e tĳ në prill, qershor dhe tetor zhvillohen në Luksemburg.
GJED e ka selinë e saj në Luksemburg, sëbashku me Organin e Mbikqyrjes Europiane
dhe Bankën e Investimeve Europiane. Këshilli Ekonomik dhe Social dhe ai i rajoneve
e kanë selinë e tyre në Bruksel, Banka Qëndrore Europiane në Frankfurt dhe Europoli
në Haague.
1.

Komisioni Europian

1.1 Përbërja dhe organizimi
Në bazë të kuadrit ligjor të Traktatit të Lisbonës i cili ka hyrë në fuqi më 1.1.2007, që
përcakton se BE përbëhet nga 27 shtete, duhej që numri i anëtarëve të Komisionit të
ishte më i ulët se ai i shteteve anëtare. Traktati i Lisbonës parashikoi një ulje të numrit
të anëtarëve të Komisonit deri në 2/3 të shteteve anëtare, për aq kohë sa Këshilli i
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BE-së nuk e ndryshonte atë. Anëtarët e Komisionit duhet të zgjidheshin si shtetas
të shteteve anëtare në bazë të sistemit të Rotacionit, në mënyrë që i gjithë spektri
gjeograﬁk dhe demograﬁk të ishte i përfaqësuar. Ky sistem i ri duhet të hyjë në fuqi
më 1.11.2014, pra me mandatin e ri të Komisionit. Në periudhën e sotme pra që nga
hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës deri më 1.11.2014, mandatin e ri të Komisionit, neni
17 pika 4 e TBE parashikoi përbërjen e Komisionit prej një përfaqësuesi të çdo shteti
anëtar si dhe nga Presidenti i Komisionit dhe Përfaqësuesi i lartë i BE-së.1
Pas ankimimit të Irlandës, Këshilli i BE-së vendosi më 11.12.2008 me vendim që përbërja
e Komisionit të vazhdonte të ishte me një përfaqësues të çdo shteti anëtar.
Procedura e zgjedhjes së Presidentit të Komisionit ka ndryshuar me Traktatin e
Lisbonës. Sipas tĳ është detyrë e Këshillit të BE-së pas konsultimeve me Parlamentin
për të propozuar me shumicë të kualiﬁkuar, një kandidat si President të Komisionit, i
cili zgjidhet nga Parlamenti Europian me shumicën e votave. Në rast se ky kandidat
nuk merr shumicën e votave, atëherë Këshilli i BE-së propozon me shumicën e tĳ
kualiﬁkuese brenda një muaji një kandidat të ri, për të cilën përdoret e njëjta procedurë.
Këshilli i BE-së, së bashku me Presidentin e zgjedhur të Komisionit përcakton listën
e personaliteteve të zgjedhura si anëtare të Komisionit. Këta zgjidhen në bazë të
propozimeve të bëra nga shtetet anëtare. Në këtë mënyrë, Presidenti , Përfaqësuesi i
Lartë i BE-së dhe anëtarët e Komisionit marrin votëbesimin në Parlamentin Europian.
Komisioni duhet të emërohet edhe nga Këshilli i BE-së me një shumicë kualiﬁkuese. Që
nga koha e Presidentit të Komisionit Prodi, është bërë usus (mënyrë zbatimi), sentenca
e dëgjimit për kandidatët që do bëhen anëtarë të Komisionit para Parlamentit Europian.
Anëtarët e Komisionit janë personalitete që zgjidhen në kuadër të eksperiencës së tyre
dhe zotësisë së tyre të treguar në profesion si dhe angazhimit për BE-në. Rëndësi të
madhe për Komisionin, i cili përfaqëson interesat e Unionit ka që ai të ushtrojë detyrën
e tĳ tërësisht i pavaruar. Në këtë mënyrë edhe anëtarët e tĳ, nuk duhet të marrin asnjë
urdhër nga organet shtetërore, qeveritë ose institucionet e tjera shtetërore.
Në rast se Parlamenti Europian voton dorëzimin e detyrës nga Komisioni
(votëbesimin), kjo ndodh me 2/3 e votave të Parlamentit Europian, atëherë Komisioni
është i detyruar të dorëzojë detyrën. Në të njejtën kohë edhe anëtarë të veçantë
të Komisonit duhet të dorëzojnë detyrën në rast se kjo kërkohet nga Presidenti i
Komisionit. Edhe Përfaqësuesi i Lartë i BE-së duhet të dorëzojë detyrën, në rast se
kërkohet nga Presidenti i Komisionit.
Përgjegjësia ligjore e anëtarëve të Komisionit është e rregulluar në nenin 24 të Traktatit
të Lisbonës. Mandati i Komisionerëve përfundon me mbarimin e afatit 5 vjeçar.
Presidentit të Komisionit i takon drejtimi politik i Komisionit dhe ai përcakton në
të njejtën kohë direktivat, sipas të cilave do të ushtrohet funksioni i tĳ. Gjithashtu ai
vendos në lidhje me organizimin e brendshëm të Komisionit, koherencën, eﬁçencën
dhe principin kolegjial.
Ai zgjedh në të njejtën kohë edhe zv.Presidentin e Komisionit me përjashtim të
Përfaqësuesit të Lartë. Ai u lë detyra të ndryshme anëtarëve të tjerë, për të cilat ata
janë përgjegjës.
1.2
Kompetencat
Detyrat kryesore të Komisionit janë të percaktuara në nenin 17 të TBE. Ai duhet
të mbrojë dhe zhvillojë interesat e përgjithshme të Unionit si dhe të marrë masat
1 Fischer, Europarecht, 98.
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e duhura për të arritur këtë qëllim. Më kryesorja nga këto detyra është e drejta e
Inisiativës. Komisioni kujdeset gjithashtu për zbatimin e Traktateve, masat që duhet
të ndërmerren për zbatimin e tĳ si dhe kontrollon me ndihmën e GJED zbatimin e të
drejtës së Unionit.
Komisioni zbaton së bashku me shtetet anëtare planin e buxhetit dhe administron
programet. Sipas Traktateve, Komisioni ushtron detyra të koordinimit, ekzekutive
dhe administrative. Ai kryen përfaqësimin e jashtëm të Unionit, në kuadër të Politikës
së Përbashkët të Sigurisë dhe Politikës së Jashtme si dhe në çështjet e parashikuara
nga Traktati. Komisioni drejton edhe planiﬁkimin vjetor të Unionit me qëllim arritjen
e marrëveshjeve ndërinstitucionale.
E drejta e inisiativës së Komisionit shtrihet si monopoli inisiativ me disa përjashtime
në të gjitha aktet ligjore. Një akt ligjor i Unionit, për sa kohë që nuk është i përcaktuar
në Traktate, miratohet vetëm nëpërmjet propozimit të Komisionit.
Komisioni nuk ka të drejtën e inisiativës në fushën e politikës së lirisë, sigurisë, si dhe
në fushën e policisë dhe bashkëpunimit në çështjet penale. Në bazë të Traktatit 1/4 e
shteteve të BE-së kanë të drejtën e propozimit.
Në kuadër të së drejtës ekonomike, Komisioni ka të drejtën e inisiativës për procedurën
deﬁçitare, në lidhje me një deﬁcit ligjor në kuadër të fushës ekonomike.
1.3 Vendimmarrja
Komisioni formulon vendimet e tĳ si një organ kolegjial me shumicën e anëtarëve
të parashikuar në TBE. Në mënyrë që vendimmarrja të jetë e vlefshme, duhet që
të jenë të pranishëm shumica e anëtarëve. Vendimet e Komisionit, të cilat merren
me propozimin e një ose më shumë anëtarëve, konsultohen në bazë të një principi
kolegjial, në bazë të të cilit të gjithë anëtarët e kolegiumit janë përgjegjës për vendimet
politike. Mbledhjet e Komisionit nuk janë publike. Për shkak të punës së madhe,
Komisioni mund të marri vendime me procedura gojore ose me shkrim.
2.

Përfaqësuesi i Lartë i Unionit për Politikën e Sigurisë dhe të Jashtme

2.1 Organizimi
Me Traktatin e Lisbonës u themalua zyra e Përfaqësuesit të Lartë për Politikën e
Jashtme dhe të Sigurisë. Në bazë të nenit 18 TBE, ky organ zgjidhet me shumicën e
kualiﬁkuar nga Këshilli i BE-së, si dhe miratimin e Presidentit të Komisionit. Sipas
së njejtës procedurë, Këshilli i BE-së mund të shkarkojë Përfaqësuesin e Lartë të BEsë. Në këtë rast është i nevojshëm edhe aprovimi i Presidentit të Komisionit, sepse
Përfaqësuesi i Lartë i BE-së është në të njejtën kohë edhe zv.Presidenti i Komisionit.
Përfaqësuesi i Lartë do të ndihmohet në bazë të nenit 27 pika 3 e TBE në plotësimin
e detyrave nga Zyra e Shërbimit të Jashtëm Europian. Ky organ është themeluar
me Traktatin e Lisbonës në dhjetor të 2007 me ndihmën e Përfaqësuesit të Lartë,
Komisionit dhe shteteve anëtare.
Më datën 8.6.2010, Parlamenti Europian vendosi me 549 vota pro dhe 78 kundër,
për themelimin dhe rregulloren mbi organizimin e Zyrës së Shërbimit të Jashtëm
Europian. Ndryshimet më të mëdha nga ana e Parlamentit Europian i takojnë pikave
të mëposhtme : Në mungesë të Përfaqësuesit të Përhershëm ai nuk do të zëvendësohet
nga një nëpunës, por nga një Komisar ose ministër i jashtëm i presidencës së Këshillit
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të BE-së.
Personeli i Zyrës së Shërbimit të Jashtëm Europian përbëhet në 60% të rasteve
nga nëpunës Europianë, në mënyrë që të ruhet identiteti i Bashkësisë Europiane.
Nëpunësit kombëtarë do të nënshkruajnë kontrata 8-vjeçare. Në të njëjtën kohë
në punësimin e nëpunësve, do të merret parasysh pesha gjeograﬁke dhe gjinia.
Parlamenti Europian ushtron funksionin e kontrollit politik dhe buxhetor mbi Zyrën
e Shërbimit të Jashtëm Europian.
2.1
Kompetencat
Në funksionin e Përfaqësuesit të lartë të BE-së shkrihet funksioni i Sekretarit të
Përgjithshëm të Këshillit/ Përfaqësuesit të Lartë për Politikën e Përbashkët të Sigurisë
dhe të Jashtme me Personin e Komisarit për marrëdhëniet e jashtme. Përfaqësuesi i
Lartë ka pra një pozicion “të dyﬁshtë”. Nga njëra anë ai drejton në bazë të nenit 18 TBE
Politikën e Përbashkët të Sigurisë dhe të Jashtme. Ai drejton Këshillin e Marrëdhënieve
me Jashtë të Këshillit të BE-së. Nga ana tjetër ai është edhe zv.Presidenti i Komsionit
të BE-së dhe kujdeset për ushtrimin e marrëdhënieve me jashtë. Brenda Komisionit ai
ka kompetencat në fushën e marrëdhënieve me jashtë si dhe koordinimin e aspekteve
të tjera të marrëdhënieve me jashtë të Unionit.
3.

Gjykata e Bashkimit Europian

3.1 Përbërja dhe organizimi
GJED2 përbëhet nga Gjykata e Lartë, Gjykata e Shkallës së Parë dhe Gjykatat e
Specializuara. Themelimi i Gjykatave të Specializuara, ndodh ose me propozimin e
Komisionit pas dëgjimit të GJED ose me kërkesë të GJED pas dëgjimit të Komisionit
nga Parlamenti dhe Këshilli i BE-së. Këto gjykata themelohen për padi dhe fusha të
veçanta të së drejtës.
GJED është e rregulluar në nenin 19 TBE dhe mënyra e organizimit të saj është e
përcaktuar në nenet 251 deri 281 të Traktatit të Lisbonës.
GJED përbëhet në bazë të nenit 19 pika 2 e TBE nga një gjyqtar nga çdo shtet anëtar, po
ashtu edhe Gjykata e Shkallës së Parë. Selia e saj e përhershme është në Luksemburg
dhe përbëhet nga 27 gjyqtarë dhe 8 prokurorë.
Kushtet për miratimin e tyre për gjyqtarë dhe prokurorë janë të pandryshueshme
në bazë të nenit 19 pika 2 e TBE si dhe neneve 253 dhe 254 të Traktatit të Lisbonës.
Gjyqtarët duhet të jenë personalitete të cilët duhet të ushtrojnë profesionin e tyre
në mënyrë të pavarur dhe që duhet të plotësojnë kushtet e neneve 253 dhe 254 të
Traktatit të Lisbonës. Gjyqtarët dhe prokurorët e GJED duhet të plotësojnë kushtet
e nevojshme në shtetet e tyre për zyrat më të larta të drejtësisë si dhe të jenë juristë
me një profesionalitet tepër të lartë. Ata duhet ta ushtrojnë profesionin në mënyrë të
pavarur nga qeveritë, organet ose institucionet e shteteve anëtare.
Me Traktatin e Lisbonës, mënyra e emërimit të gjyqtarëve të GJED u ndryshua.
Propozimet e bëra nga shtetet anëtare do të dëgjohen në seanca dëgjimore nga një
komitet i ngritur nga BE-ja i përbërë nga ish gjyqtarë të GJED, anëtarë të Gjykatave të
Larta të shteteve anëtare si dhe juristë të njohur. Ky Komitet hyri në fuqi më 25.2.2010
dhe vendos në lidhje me kandidaturat me shumicën e votave.
Prokurorët kanë një pozitë të ngjashme me gjyqtarët, por nuk janë pjesë e trupit
2 Streinz, Europarecht, 118 f.
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gjykues. Ata janë gjithashtu plotësisht të pavarur. Për shkak të rëndësisë politike, 5
shtete janë të përfaqësuar përherë me nga një prokuror në GJED, ( Franca, Gjermania,
Britania e Madhe, Italia dhe Spanja), ndërkohë që 3 vendet e tjera jane me rotacion
. Çdo 3 vjet ndodh një emërim i ri për një nga 3 vendet e prokurorëve. Ata kanë
si detyrë të nxjerrin përfundimet e tyre për çështjet të cilat duhet të dalin me një
vendim të argumentar dhe ta paraqesin para GJED për gjykim. Këto vendime duhet
të orientohen nga interesi i Unionit. GJED nuk është e detyruar t’i aprovojë këto
vendime të prokurorëve, por në 90 % të rasteve vendos si përfundimet dhe vendimet
e marra prej tyre.
Në bazë të nenit 251 të Traktatit të Lisbonës, GJED mblidhet në dhoma ose si dhomë
e madhe. Dhomat përbëhen nga një kuorum prej 3 deri 5 gjyqtarësh, ndërsa dhoma e
madhe prej 13 gjyqtarësh. GJED mblidhet si dhomë e madhe nëse një shtet anëtar ose
një organ i BE-së e kërkon këtë gjë.
3.1
Kompetencat
Detyrë e GJED është mbrojtja e së drejtës për zbatimin e Traktateve si dhe e së
drejtës sekondare. Në këtë këndvështrim edhe shtetet anëtare janë të detyruar në formë
eksplicite, për të krĳuar instrumentat e nevojshëm ligjorë, në mënyrë që të krĳohet një
mbrojtje efektive ligjore në fushat e mbrojtura nga e drejta e Unionit. Shtetet anëtare janë
të detyruar që çështjet që preken nga Traktati t’i rregullojnë në bazë të Traktatit.
Përgjegjësitë e GJED-së, të cilat pas heqjes së sistemit të tre shtyllave të BE-së me Traktatin
e Lisbonës, shtrihen në të gjitha fushat e politikës si dhe organeve. Në bazë të nenit 19
pika 3 TBE vendimet e GJED ekzistojnë në 3 fusha : mbi padi të një shteti anëtar, një
organi ose personave ﬁzikë ose juridikë, në procedurën e paravendimit me kërkesë të
gjykatave të shteteve anëtare mbi zbatimin e së drejtës së Unionit ose mbi vlefshmërinë e
veprimtarisë së organeve si dhe në të gjitha çështjet e parashikuara nga Traktatet.
Si pasojë e rënies së strukturës së shtyllave, përgjegjësia e GJED shtrihet kryesisht
në kuadrin e fushave të lirisë, së drejtës dhe sigurisë. Në bazë të nenit 276 Traktati i
Lisbonës, GJED nuk është përgjegjëse për vlefshmërinë ose proporcionalitetin e masave
të policisë ose organeve të tjera penale të shteteve anëtare ose të kompetencave të
shteteve anëtare për ruajtjen e rregullit publik dhe mbrojtjen e sigurisë së brendshme.
Në përgjegjësinë e GJED nuk janë të përfshira aktet ligjore në fushën e Politikës së
Përbashkët të Sigurisë dhe asaj të Jashtme në bazë të nenit 24 pika 1 e TBE. GJED është
përgjegjëse për paditë e pavlefshmërisë në lidhje me ruajtjen e nenit 263 pika 4 e Traktatit
të Lisbonës që kanë të bëjnë me ruajtjen e vendimeve dhe masave restriktive kundrejt
personave ﬁzikë dhe juridikë, të cilat janë të miratuara nga Këshilli në bazë të nenit 215
pika 2 e Traktatit të Lisbonës.
Gjykata e Shkallës së Parë është përgjegjëse për paditë e pavlefshmërisë në bazë të
nenit 263 TBE, paditë e dëmshpërblimit në bazë të nenit 268 TBE, padive për abuzime
me detyrën në bazë të nenit 272 TBE, si dhe paditë e mos ushtrimit të kompetencave
në bazë të nenit 265 TBE.
Në bazë të nenit 356 pika 2 e Traktatit të Lisbonës, Gjykata e Shkallës së Parë është
përgjegjëse kundër vendimeve të Gjykatave të Specializuara. Procedura para GJED
është e rregulluar në aktet proceduriale të GJED, si dhe në protokollet mbi organizimin
dhe statutin e GJED-së. Përgjithësisht procedura kryesore ndahet në një procedurë me
gojë dhe me shkrim, në të cilën ajo me shkrim ka rëndësinë më të madhe. Procedura
me gojë është shumë e shkurtër. Përfundimet e prokurorëve prezantohen me gojë
përgjithësisht në një procedurë të veçantë në fund të procesit. Këshillimi i vendimit
nëpërmjet GJED ndodh në formë sekrete, lajmërimi bëhet publik. Për procedurën
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para GJED-së vlejnë principet e kryerjes së procedurës me shkrim, publike, formës
së provave të drejtpërdrejta si dhe përfaqësimit të detyruar të palëve. Shtetet anëtare
përfaqësohen nga një përfaqësues ligjor. Të gjitha palët e tjera, që janë persona ﬁzikë
ose juridikë duhet të përfaqësohen nëpërmjet një avokati.
Gjatë procedurës para GJED, paditësi ka të drejtë të zgjedhë një nga 23 gjuhët e Unionit,
për aq kohë sa nuk zbatohen rregulla të veçanta. Gjatë procedurës së paravendimit
para Gjykatës së Shkallës së Parë, gjuha e gjykatës së shtetit që ka çuar çështjen për
shqyrtim pranë GJED është gjuha proceduriale.
Vendimi i GJED duhet të përmbajë përfundimet, raportin e diskutimit, përfundimin e
prokurorit, si dhe vendimin e GJED. Ky i fundit mund të përmbajë edhe një përshkrim
të shkurtër të çështjes, arsyet e vendimit, kostot e procesit.
Përgjithësisht procedura para GJED kryhet pa kosto ekonomike, por kostot e palëve
janë të mbuluara nga pala humbëse.
Përfundime
Në kuadër të një një përfundimi dhe analize më të thellë të lirive themelore të tregut të
përbashkët europian mund të themi se punimi i mësipërm krĳoi nje hyrje ne organet
e BE. Interpretimi i vendimeve gjyqësore është i natyrës teleologjike dhe kronologjike
jo vetëm për të ilustruar zhvillimin e integrimit të BE-së në kuadër të krĳimit të
tregut të përbashkët europian në fushën ekonomike, të jurisprudencës, analogjisë e
precedentit, atë të 4 lirive themelore, kartelit e konkurrencës, por edhe për të dhënë
rëndësinë e vecantë të këtĳ interpretimi të GJED që ka lejuar këtë të fundit të krĳojë
sistemin e saj të vecantë ligjor. Interpretimi teleologjik i vendimeve i prezantuar nga
autori është bërë me objektivin për të kuptuar punën e madhe që ka bërë GJED për
zhvillimin e integrimit ekonomik e juridik. Ajo nuk i referohet ekskluzivisht qëllimit
për të analizuar të drejtën europiane, por përbën një disiplinë ligjore për të kuptuar
të gjithë sistemin e BE-së. GJED e përdor këtë interpretim për të arritur objektivat
e vendosura nga Traktatet, sidomos ato që kanë të bëjnë me integrimin. Në këtë
mënyrë gjykata nuk merr parasysh vetëm interpretimin teleologjik të një neni, por
interpretimin në kontekstin e pergjithshëm të të gjitha rregullave të BE-së.
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Direct marketing consists in direct connection with consumers, carefully targeted to beneﬁt a
prompt response and to cultivate lasting relationships with customers.
Direct marketing specialists communicate directly with customers, o>en on a one to
one interactive. Using the basis of detailed data, they adapt their oﬀerings and marketing
communications, as necessary and narrowly deﬁned segments, and even individual customer.
In addition to building brand and relationships, direct marketing specialists, usually require a
direct response, immediate and measurable by the customer.
Early marketing specialists, companies catalog, poster and direct and telemarketing specialists
collected names of the clients and sold goods, mainly by mail or telephone.
While today driven by the rapid advances of technology database and marketing of new
media, especially the Internet, direct marketing has undergone an extreme transformation.
Earlier we discussed on direct marketing as direct distribution, as distribution channels that
contain no middleman, also included direct marketing as an element of the mix promotion, as
an approach to communicate directly with customers. In fact, direct marketing is more than
these two things. While it can be diﬃcult to measure the eﬀects of advertising or sponsorship,
in contrast, direct marketing is totally accountable. Direct marketing we can say that it is a
spiritual connection between the customer and the company that sells the products.
Keywords: marketing, client, product, promotion.

Introduction
Most companies still use direct marketing as a supplementary channel or medium.
Thus, Lexus trades, mainly through advertising in the media and its network of highquality agents, but also meets the direct marketing channels. However, today for
many companies, direct marketing is more than just a supplementary channel or an
advertising medium. For these companies, direct marketing, especially their recent
conversion, online marketing forms a complete model of doing business. Companies
such as Amazon.com, eBay and GEICO have built their approach to the market about
direct marketing. The new model is rapidly changing how companies think about
building relationships with customers. While it can be diﬃcult to measure the eﬀects
of advertising or sponsorship, in contrast, direct marketing is totally accountable.
Direct marketing is a#ractive to many marketers because its positive results can be
measured directly. For example, if a marketer sends out 1,000 solicitations by mail and
100 respond to the promotion, the marketer can say with conﬁdence that campaign
led directly to 10% direct responses.
1.1
Increasing direct marketing and its beneﬁts
Direct marketing has become a form of marketing that grows rapidly. According to
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the Direct Marketing Association, in the year (2007) US companies have spent US $
173.2 billion on direct marketing. These expenditures generated for approximately 2
trillion dollars in direct marketing sales, or about 10% of total sales in the economy
of the United States of America. Direct Marketing Association estimates that sales
through direct marketing from 2012 onwards have increased 6.6% per year, compared
with annual growth of 5.7% projected annual growth for total sales in the united
states. The power of direct Marketing (2008).
However, the direct Marketing Association, predicted that in years 2007-2012,
marketing online spending will grow at 16% per year, three times more than spending
in other media direct marketing. Actuated sales from the Internet would rise up to
15%.
Direct marketing brings beneﬁts for the consumer and for the seller.
1.2 Customer Beneﬁts
For the customer, direct marketing is convenient, easy and private. Direct marketing
specialists any time do not close their doors and customers do not need to contend
with traﬃc, ﬁnd parking places, and traveling back and forth between stores to ﬁnd
products. From the comfort of homes or their oﬃces, they can browse the catalogs
and websites of companies, at any time of day or night.
Business customers can learn about products and services without spending the time
with sellers. Direct marketing gives consumers access to a large variety of products,
unlimited by physical boundaries, direct marketing specialists can oﬀer a nearly
unlimited solutions to customers virtually anywhere in the world. Also the direct
marketing channels give buyers access to a great variety of comparative information
on companies, products and competitors. Finally, direct marketing is interactive and
immediate.
1.3 Sellers beneﬁts
For retailers, direct marketing is a powerful tool for building relationships with client.
Using marketing through the database, marketing specialists today may target small
groups or individual customers and to promote their oﬀers through personalized
communications. Due to the nature “one on one” direct marketing, companies can
interact with a customer by telephone or online, learn more about their needs and
to devise products and services according to speciﬁc customer tastes. Also, direct
marketing oﬀers retailers a low-cost alternative, eﬃcient, fast to reach their markets.
Media with the lowest cost for each contact as telemarketing, direct mail and company
websites are o>en more eﬀective in terms of cost. Also, online direct marketing results
in lower cost, more eﬃcient and faster treatment of the channel functions and logistics,
such as order processing, treatment of the condition of goods and its disbursement.
Direct marketing specialists avoid the expense of maintaining physical stores and the
cost of their rent, insurance and other services, while customers have exceeded savings.
Direct marketing can also oﬀer greater ﬂexibility. It allows marketing specialists to
make active adjustment to prices and to their programs or make announcements and
oﬀer immediate, timely and individual to each potential client.
1.4 Database of customers and direct marketing
Eﬀective direct marketing starts with good data base for clients. A customer database
540

is an organized collection of comprehensive data about individual customers or
prospects, including geographic data, demographic, psychographic and buying
behavior of customers. It can be a powerful instrument of building relationships with
them. Database gives companies a 360-degree view of customers and their behavior.
2. Forms of direct marketing
Forms of direct marketing include personal selling, direct marketing by post,
marketing catalogs, telephone marketing, marketing to direct television response,
kiosk marketing, new digital technologies of direct marketing and online marketing.
2.1. Direct marketing by post
Direct marketing by post involves sending an oﬀer, notiﬁcation, reminder or another
element to a person at a particular physical address or virtual. Using more selective
mailing list, direct marketing specialists mailing sell millions of pieces each year, like
le#ers, catalogs, advertisements, brochures, sample CD and DVD. Direct posting
medium is so far the single largest direct marketing. Direct Marketing Association
reports that direct post (including mail catalogs and free catalogs) powering more
than a third of all sales through direct marketing in the United States. The power of
direct Marketing (2008).
Direct post is quite suitable for direct communication one-to-one. It allows high
selectivity to the target market, can be customized, it is ﬂexible and allows easy
measurement of results. Direct posting is proving successful in promoting all kinds of
products. Also, there have been widespread new forms of disbursement, as the sound
post, text messages and email. Mobile marketing (with mobile phones) is growing
rapidly, and email is booming as a direct marketing tool. Smart marketing specialists
are targeting their direct posting very carefully, so that not even spend their money,
but also recipients time. They are building programs based on permission, sending
email and mobile advertising only to those who wish to receive them.
2.2 Sales by telephone
It includes use of the phone to be sold directly to consumers and business customers.
Sales by telephone now occupies 20% of all sales actuated by direct marketing.
However, with the explosion in mobile marketing, it has irritated consumers who
underwent almost daily “phone calls waste” to distract them from the dinner table
or ﬁll the secretary telephone. In 2003, lawmakers responded with a “National Do
Not Call Registry”, managed by the Federal Trade Commission. The law banning
most marketing calls to telephone numbers registered (although people still can
receive calls from nonproﬁt groups, politicians and companies, with whom they have
recently done business). Businesses that violate the law “do not call” can be ﬁned up
to $ 11,000 per violation.
1.3
Marketing with direct response
Marketing with direct response appears in two main forms. The ﬁrst is advertising
with direct response television. Direct marketing specialists broadcast TV spots,
o>en 60 or 120 seconds long, who convincingly describe a product and give
customers a free telephone number or web site to order them. Viewers also o>en
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face advertising programs 30 minutes or longer, or info-commercials, for a single
product. Home shopping channels, another form of marketing of television direct
response, are television programs or entire channels dedicated to the sale of goods
and services. Some home shopping channels, such as Quality Value Channel, Home
Shopping Network and Shop NBC broadcast 24 hours a day. Despite their image,
not intellectual, home shopping channels have evolved into more sophisticated
operations for a successful marketing.
3. Marketing and Website
Many businesses today are performed by world digital networks connecting people
and companies. The Internet, a large web of computer networks, connecting users of
all kinds throughout the world with each other and with an unusually large stock of
information. Web has fundamentally changed notions of customers for information,
volume, speed and price of products and services. As a result, it has given to marketing
professionals a new way to create value for customers and build relationships with
them. In 2007, the domestic Internet penetration in USA amounted to 72% of the
total population in the USA by 221 million people who use the Internet at home or
at work. The average Internet user spends approximately 70 hours per month by
navigating the web at work or at home are. Worldwide. More than 540 million people
have access to the Internet according to the report “Nielsen Online Reports Topline
US data for April (2008)” While in Kosovo according to (RAEPC, TM1-2015), 30.39%
of the population have access to mobile and ﬁxed internet. Moreover, in a study it
appears that 33% of American consumers choose the Internet as the second most
essential medium in their lives (a>er TV, with 36%). However, the Internet came ﬁrst
as the medium more a#ractive and exciting. Les L. (2007). All kinds of companies
now trade online.
3.1 The areas of online marketing
Four online marketing areas are shown in the Figure 3.1. They include B2C (business
to consumer), B2B (Business to Business), C2C (consumer to consumer) and C2B
(consumer to business).
Fig 1.The areas of online marketing

Target to the
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Target to the
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Online marketing can be classified
according to those who initiates it
and who targeted him. As
consumers we are more familiar
with B2C and C2C, but the B2B,
also booming.

consumer
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Conclusion
Online marketing continues to oﬀer, a great promise and many challenges for the
future as well.
It is assumed that there will come a time when marketing on the internet and electronic
mail will replace magazines, newspapers, even the stores as sources of information
and purchases.
However, most marketing specialty hold a more realistic view. To be sure, online
marketing will become a successful business model for some companies - Internet ﬁrms
like Amazon.com, eBay, Google and direct marketing companies, like Dell. However, for
most companies, online marketing will remain only an important approach to the market,
which works alongside other approaches to a fully integrated marketing mix. With his
ability to continue to grow online marketing will be a direct marketing instrument to
improve sales, to communicate information about the company and product, to deliver
products and services and to build deeper relationships with the client.
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Abstrakt
Të mësuarit me anë të publicitetit është ndoshta një nga teknikat më të rëndësishme dhe më
interesante, por edhe me pak e përdorura në ambientet tona arsimore. Duke përdorur në
mësimdhënie publicitetin, të mësuarit bëhet më interesante dhe më atraktive për nxënësit.
Kërkimi ynë ka për qellim impaktin e publicitetit në mësimdhënies/mësimnxënies e gjuhës
së huaj. Gjithnjë e më shumë jemi duke shkuar drejt një metode atraktive, ku bashkëpunimi
është ai që bën të mundur realizimin me sukses të procesit të mësimdhënies, ku nxënësi duhet
të jetë në qendër të tĳ. Hipoteza është nëse teknikat që kanë të bëjnë me publicitetin, a e rrisin
produktivitetin në mësimdhënien/mësimnxënien e një gjuhe të huaj, në rastin tonë konkret të
gjuhës frënge?
Mësimdhënia me anë të publicitetit është një ndër strategjitë më të rëndësishme dhe pika më
kulmore ku cdo mësues duhet të përqendrojë gjithë energjitë dhe përvojën e vet. Ky proces
është shumë i rëndësishëm kur mendohet se në një klasë individët edukohen për të qenë
të lirë të shprehin mendimin e tyre. Ndaj në këtë kuadër kërkohet me shumë bashkëpunim
midis mësuesve dhe nxënësve. Për të parë nga afër këtë fenomen në terren ne realizuam një
pyetësor me nxënës të shkollave të mesme. Duke pasqyruar në të njejtën kohë përvojat e një
bashkëpunimi aktiv mes mësuesve dhe nxënësve, në lëndën e gjuhës frënge.
Fjalet kyçe: publicitet, impakt, mësimdhënie, proces mësimor, zbavitje, bashkëpunim.

Hyrje
Mësimdhënia nuk është një proçes i thjeshtë, përkundrazi është një proçes i cili
përfshin elementë të ndryshëm dhe që nuk kanë të bëjnë thjeshtë me transmetimin
e informacioneve apo të dĳeve. Mësimdhënia ka të bëjë mbi të gjitha me vendosjen
e një ure komunikimi midis nxënësit dhe mësuesit dhe që të arrihet kjo gjë, është e
nevojshme pikërisht realizimi i një klime të përshtatshme gjatë orës së mësimit.
Pikërisht nëpërmjet këtĳ punimi do të trajtojmë çështjet që kanë të bëjnë me rolin
dhe përdorimin e publicitetit gjatë procesit mësimor dhe se si ndikon ai në procesin
e të nxënit. Termi publicitet lidhet me një tërësi elementësh që kanë të bëjnë me
prezantimin e karakteristikave kryesore që lidhen me mësimin e gjuhës së huaj. Ai
përfshin praktika të ndryshme inovative që lidhen drejtpërsëdrejti me dhënien e
informacionit në mënyrë adekuate. Nëpërmjet formave të ndryshme të publicitetit
nxënësit zhvillojnë dhe përmirësojnë komunikimin në gjuhën frënge. Ata zhvillojnë
të kuptuarit vizual, të kuptuarit dhe të shprehurit oral.
Në këtë artikull do të paraqesim ﬁllimisht përkuﬁzimin e publicitetit, do të njihemi me
llojet e tĳ, si dhe gjuhën e publicitetit. Më pas jemi ndalur tek publiciteti në mësimin
e gjuhës frënge si gjuhë e huaj, si dhe tek mundësitë e eksplorimit të publicitetit.
Gjithashtu për të parë sesa ndihmon publiciteti në përvetësimin e gjuhës frënge dhe
sesa pëlqehet ai ne kemi realizuar një pyetësor me nxënës të shkollave të mesme.
Pyetësori përmbante 5 pyetje. Në anketim u përfshinë 100 nxënës. Në fund janë
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paraqitur edhe rezultatet e pyetësorit në përqindje.
1. Përkuﬁzimi i publicitetit
Publiciteti është një formë e komunikimit në masë, që ka për qëllim të tërheqë
vëmendjen e një publiku të caktuar (konsumatorëve, përdoruesve, blerësve,
zgjedhësve etj.) për ta nxitur që të veprojë dhe të reagojë në mënyrën e dëshiruar: për
blerjen e një produkti, zgjedhjen e një personaliteti politik, etj.
Përmendja e emrit të një kompanie apo të një marke të caktuar nuk përpën
automatikisht një akt publicitar. Por kjo ndodh në momentin kur qëllimi është kërkimi
i tërheqjes së vëmendjes mbi objektin në [alë.
“As shkencë, as art”, publiciteti është një teknikë empirike që lidhet me ekonominë, me
sociologjinë, psikologjinë dhe edukimin. Në zemër të publicitetit qëndron kreativiteti,
por nuk është art i mirëﬁlltë. Qëllimi i tĳ kryesor është të përcjelli mesazhin: të shesi,
të nxisë, të shkaktoje reagim.
Publiciteti nuk limitohet vetëm me të mirat konsumatore dhe shërbimet, ai gjithashtu
mund të promovojë njerës në karrierë, të lavdërojë një vend turistik, një organizatë
qeveritare, sikurse evenimentet sportive ose kulturore. Publiciteti mund të ndikojë
në ndryshimin e sjelljes dhe promovimin e vlerave shoqërore që konsiderohen si
beneﬁce: sensibilizimi kundër përdorimit të duhanit, mirëmbajtja dhe respekti për
ambientin dhe natyrën etj.
Pra, publiciteti nga natyra dhe funksioni prek të gjitha fushat dhe sektorët e
aktiviteteve njerëzore. Ai është konsideruar si një nga faktorët kryesorë të ndikimit
dhe ndërgjegjësimit të individit, të qëndrimeve të tĳ dhe të mënyrave të jetesës.
Publiciteti e shoqëron njeriun modern të ditëve të sotme në çdo aspekt të jetës së
tĳ. Njeriu lind dhe rritet bashkë me publicitetin, rrethohet çdo ditë nga publiciteti.
Për këtë arsye reklamuesit kërkojnë gjithmonë metoda të reja për të bërë të njohur
produktin dhe për një shpërndarje masive. Për këtë arsye përdorin strategji eﬁkase
për promocionin e imazhit të markës së produktit apo shërbimeve, duke tërhequr një
pjesë të madhe të konsumatorëve dhe për të sﬁduar konkurrencën.
Për këtë arsye publiciteti këto pesëdhjetë vitet e fundit nuk ka reshtur së perfeksionuari
dhe të pasurojë teknikat dhe strategjitë për të bindur dhe mahnitur (Dayan, 2003);
nga ana tjetër bëri që të lindte një letërsi e rëndësishme që kishte të bënte saktësisht
me analizimin e asaj që quhet “retorika e elozheve dhe e bindjes”, që përbën edhe
themelin e publicitetit (Adam, 2007) të veprimeve mendore të tĳ (Kapferer, 1978 ;
1985; Cialdini, 1990 ; Semprini, 1996 ; Girandola, 2003) dhe të “resurseve linguistike
dhe paralinguistike” të cilat ai përdor për të nxitur vëmendjen, dëshirën dhe
memorizimin (Grunig, 1998).
Publiciteti shihet si diçka e çmuar sot në shumë studime në linguistikë dhe në
didaktikën e gjuhëve të huaja, (Kilani-Schoch, 1995; Raasch, 2001; Fath, 2008, 2009a;
Andersen, 2009), duke parë se midis gjuhës dhe kulturës ekziston një lidhje intime,
një “lidhje reciproke semiotike” (Caws, 2009, fq. 206), aq sa “njëra presupozon tjetrën”
(Qian, 2009, fq : 154).
2. Llojet e publiciteteve dhe gjuha e përdorur
Ekzistojnë shumë suporte të komunikimit publicitar që përcaktojnë formën e
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publicitetit. Do të veçonim publicitetin e televizionit ( në formën e metrazhit të shkurtër
publicitar, të sponsorve të emisioneve ose teleshopingun), publiciteti i radios (spotet
publicitare-slloganet), pastaj publiciteti në shtypin e shkruar (njo>imet e shtypit),
publiciteti i aﬁshuar ﬁks ose i lëvisshëm, publiciteti që lidhet me kinemanë (spotet përpara
ﬁlmit, trajlerat), publiciteti i telefonave celularë (tekst ose MMS), publiciteti online (në
internet).
Duke parë suportet e ndryshme të komunikimit mund të dallojmë këto forma të
publicitetit:
- Publicitetin e shkruar;
- Publicitetin audio;
- Publicitetin video (viziv).
Të gjitha llojet e publiciteteve që duam të deshifrojmë, ofrojnë një model kulture.
Publiciteti ka pushtuar të gjitha fushat e veprimtarive njerëzore, të botës së
ndërmarrjeve, të politikës, duke kaluar edhe në hapësira kulturore dhe edukative.
Të gjithë jemi të rrethuar nga publicitetet, përmasat e tyre kanë marrë shtrirje shumë
të gjera, dhe kjo falë teknologjive të reja (internetit) që kanë pushtuar botën, por edhe
shtimi i përdorimit dhe i prodhimeve. Publicitetet janë të shumëllojshme, të cilat
publikohen e shfaqen në media të ndryshme. Për nga zanaﬁlla, për nga mjetet që
përdorin dhe për nga detyrat që kryejnë, marrëdhëniet publike qëndrojnë më afër
gazetarisë. Por, edhe ndërmjet tyre ka dallime: gazetat, televizioni, radioja luajnë një
rol të madh në zgjidhjen me sukses të shumë detyrave informative. Sot, zhvillimi i
shtypit, i radios, i televizionit dhe internetit tregojnë se edhe publikimi i publiciteteve
është një forcë e konsiderueshme shoqërore. Publicitetet kanë gjetur tashmë një
shtrirje shumë të gjerë dhe vazhdojnë të konkurrojnë mediat me njëra tjetrën për
publikimin e sa më shumë publiciteteve.
Por përdorimin më të shpeshtë të publiciteteve e gjejmë tek shtypi i shkruar. Sot,
shtypi i shkruar gjithmonë mban rekord për investimin e publiciteteve, dhe pa asnjë
dyshim kjo falë numrit të madh e mbështetjeve të shumëllojshme në marketing. Edhe
pse jetëgjatësia e një publiciteti në gazeta dhe sidomos në shtypin e përditshëm mund
të duket si i kuﬁzuar, cilësia e imazhit që publikohet ka një mbështetje të gjerë nga
publiku. Zakonisht, faqja e fundit e gazetës, në kapakun përmbyllës i rezervohet një
publiciteti, duke e shoqëruar gjithë formatin e faqes me imazhin e kompanisë apo
shërbimit që reklamohet.
- Gjuha e publicitetit
Publiciteti është një fenomen aktual i pranishëm në jetën tonë të përditshme. Gjuha
që përdoret shpesh është qesharake, tërheqëse, me shumë shprehje interesante.
Që publiciteti të na bindë dhe të na joshë, autorët përdorin shumë ﬁgura stilistikore,
ﬁgura të retorikës, për shembull: përsëritjet, elipset, hiperbolat, metaforat, krahasimet,
homonimet etj., Duramest et Morsel (2005:161).
Në gjuhën e publicitetit, është shumë e rëndësishme të jesh i a>ë të parashikosh
dinamikën e ndërthurjes së [alëve me imazhin si dhe të përsëritjeve të tyre. Bernheim
(2004:244), shprehet se në shoqërinë tonë, që karakterizohet nga shpejtësia, mesazhi
duhet të jetë i shkurtër që të jetë eﬁkas.
Gjuha e publicitetit i përdor të gjitha elementet linguistike që disponon. Emrat e
markave dhe neologjizmat e publicitetit mund të tërheqin padyshim vëmendjen e
klientëve potencialë.
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3. Publiciteti në mësimin e gjuhës frënge si gjuhë e huaj
Publiciteti duam apo sduam ne, manipulon dëshirat tona dhe ka pushtuar jetën tonë.
Ai ndryshon zakonet e konsumatorit. Publiciteti mund të jetë një mjet i përkryer për
të patur akses në kontekstin kulturor të një shoqërie. Ndaj edhe mësuesit e gjuhëve
të huaja e lidhin publicitetin me qasjen e kulturës. Por gjithashtu publiciteti është një
burim i mire që i ndihmon mësuesit të zhvillojnë leksikun e nxënësve të tyre.
Mundësitë e eksplorimit të publicitetit në klasë për të mësuar gjuhën frënge si gjuhë
të huaj janë të shumta dhe të ndryshme. Ja disa pista të përdorimit si support të
publicitetit të shkruar dhe audio-vizual (Gaouaou 2008:58):
Imazhi
- Kuptimi dhe simbolizmi, shenjat ikonograﬁke (logoja dhe ngjyrat);
- Kompozimi i skenës (plani i parë, sfondi, këndvështrimet);
- Skema e komunikimit (raporti midis personazheve përfaqësues dhe marrësveidentiﬁkimi, prezantimi, përfshirja);
- Dimensioni kulturor dhe përfaqësimi.
Teksti
- Pjesët e njo>imit (emri i markës, sllogani);
- Kuptimi i [alëve të tekstit publicitar (simbolik, konotacion);
- Funksionet e gjuhës (poetic, lirik);
- Dimensioni retorik i ligjërimit (ﬁgurat stilistike);
- Struktura argumentative e mesazhit (sekuencat llogjike);
- Analiza e nënkuptuar e ligjërimit (ajo që është thënë, që nuk është thënë dhe ajo që
supozohet).
4. Pyetjet tip për të punuar me imazhin-tekstin e publicitetit
Për eksplorimin e imazhit dhe tekstit publicitar në klasat e gjuhës frënge, Gaouaou
(2008:63) propozon një seri pyetjesh tip. Pyetjet janë paraqitur sipas një rendi që
tregon një progresion që duhet respektuar. Ndërsa nxënësit duhet të përshkruajnë
imazhin dhe ti përgjigjen pyetjeve, mundësisht në frëngjisht.
Të kuptuarit vizual:
- është një publicitet për…
- Emri i markës/i produktit…
- Në planin e parë/ në sfond, ne shohim…
- Në qendër të imazhit, ne shohim…
- Majtas/djathtas/poshtë imazhit, shohim…
- Ajo që të godet në këtë imazh, është…
Të kuptuarit dhe të shprehurit oral:
- Cila është tema qëndrore e publicitetit? (dashuria, miqësia, familja, mirësia,
progresi, performance etj);
- Cili është “motorri” i mesazhit? (produkti, top modeli,historia…);
- Kush është logjika e mesazhit? (vlerësimi superlative, krahasimi i produkteve,
demostrimi empirik i cilësive…);
- Çfarë efekti ka mbi mua? (pozitiv, negativ, stresues, qesharak, vlerësues etj.);
547

- Vlera komunikuese (mesazh informativ, artistik, argëtues etj.).
Të shprehurit e shkruar dhe oral
- Kujt i drejtohet ky publicitet? (të rriturve, biznesmenëve, të gjithë konsumatorëve,
një lloji të caktuar klientele, një klase të caktuar shoqërie…);
- Ku përqendrohet? (të jep dëshirën për diçka, vë në dukje një nevojë të caktuar, të
nxit të blesh, të manipulojë konsumatorët, të bindë për cilësitë e produktit);
- Cilave elementeve kulturore i referohet? (gjesteve, [alëve, sjelljeve, situatave të
ndyshme) Gaouaou (2008:63).
- Disa mundësi të tjera të eksporimit të publicitetit
Manaa Gaouaou (2008:64) përmend gjithashtu se është e mundur që të përdorim edhe
një mjet tjetër modiﬁkues të tipit PhotoShop dhe të lemë nxënësit të manipulojnë
elementet e ndryshme të imazhit-tekst publicitar. Ata mund të ndryshojnë për
shembull sfondin dhe gjithashtu ta shoqërojnë me një tekst linguistik. Kështu është e
mundur të nisë edhe një debat ose të nisim një modiﬁkim të publicitetit.
Sipas Christabel Grare (2003), është më mirë të përzgjedhim publicitetet që paraqesin
shumë personazhe ose që na mundësojnë të imagjinojmë një histori dhe dialogje.
Duke e krahasuar me konceptimin e Gaouaou, Grare propozon në materialin e tĳ
vëzhgimin dhe reagimin spontan të nxënësve, riformulimin në të shkruar dhe një mundësi
për të bashkëpunuar me një profesor të Arteve Plastike, për krĳim e një imazhi.
Pra, mund të themi se ka disa arsye të vlefshme që të përdorim publicitetin në
mësimin e gjuhës frënge si gjuhë e huaj në klasat tona të frëngjishtes. Ndër to mund
të përmendim:
- Publiciteti ngjason me artin;
- Është kënaqësi kur përdor publicitetin;
- Publiciteti është plot me informacione;
- Publiciteti i bën nxënësit të reﬂektojnë;
- Kjo i bën nxënësit të ﬂasin dhe të vënë në praktikë komunikimin në gjuhën frënge;
- Kjo bën që ata të mësojnë.
5. Pyetësori me nxënësit e shkollave të mesme. Analizimi i të dhënave
Pyetësori është plotësuar nga 100 nxënës të shkollave të mesme dhe përmban 5 pyetje:
1. A jeni të kënaqur me mënyrën tradicionale të organizimit të mësimit në gjuhën
frënge?
Po/ Jo/ Shumë /Aspak
2. A jeni të kënaqur kur mësuesi përdor publicitetin gjatë orëve të mësimit të gjuhës
frënge?
Po/ Jo/ Shumë/Aspak
3. A mendoni se ora mësimore bëhet më e këndshme me përdorimin e publicitetit?
Po/ Jo/ Shumë/Aspak
4. A mendoni se publiciteti në mësimin e gjuhës frënge ju ndihmon në përvetësimin
e gjuhës?
Po/ Jo/ Shumë/Aspak
5. A do të donit që publiciteti të përdoret më shumë në mësimin e gjuhës frënge?
Po/ Jo/ Shumë/Aspak
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Rezultatet
Në lidhje me pyetjen e parë, nëse nxënësit janë të kënaqur me mënyrën tradicionale
të organizimit të mësimit në gjuhën frënge? 40% janë përgjigjur me Po, ndërkohë që
20% më Shumë. Ndërsa me Jo janë përgjigjur 30% dhe me aspak 10%.
Pyetjes së dytë, nëse nxënësit janë të kënaqur kur mësuesi përdor publicitetin gjatë
orëve të mësimit të gjuhës frënge? 50% e nxënësve janë përgjigjur me Po dhe 40% me
Shumë dhe vetëm 10% janë përgjigjur me Jo.
Përsa i përket pyetjes së tretë, 60 % nxënësve janë përgjigjur me Po dhe 40% me Shumë.
Pyetjes së katërt, 65% e nxënësve janë përgjigjur me Po duke konﬁrmuar se publiciteti
i ndihmon në përvetësimin e gjuhës frënge dhe 30% me Shumë. Ndësa 5% janë
përgjigjur me Jo.
Pyetjes së pestë, nëse nxënësit dëshirojnë që publiciteti të përdoret më shumë në
mësimin e gjuhës frënge? 65% prej tyre janë përgjigjur me Po dhe 25% me Shumë dhe
10% me Jo.
Siç shihet edhe nga përgjigjet e nxënësve, ata janë më të tërhequr nga metodat inovative
të mësimit të gjuhëve të huaja. Kjo i ndihmon të dalin nga rutina e përditshmërisë.
Ndaj publiciteti shihet si një mënyrë për ta bërë orën e mësimit më të këndshme,
më interesante, më zbavitëse dhe më atraktive. Po ashtu ata pohojnë se publiciteti
lehtëson të mësuarin dhe përvetësimin e gjuhës frënge.
Konkluzione
Duam apo sduam ne publiciteti ka pushtuar përditshmërinë tonë, duke manipuluar
dëshirat dhe zakonet tona. Publiciteti shihet si një mjet i shkëlqyer për të pasur akses
në kontekstin kulturor të një shoqërie të caktuar. Ndaj është e nevojshme që të jetë
pjesë e mësimdhënies/mësimnxënies së gjuhëve të huaja pasi do t’i shtonte këtĳ
procesi edhe një qasje të kulturës franceze.
Në këtë kuptim publiciteti mund të kthehet në një mjet pedagogjik të çmuar që
mundëson njohjen jo vetëm me gjuhën, por edhe me zakonet dhe përditshmërinë
e francezëve, sikurse edhe pasqyrimin me realitetet sociale dhe me tendencat
sociologjike më dominante të shoqërisë franceze.
Nga ana tjetër ai ndihmon edhe në sensibilizimin e opinionit publik kur bëhet [alë
për çështje të rëndësishme që prekin të gjithë shoqërinë.
Së fundi, mund të themi se përdorimi i publicitetit në mësimin e gjuhës frënge si
gjuhë e huaj është një vlerë e shtuar që ndihmon në lehtësimin dhe përvetësimin e
gjuhës. Ai padyshim e bën orën mësimore më interesante për nxënësit, më atraktive,
më zbavitëse dhe më koherente. Po ashtu mund të themi se ekspolorimi i publicitetit
në klasë për të mësuar gjuhën frënge është i mundur dhe ka ﬁlluar tashmë të përdoret
më shumë nga mësuesit.
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Kriza e vitin 2001 dhe faktori shqiptar në Maqedoni
PhD (C.) Alban Përmeti
Abstrakt
Liritë dhe të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni mbeten kusht dhe bazë e harmonisë
ndëretnike. Liritë dhe barazia e plotë e shqiptarëve janë çështje me rëndësi për
stabilitetin, jo vetëm në Maqedoni por edhe në rajon. Respektimi i lirive dhe të drejtave të
shqiptarëve në Maqedoni janë “alfa” dhe “omega” për ekzistencën e Maqedonisë si shtet i
pavarur dhe të gjitha elementeve që e përbëjnë atë, prandaj është më se e nevojshme që
të gjitha veprimet politike në Maqedoni të ndërmerren në përputhje me këtë postulat.
Maqedonia edhe si pjesë e ish-federatës Jugosllave përballej me mungesë të lirive dhe të
drejtave të njeriut. Ky model jodemokratik ka vazhduar edhe pas pavarësimit të saj, i cili
ndeshej me kërkesat e shqiptarëve për të drejta të barabarta me qytetarët e tjerë të shtetit,
qoftë në kuadër të institucioneve të sistemit, qo>ë edhe në manifestime të tjera.
Fjalët kyçe: Amendamente kushtetuese, Ish Federata e Republikës Jugosllave, Etnia shqiptare, Kriza
Maqedonisë, viti 2001, Marrëveshja e Ohrit.

Marrëdhëniet me Maqedoninë pas pavarësisë sё saj karakterizoheshin nga konﬂikte
interesash qё e kishin zanaﬁllën kryesisht nё problemet e pakicave kombëtare.
Ndërkaq, duke pasur parasysh problemin e statusit të pa zgjidhur tё shqiptarëve nё
ish Jugosllavi, fqinjët e Shqipërisë dyshonin se mos kjo kishte synime territoriale në
të ardhmen. Nё Maqedoni jeton një bashkësi e madhe shqiptarësh, ku sipas censusit
të kryer në vitin 2002 ky numër rezultonte të ishte 507 989, ose 25.1% e popullsisë
1
, tё cilёt ishin një burim ankthi tё vazhdueshëm për Tiranën, pasi ata mund tё
sillnin destabilizim tё Maqedonisë sё sapolindur. Tirana e ka mbështetur me forcë
Maqedoninë, duke theksuar pajtimin e interesave politike dhe ekonomike tё tё dy
vendeve për tё kundёrbalancuar aleancën e ngushtë tё Serbisë dhe Greqisë 2.
Shoqëria në Maqedoni është multietnike dhe shteti gjithashtu është multietnik.
Për gjendjen e tillë të një shteti kompleks, përgjegjësi më të madhe mbajnë etnitë
më të mëdha në shtet, domethënë maqedonasit dhe shqiptarët. Për fat të keq, në
vitin 1991 nën ndikimin e regjimit të trashëguar propagandues të Millosheviçit në
Serbi, në Maqedoni politikanët maqedonas nuk arritën të mblidhnin forcat që t`i
kundërviheshin asaj propagande dhe për këtë shkak u bënë disa gabime, veçanërisht
ndaj etnisë shqiptarë. Gabimi i parë ishte që nuk u ra dakord me shqiptarët se si të
duhej quajtur çështja e referendumit, dhe ajo procedurë e bën palën maqedonase
përgjegjëse të madhe që shqiptarët e Maqedonisë nuk dolën në referendumin e vitit
1991. Për rrjedhojë deputetët shqiptarë në Kuvend nuk e votuan Kushtetutën e parë
të Maqedonisë së pavarur 3.
Udhëheqja e Maqedonisë nuk kishte mirëkuptim për kërkesat e shqiptarëve.
Në kohën kur Maqedonia ishte pjesë përbërëse e Jugosllavisë, përdoreshin
1 State Statistical Ofﬁce, Censuses of Population 1948-2002, Shih në:
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb2007bazi/Database/Censuses/databasetree.asp
2 Elez Biberaj, Shqipёria nё tranzicion, Tiranё 2001, Shtëpia Botuese Ora, 362.
3 Stojan Andov, Gabuam me shqiptarët, Intervistë më 09-11-2015, shih në: http://portalb.mk/214954andov- gabuam-me-shqiptaret/.
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forcat e përbashkëta të sigurimit për t’i shkelur kërkesat e shqiptarëve, kërkesa
të cilat bazoheshin në përputhje me dokumentet ndërkombëtare për liritë dhe
të drejtat e njeriut. Pas pavarësisë së Maqedonisë, ata mendonin se me anë
të përdorimit të forcës do e mbanin gjendjen e trashëguar nga Jugosllavia e
Millosheviçit, duke ua “shitur” situatën qendrave ndërkombëtare si “oaz paqeje”.
Si partia më e madhe maqedonase VMRO-sllave dhe partia më e madhe shqiptare
PDSH kontribuuan në formimin e kësaj përshtypje të gabuar. Pasi ata kishin ndërtuar
një qeveri të përbashkët në vjeshtë të vitit 1998, ku të dyja palët i dhanë përshtypjen
bashkësisë ndërkombëtare dhe popullatës së tyre se, me formimin e kësaj qeverie,
bilanci ndëretnik ishte i sigurt 4.
Amendamentet Kushtetuese të vitit 1988 shënuan dhe ﬁllimin e shpërbërjes së
Jugosllavisë 5 si dhe çuan drejt referendumit të datës 8 shtator 1991, ku qytetarët
e Ish Republikës Federale të Jugosllavisë u shprehën me 96.4 % pro pavarësisë të
Republikës së Maqedonisë me një sistem politik pluralist 6. Pas zgjedhjeve të para
parlamentare në Maqedoni, të cilat u mbajtën më datë 11, 25 nëntor dhe 9 dhjetor
të vitit 1990, Kiro Gligorov, më 31 janar 1991 u zgjodh presidenti i parë në mënyrë
demokratike i Republikës së Maqedonisë 7.
Shpresave të shqiptarëve për ta gëzuar demokracinë e re pluraliste shpejt u erdhi
fundi. Teoria dhe praktika parlamentare në Maqedoni nisi me shpalljen e Maqedonisë
si shtet etnocentrik të qytetarëve të bashkësisë etnike maqedonase, duke i shkelur dhe
cënuar plotësisht të drejtat themelore civile, ekonomike, shoqërore dhe kulturore, ku
për pasojë përfaqësuesit e popullit shqiptar në Kuvendin e Republikës nuk e votuan
Kushtetutën e vitit 1991 8, me të cilën shqiptarët u përjashtuan nga shtetformësia.
Shqiptarëve u ndalohej përdorimi i gjuhës, nuk u respektohej historia dhe kultura,
u mohohej territori, u ndalohej shtimi demograﬁk, etj. Në një situatë të tillë, nga
shkelja e rëndë e të drejtave nga ana e pushtetit një nacional, nga terri informativ dhe
nga pesha e rëndë ekonomike, situata shkoi deri te shpërthimi i kryengritjes në vitin
2001. Ja se si e përshkruan këtë Henryk J. Sokalski 9.
“Unë u largova nga Shkupi në vjeshtë të vitit 1998, plotësisht i vetëdĳshëm për ndarjet etnike,
që ishin të pranishme në Maqedoni. Sikurse shumë përfaqësues të tjerë ndërkombëtarë, edhe
unë besoja fort se ekziston edhe hapësirë edhe nevojë urgjente për plotësimin e disa kërkesave
themelore të shqiptarëve etnikë në vend, gjatë të cilave duhet të përcaktohen kuﬁjtë e fundit të
asaj që është dhe nuk është e pranueshme për palët e interesuara. Siç theksova në raportin pas
mbarimit të mandatit tim, për një zgjidhje të tillë nevojiten lëshime nga të dyja palët deri në
atë shkallë që nuk do ta rrezikonte status quo-në gjeopolitike të rajonit. Në atë kohë duhej më së
4 Predrag Jurekoviç, International Conﬂict Management in Macedonia, Bureau for Security Policy, Austrian
Federal Ministry of Defence, p. 2.
5 Robert M . Hayden, PhD, Constitutional events in Yugoslavia, 1988-90: From Federation to Confederation and
paralysis?, July 1990, Final Report to National Council for Soviet and East European research, Council contract
number: 804-06, p. ii-iv.
6 Nohlen, D & Stöver, P, Elections in Europe: A data handbook, 2010, p. 1278.
7 Faqja zyrtare e Presidencës së Republikës së Maqedonisë, Shih në: www.president.gov.mk/en/aboutmacedonia/former-presidents.html
8 The Constitution of the Republic of Macedonia, Published in The Ofﬁcial Gazette of the
Republic of Macedonia, No. 52/91, 31/98, 91/01.
9 Ekspert për aktivitete paqësore ndërkombëtare dhe diplomaci parandaluese me 25 vjet përvojë në
Ministrinë e Punëve të Jashtme të Polonisë dhe 13 vjet punë në Kombet e Bashkuara, ku funksioni i fundit
i të cilit ishte ndihmës i Sekretarit Gjeneral. Nga viti 1995 deri në vitin 1998, Sokolski u printe forcave
parandaluese të Kombeve të Bashkuara (UNPREDEP), të vendosura në Maqedoni, si përfaqësues special i
Sekretarit Gjeneral të Kombeve të Bashkuara.
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pakti të kiheshin në konsideratë katër elemente, të trajtuara në mënyrë gjithëpërfshirëse, duhej
që baza e marrëveshjes, deri tek e cila do të arrihej nëpërmjet negociatave të ofronte: zmadhimin
e numrit të shqiptarëve etnikë në strukturat e shtetit dhe të qeverisë, zgjerimin e mundësive
për arsimim universitar të shqiptarëve etnikë, përdorimin e gjuhës shqipe në Parlament dhe
zbutjen e kushteve ligjore për të marrë shtetësi. Nëse Qeveria e Maqedonisë jepte mbështetje
më të fortë, mund të arrihej përparim më i madh lidhur me këto çështje. Kuptohet, që në vend
do të krĳohej një situatë krejtësisht tjetër. Maqedonia do të ﬁtonte besim të madh në botë dhe
transformimet demokratike do të zhvilloheshin edhe më shpejt”, (Henryk, 2005).
Këto përfundime të Sokolskit përkojnë me disa nga kërkesat e shqiptarëve të vitit
2001 të formuluara dhe të përfshira në Marrëveshjen e Ohrit, më 13 gusht 2001 10 në
Ohër dhe ndryshimet e Kushtetutës së vitit 1991.
Të drejtat e njeriut janë parimet bazë, pa të cilat njerëzit nuk mund të jetojnë si qenie
njerëzore me dinjitet. Respektimi i tyre bën të mundur progresin e plotë të individit
dhe të shoqërisë, njëkohësisht janë bazë e lirisë, drejtësisë dhe paqes. Ngjarjet në
Jugosllavi, si dhe pas shpërbërjes së saj e nxitën bashkësinë ndërkombëtare për t’u
angazhuar rreth gjendjes në Maqedoni në mënyrë të drejtpërdrejtë 11. Mungesa e
të drejtave të plota të njeriut në Maqedoni dhe në Jugosllavi solli deri te lu>a për
shpërbërjen e Jugosllavisë dhe te lu>a për liritë dhe të drejtat e shqiptarëve në
Maqedoni, e cila mbaroi me Marrëveshjen e Ohrit dhe ndryshimin e Kushtetutës
12
, duke u përpjekur që me implementimin e saj të arrihet ndërtimi i mirëbesimit,
zhvillimi i pushtetit të decentralizuar, jo diskriminimi, përfaqësimi i drejtë i etnisë
shtetformuese shqiptare në administratë, arsimi dhe përdorimi i gjuhëve dhe shprehja
e identitetit kombëtar 13.
Lidhur me këto çështje, që nga ﬁllimi i Lu>ës së Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare
në Maqedoni, në vitin 2001, Grupi Ndërkombëtar i Krizave vlerësonte se, politika
gjysmake e koegzistencës etnike e çoi vendin drejt krizës dhe se, nëse qeveria nuk e
dëshironte federalizimin, atëherë ajo duhet të merrte angazhime për integrimin dhe
barazinë e plotë të të gjithë nacionaliteteve në vend. Në këtë kuptim Grupi i Krizave
ndante mendimin se, nuk mja>onte përmirësimi vetëm i kornizës ligjore, por edhe
shumica maqedonase duhet të ishte e përgatitur për ta tejkaluar nocionin, se identiteti
i shtetit maqedonas është sinonim i popullit maqedonas. Preambula kontestuese e
Kushtetutës si dhe referencat diskriminuese duhet të eliminoheshin. Masat për
decentralizimin e pushtetit duheshin realizuar, duhej përgatitur regjistrimi
i popullsisë me asistencë ndërkombëtare, me qëllim që të vërtetohej realiteti
demografik si dhe duhej të reformohej etika politike, në veçanti me masa eﬁkase
kundër korrupsionit 14.
Ndjenja e pakënaqësisë tek shqiptarët sa vinte e shtohej dhe kjo përbënte rrezik
për stabilitetin e Republikës së Maqedonisë. Bashkësia ndërkombëtare duhet të
ndërmerrte iniciativën për të ushtruar trysni ndaj pushtetit të sapo zgjedhur, me
qëllim që të ﬁllonte një debat parlamentar lidhur me masat që duhej të ndërmerreshin
10 Ohrid Framework Agreement, 13.08.2001.
11 Predrag Jurekoviç, International Conﬂict Management in Macedonia, Bureau for Security Policy,
Austrian Federal Ministry of Defence, p. 2.
12 SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), Division for South-East Europe,
Macedonia, - A conﬂict analysis, October 2003, p. 8.
13 Julie Kim (Specialist in International Relations, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division),
Macedonia: Country Background and Recent Conﬂict, November 7, 2001, CRS Report for Congress, p. 7.
14 Internacional Crisis Goup, Problemi i Maqedonisë: Reforma apo kryengritje, 10 prill 2001, Rilindja.
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për përmirësimin e statusit kushtetues dhe ligjor të pakicave shqiptare 15. Në rritjen
e mosbesimit në Maqedoni kontribuoi dhe bashkësia ndërkombëtare, duke pranuar
një sërë zgjedhjesh prej vitit 1994, të cilat u karakterizuan me vrasje, përdorim të
dhunës dhe pa rregullsi të mëdha gjatë procesit të votimit, duke përfshirë këtu edhe
falsiﬁkimin e votave. Në këtë kontekst Bashkësia Ndërkombëtare duhej të insistonte
më shumë sa i përket sigurimit të zgjedhjeve të lira dhe korrekte 16. BE, SHBA dhe
Organizatat Ndërkombëtare duhet të nxisnin dialogun me përfaqësuesit maqedonas
në lidhje me përmirësimin e pranisë të etnive dhe pakicave kombëtare në mjetet
e informimit të Maqedonisë. Tensionet në Maqedoni u shtuan edhe për shkak të
transmetimit të ngjarjeve nga ana e mjeteve të informacionit, të cilat në të shumtën e
rasteve i polarizonin marrëdhëniet ndërmjet grupeve më të mëdha etnike 17.
Kushtetuta e vitit 1991 e shpalli Maqedoninë shtet nacional të popullit maqedonas
18
. U morën masa për centralizimin e pushtetit duke vendosur kontroll të plotë nga
organet e pushtetit qendror në të gjitha drejtimet. Shqiptarët u diskriminuan me anë
të “Ligjit për organizim territorial”, “Ligjin për zgjedhje”, “Ligjin për decentralizim”,
“Ligjin për planiﬁkim hapësinor”, etj. Shqiptarëve nuk iu dha mundësia për të marrë
pjesë në privatizimin e kapitalit. Shqiptarët nuk kishin hapësirën e duhur për t'i
mbrojtur të drejtat e tyre të pa tjetërsueshme .
Shqiptarët autokton në trojet e tyre, në shtetin e ri Maqedonas të pavarur, ngelën të
zhgënjyer. Ata u organizuan në parti politike dhe ﬁlluan të merrnin pjesë në zgjedhje
që nga viti 1994, në ato parlamentare, presidenciale dhe lokale, duke menduar se pas
pavarësisë së Maqedonisë kishte ardhur koha për realizimin e ëndrrave dhe dëshirave
të tyre, të gëzonin të drejtat e tyre legjitime dhe të përcaktuara qartë në dokumentet
e organizatave ndërkombëtare për këtë qëllim. Teoria dhe praktika parlamentare në
Maqedoninë e pavarur tregoi të kundërtën, duke vĳuar me metodat e trashëguara
nga e kaluara e errët e ish Jugosllavisë.
Për përkeqësimin e situatës ndihmuan mja> edhe mjetet e informimit në Maqedoni, të
cilat ishin vendosur në shërbim të politikës antishqiptare të asaj kohe, duke përhapur
urrejtje, mosbesim dhe indinjatë ndaj shqiptarëve tek popullata maqedonase 19.
Kjo situatë çoi në mënyrë të pa shmangshme drejt konﬂiktit të përgjakshëm të vitit
2001, konﬂikt i cili përfundoi me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve dhe vetëm pas
nënshkrimit të Marrëveshjes Kuadër të Ohrit.
Me nënshkrimin e Marrëveshjes Kuadër të Ohrit të drejtat e shqiptarëve, pranohet
gjerësisht se kanë ndryshuar pozitivisht pozitën e shqiptarëve në Maqedoni, por
implementimi i plotë i saj po zgjat me dekada, kjo sepse ka rezistencë të madhe nga
pala maqedonase për implementimin e plotë të saj 20.
Askush nuk i mohon arritjet e kësaj marrëveshje me gjithë vonesat dhe ngecjet, por
për të qenë realist duhet pohuar se ka ende punë për të bërë në implementimin e këtĳ
dokumenti. Dihet se procesi i saj implementues duhej të përmbyllej në vitin 2004,
15 Internacional Crisis Goup, Problemi i Maqedonisë: Reforma apo kryengritje, 10 prill 2001, Rilindja,
Pika II.
16 Po ay, Pika V.
17 Po aty, Pika VI.
18 SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), Division for South-East Europe,
Macedonia, - A conﬂict analysis, October 2003, p. 7.
19 Julie Kim (Specialist in International Relations, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division),
Macedonia: Country Background and Recent Conﬂict, November 7, 2001, CRS Report for Congress, p. 21.
20 Ministria e Punëve të Jashtme të RSH, Marrëveshja e Ohrit dhe marrëdhëniet ndëretnike, Tiranë 2015,
Drejtoria Rajonale dhe Vendeve Fqinje, Dosja e Maqedonisë, 41.
554

ndërkaq jemi në vitin 2015 dhe ende konstatohet mos implementim i plotë i saj.
Bashkësia ndërkombëtare dhe shteti shqiptar e ka përkrahur MO-në si një ﬁlozoﬁ
të re politike, e cila duhej të inauguronte një model të ri për funksionimin e shtetit
multietnik. Lidhur me mos implementimin e MO-së 4 janë pikat problematike që
preokupojnë faktorin shqiptar në Maqedoni:
1) Mos implementimi përfaqësues proporcional;
2) Mos implementimi zyrtar i gjuhës;
3) Mos implementimi buxhetor;
4) Mos implementimi i ndërtimit të besimit 21.
Marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni vazhdojnë të përbëjnë një preokupim të madh
për politikën shqiptare, për shkak të incidenteve të herë pas hershme që kanë ndodhur
në Maqedoni. Marrëveshja e Ohrit, deri tani, ka dështuar që të realizojë qëllimin e saj
kryesor, bashkëjetesën dhe harmoninë paqësore, ku situata ndëretnike acarohet herë
pas herë, duke marrë shkas nga incidente të vogla. Kjo situatë ka krĳuar de facto
shoqëri paralele sipas linjave etnike.
Diplomatë të vendeve të BE-së dhe vendeve të tjera në Maqedoni, lidhur me
implementimin e MO-së, janë të mendimit se, pavarësisht nga progresi i ngadaltë
në zbatimin e MO-së, integrimi i brendshëm midis shqiptarëve dhe maqedonasve
është një proces që nuk ka ndikuar në ngushtimin e ndarjes etnike, por përkundrazi,
si pasojë e zhvillimeve dhe incidenteve ndëretnike që përsëriten periodikisht, ndarja
etnike sa vjen e thellohet, duke u shoqëruar me dhunë dhe me gjuhën e urrejtjes,
racizmit dhe mungesës së komunikimit midis maqedonasve dhe shqiptarëve. Madje,
diplomatët në Shkup, janë të shqetësuar për shpërthime të mundshme të dhunës
masive dhe të pa kontrolluar, që provokohet jo vetëm si pasojë e interpretimeve
politike, etnike e fetare që u bëhen këtyre ngjarjeve nga politika, media etj. por edhe
nga shkaqe të rëndomta 22.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, gjatë vizitës së tĳ në Maqedoni, më 5-6 nëntor
2013, shprehej se: “Për ne është e domosdoshme që të kuptohet sa më mirë nga të gjithë se e
ardhmja është e përbashkët dhe bashkërisht do ta ndërtojmë të ardhmen në rajon dhe në këtë
vend ku shqiptarët janë pjesë shtet formuese dhe janë të angazhuar në gjithë spektrin shoqëror
dhe qeverinë e këtĳ vendi, që janë të interesuar për implementimin e marrëveshjes së Ohrit me
sukses. Ne jemi mirëkuptues për kohën që kërkojnë proceset politike”, (Rama 2013).
Përfundime
Parlamenti maqedonas e shpalli Maqedoninë shtet etnocentrik të qytetarëve të
bashkësisë etnike maqedonase, duke i shkelur dhe cënuar plotësisht të drejtat e etnisë
shqiptare. Përfaqësuesit e popullit shqiptar në Kuvendin e Republikës nuk e votuan
Kushtetutën e vitit 1991. Shqiptarëve u ndalohej përdorimi i gjuhës, nuk u respektohej
historia dhe kultura, u mohohej territori, u ndalohej shtimi demograﬁk, etj. Për
përkeqësimin e situatës ndihmuan mja> edhe mjetet e informimit në Maqedoni, të
cilat ishin vendosur në shërbim të politikës antishqiptare të asaj kohe, duke përhapur
urrejtje, mosbesim dhe indinjatë ndaj shqiptarëve tek popullata maqedonase. Kjo
situatë e çoj Maqedoninë në mënyrë të pashmangshme drejt konﬂiktit të përgjakshëm
21 Po aty, 42.
22 Ministria e Punëve të Jashtme të RSH, Marrëveshja e Ohrit dhe marrëdhëniet ndëretnike, Tiranë 2015,
Drejtoria Rajonale dhe Vendeve Fqinje, Dosja e Maqedonisë, 42.
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të vitit 2001, konﬂikt i cili përfundoi me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve dhe
vetëm pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kuadër të Ohrit.
Literatura
Ministria e Punëve të Jashtme të RSH, Marrëveshja e Ohrit dhe marrëdhëniet ndëretnike,
Tiranë 2015, Drejtoria Rajonale dhe Vendeve Fqinje, Dosja e Maqedonisë.
SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), Division for South-East
Europe, Macedonia, - A conﬂict analysis, October 2003.
State Statistical Oﬃce, Censuses of Population 1948-2002, Shih në: h#p://makstat.stat.gov.mk/
PXWeb2007bazi/Database/Censuses/databasetree.asp
Elez Biberaj, Shqipёria nё tranzicion, Tiranё 2001, Shtëpia Botuese Ora, 362.
Stojan Andov, Gabuam me shqiptarët, Intervistë më 09-11-2015, shih në: h#p://portalb.
mk/214954-andov-gabuam-me-shqiptaret/.
Predrag Jurekoviç, International Conﬂict Management in Macedonia, Bureau for Security
Policy, Austrian Federal Ministry of Defence.
Robert M . Hayden, PhD, Constitutional events in Yugoslavia, 1988-90: From Federation to
Confederation and paralysis?, July 1990, Final Report to National Council for Soviet and East
European research, Council contract number: 804-06.
Nohlen, D & Stöver, P, Elections in Europe: A data handbook, 2010.
Faqja zyrtare e Presidencës së Republikës së Maqedonisë, Shih në: www.president.gov.mk/en/
about-macedonia/former-presidents.html
The Constitution of the Republic of Macedonia, Published in The Oﬃcial Gaze#e of the
Republic of Macedonia, No. 52/91, 31/98, 91/01.
Sokolski, J. Henryk, Грам превенција-Македонија и искуството на Обединетите
нации ово превентивната дипломатија, MИ-AН, Shkup 2005.
Ohrid Framework Agreement, 13.08.2001.
Julie Kim (Specialist in International Relations, Foreign Aﬀairs, Defense, and Trade Division),
Macedonia: Country Background and Recent Conﬂict, November 7, 2001, CRS Report for
Congress.
Internacional Crisis Goup, Problemi i Maqedonisë: Reforma apo kryengritje, 10 prill 2001,
Rilindja.

556

Philosophy in the modern Albanian poetry
Laureta Misiri
Institute of Albanology
Ardela Turhani
Institute of Albanology
Abstract
Subjectivity is very visible in the poetry of nowadays and there are some unical verses full of
concepts of which sometimes nothing remains, but only the ﬂuidity of the moment.
Similarly, we read a lot of verses, modern ones, which includes the philosophy and the
tendences to express the turbulences of the person, his thoughts, visions, as a measure of the
truth, but other measures are beyond it, and most of the time they are not so perceptible ...
There are a lot of poets, known or new, sush as L. Lleshanaku, E. Topi, V. Zhiti, M. Gjana,
M.Ahmeti and the new ones who have expressed ane perception of the existence, as an
abstraction and a new reality at the same time.
According to me, the language used, is very simbolic, full of metafors, similarities, even
though the main intention it is to draw feelingly, the foggy idea how to absorb all the things
that passes ﬂuitively in front of our eyes.
To conclude, I can surely say that there is a very qualicative poetry created respectively in
a new vision of reality, so it is easily to say that the poets and the reader are in the same
side, moreover, they, not only understand each other, but also need the poetry as a new and
old medicine of the human spirit even though with the passing of the time poetic illuzions
disapears in the air ...
Keywords: Albanian poetry, subjectivity, modern poesies.

Subjectivity of albanian modern poetry versus its place in the literature itself
Subjectivity is very visible in the poetry of nowadays, and there are some unical
verses full of concepts of which sometimes nothing remains, but only the ﬂuidity of
the moment and the poetry itself, which, it is not considered a “boom” of albanian
literature any more. Moreover in comparison with prose the interest for the poetry
is fallen down. The poesies are almost read, and commented by the teens, in High
Schools, Colleges, Universities, and moreover there are fewer critic articles, than for
the prose ones, which are really multiplying with the passing of the time and it seems
that those are more important.
It is a kind of isolation of the poetry itself.
If we look up the magazines there are the most of them have a page of poesies, but
only to ﬁll them, without any interest for the readers. Anthologies of modern poems
are missing, which should be very useful for introducing new poets, there are no more
publication the poetic compe#itions are silent, but only the good translations of the
classical ones. It is very important to say that admi#edly the quantity of the poesies
does not ma#er to the quality of the poetry itself. Poetry is delicately linked with the
depth of human spirit as the syring ﬁnd the artery itself to be injected directly ﬁxed
in the mind and to be remembered in the memory forever.
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Similarly, we read a lot of verses, modern ones, which include the philosophy and the
tendences to express the turbulences of the poet, his thoughts, visions, as a measure
of the truth, but two other measures are beyond it, and most of the time this kind of
poety is not so perceptible for the most of the readers.
In the other side the poetic volumes of books are being dusted in the shelves of the
libraries, not because of their poetic, or aesthetic values, but the simply reason that
the reader himself has lost his way, not being a reader anymore...
Albanian poets and phylosophy of their poesies
There are a lot of poets, known or new, sush as:L.Poradeci, Z. Zorba, A. Podrimja, Xh.
Spahiu, L. Lleshanaku, E. Topi, V. Zhiti, M. Gjana, M.Ahmeti etc... and the new ones
who have expressed their perception of the existence, as an abstraction and a new
reality at the same time.
Now, as the tradition of modern literary poetry is paved as literary form of many
individualities as the history of a vital country as Albania needs, confessed and
felt simultaneously, thus forming the most sensitive part of a literature modern
referring as enlighteningly theoretical studies of modern literary tradition as literary
individualities.
The discourse has to do much with the description, but on the meaning deﬁnitely has
an initiative action, although o>en this is given in foggy surrounded by experiences
related to reﬂections of thoughts, associations, images, movements in the text, a
relationship communication that will follow us, internal rhyme rhythm of poetic
peculiarities of the author and his text with its expressive possibilities are endless
challenges us to subjectivity as well as by the context reality.
Interpretation to the meanings that provides text suggests, consideration for the
speciﬁcs of the structural organization, the texts about each other, intertextuality, as
one of the forms by the creation of the ﬁgure reveals inﬁnite connotations. Of course
there are notable diﬀerences between the structure, composition and poetic ideas. It
can not be neglected without considering the historical circumstances that literary
authors as motivated to write by playing with forms of poetic language thanks to
their worldview. A reality within a reality, memories of perceptions, as well as present
and past as a picture language, so in this context, we intend this to be a reference for
delivery approach to poetry as one of the most interesting ﬁelds of study literature.
To date in the modern period of postmodern literature, we see a gestation, the
ﬁxture with extreme expressions of ﬁgurative language a kind of coexistence genres
metamorphosis which makes for himself.
Historically the literature poetic disposition, have promoted some speciﬁc genres,
and ignored several other genres. Thus, the principles of classiﬁcation, poetic texts
have passed from one genre to another. We need to rationalize the boundaries
of the unstable genre. Tzvetan Todorov in the text of his "Origin of genres", says
genre, whether it is literature or not, is nothing more than a codiﬁcation of discourse
understanding, form, conventions, metrics, images dominant, distinctive features,
phonological appearance, thematic elements, narration, etc. So, it states that one
possibility is that lyric poetry, epic poetry and so on to enter the order of universal
categories and thus belong to discourse, at the same time can be verbal, pragmatic
and semantic), but now they become piece of poetry in general, not (speciﬁcally) the
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theory of genres; they categorize possible models of discourse in general, not the
actual models in particular discourses.
Poetics of Aristotle's has classiﬁed the literature by means, manner and simulation
facilities in two ways - mimetic and narrative. Gerard Gene#e, in his theoretical text
"Introduction to arkitekst" poetic system to the Aristotelian analysis. Gérard Gene#e
says that literary discourse born and elaborated in accordance with the structures,
outside the framework of the structures can not stand.
However, Maurice Blansho arguments the idea, the disappearance of genres, the best
literature, ﬁction, book. "the only thing that counts is the book; the book as it is, away
from genres outside of the subdivisions kategoriale - prose, poetry, novel, document
- in which denying the power of the establishment and also the determination of its
shape.
The book no longer belongs to a genre: each book stems from literature itself ...says
Blansho, and the genres are melted and removed, while the literature has revealed
itself that has been le> alone in its mysterious purity, which It propagates and turns
back every literary creation, multiplies and then going back where he is an essence
of literature. Common emotionality poetry has also highlighted, unfolding personal
experience and opinion of congestion, where the image takes a signiﬁcant amount,
giving meaning and other expressive elements of the text.
Phonic repetition also shaped alliteration, assonance, homofonie, paranomaze etc.,
create internal rhymes, internal monologue prevailing shrunk - as a form of expression
of opinion, make poetic prose have featured short ﬁction outreach. In poetic prose,
usually narrated in the ﬁrst person singular - I, where o>en starts and ends with the
narrator copyright identiﬁcation through a very personal story. It diﬀers from prose
(story) dominated referentiality and where there is a distance from the position of
narrative and narrative evidence.
Poetry lacks basic action sequences, while the handles with agility to wander in the
past tense between reﬂections, images of phenomena, sometimes that is not known
as fact as motivation accurate, purposeful confession giving the concept of discursive
eﬀects, and not as evidence of the place. It takes the value of the ﬁgure, because of
doubt or lack of context-limit event, strengthens the emotionality. In the presence of
the image - metaphor and symbol, are the dominant, singularity and autonomy of
this form of the elements articulated fusion between poetry and prose, the situation
related to internal conﬂicts more spiritual than it happened. So are primarily texts that
reveal mood which is one of the synonyms of the term poetic noting that a marker
obtained by form, which, as he says, already "abandon" the familiar form, the form
of "foreign", or put poetry forgo structural classical form, while loses narrative prose,
which equates with the lyrical narration.
On the other hand, since the basic rules are less strict, and even less codiﬁed compared
with prose, a more open, note that it is likely to urge and inspire originality. Poetic,
until now we have seen some lines extend to three to four pages, while texts with
similar spirit, but longer, usually regarded as experimental prose. Poetis prose
zhanre appeared in XVII century, in comparison with others is very late, and to
which was hezitated, being treated not very appreciated by critics in its infancy. It
should be noted that elements of poetic prose recorded in the Bible. Prose poetry,
pure literary form, has its roots in France cultural dominated by Alexandrian verses.
Alois Bertrand with "Gaspard de la Nuit" (1852), wri#en as the ﬁrst poet who began
559

writing in this new literary form. Bertrand thus recognized as the pioneer of poetic
prose, which dominates the grotesque ﬁgures. Present in the text of his musical prose
is poetic sentences, the syntactic iteration causing cadence, while the dominant ﬁgure
becomes grotesque.
Baudelaire (1821 - 1867), in turn, intrigued by the novelty of Bertrandit, writing
poetic prose strongly manifested, being challenged by experimentation, both in
terms of form, also in the topic. Baudelaire fully aware that she was working on a
new literary environment, more modern. There were a lot of ambition and demand,
while challenged by the lack of new methods. There was no substantive rules and
had no limits on how far we can go, basically said - experimentation in his ﬁctional
articulation. Encouraged by this, Baudelaire began to create his unique unfolding
tradition. He began rewriting some of his poems, which were metrical verses,
transforming them into poetic prose.
Baudelaire wrote a series of prose poems collected under the title "Spleen de Paris",
which he called "Petites en Prose poem." As the "Gaspardi" poems "Spleen" stretching
from them to fantastic contemplative poems of urban life and concerns characteristic
of Baudelaire for the low and Immorality.
Although not published until a>er the poet's death, "Spleen" had a powerful inﬂuence
on subsequent generations of poets, including Arthur Rimbaud and Stephane
Mallarme, says US researcher K.Volkman, known especially for his essays poetic
prose.
Karen Volkman, notes that poetical constantly open debate, as current ﬁction or short
poem. Michael Benedict says that in the US, poetic prose, compared with other literary
forms, continues to be a literary form received with suspicion. He emphasizes the
privileges of this literary form, saying that poetic prose is distinguished precisely by
the ability to create metaphor to release more rational metaphor of conventionality,
in which virtually the limit sometimes conservative poets. Speaking from the angle
of the poet who has published books of prose poetry, Benedict stresses that the very
nature of the prose poetic encourages qualities that have to do with evolution, and
even sometimes the experiment total oﬀers texts from around the world, most of
which are wri#en by well known poets in writing verse.
Poetry observation showed skill, imagination, dexterity poetic subject ma#er, turning
it into a form in which the bed of the national ideas of universal sleep ﬁgurated.
Mostly, poetic images of nature appear initially, taking the form of endless impressions
from a sense of the author's inner world. pure language, eloquent, full of feeling and
musicality being the master of meditation elaborated for individual spiritual insight.
Descriptions and metaphors give a secret pleasure and deep meanings. He also gave
great importance to language, its enrichment and processing, bearing the title of
fashion designer dignity perfectly. They contain powerful emotional impressions,
sometimes immersed in a romantic sense, that special feeling of emotion and nostalgia,
a desire and longing of human concern. Intimate themes predominate, especially the
theme of love, charged with the realities of a reﬂective and philosophical world.
The ﬁgures connotation harassing expectations readers to decipher meaning
symbolic show of spiritual inner world of the subject. Continuously displayed a game
of emotional meaning, which go through ﬁgures such as comparisons, analogies,
antithesis, etc. parables.
Natural sonic style of poetry, musicality, emotion and internal rhythm. Sometimes
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symbolist, in which the text provides and eﬀects arising from the symbol allusions
and metaphors that never stops passionate and seductive nature of the subject that
relates human doubts a>er coolness and warmth of emotion.
Connecting intertextuality in the report of the national personal pain, thus making
the text appear as a series of stories contemplative, full of lyricism.
Poetic spirit released from "impure desires signs", as he calls them, identify with the
country - the land. The ﬁnal way out ﬁnding themselves reaches embracing divine
inspiration and jumping in ﬂight metaphysical, in the process of creation – writing
passing to the reader as foggy thoughts as foggy style of verses.
According to me the language used it is very simbolic, full of metafors, similarities,
even though the main intention it is to draw feelingly the foggy idea how to absorb
all the things that passes in front of our eyes.
The phylosophy of modern albanian poets
Discourses are full of airbreathing the idea and meaning of the text. Access to authors
of literary aesthetic phenomenon generalizes above the poets. Phenomenological
research served as walking trails exists in the consolidation of this genre to poets
and young readers of literature. Exploring phenomena that characterizes this genre
at the same way given, the authors began to persecute this genre inﬂuenced for its
consolidation.
Poetics managed to approach that resists as an independent literary form with the
form of prose and poetry that aims to articulate poetic image, as in musicality that
evokes emotions thanks to personal experience, internally spiritual monologue, the
interior of the human id, features these times outreach short poetry and sometimes
more than that.
Bodlerism poetry founder of this form, the perception of this kind of criticism, creation
and its particularity that makes survivable today, but understood that in ma#ers of
literature poetry was released independently in the modern literature, impressive as
a painting nature, as well as a spiritual colorful, in which the authors feel strongly
spirit of reﬂection.
As a classiﬁer we strongly consider an authentically researcher Ibrahim Rugova with
his research on semantic analysis of some modern Albanian poetry titled "Strategy of
meaning". Sabri Hamiti also studies and argues about modern alternative analyzes
and even some poems of Zef Zorba poet with a curious admirer of his poems being
a reference to our many ideas mentioned during this article.
Publication of the book "Contemporary Albanian Literature" somehow ﬁll the void
that has created a lack of full publications in Albanian literature study conducted in
the second half of the twentieth century. This book stands between study and a book
of simple communication, addressed scholars and artists in the ﬁeld of securities as
well as to all readers a>er the publication of the book "Literature Albanian modern"
of Sabri Hamiti, this edition aid comes in continuation of the ﬁrst.
Studying the history of Albanian literature a>er World War II made mainly by
individualities most prominent of the period and analyze their most representative
works. As well as theoretical material is illustrated with the most successful parts of
these works artistically.
Jung's opinion, the revalued by critics "anatomical" and Frye will not only help us in
ﬁnding the essences of collective experience in the ﬁgures, but also guides us towards
analysis and synthesis. Stimulating codes of Frye discourse pushes paper toward
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total breakdown stylistics and ﬁgurative models that will deﬁne it as such. Also as
much aid appreciate the opinion of the publisher Stefan Çapaliku and inevitably and
deep'll see reviews contemporary Italian about the causes that brought about the
emergence of this trend is well in Italy, and the impact that it had in particular to the
phenomenon Zorba.
We feel the need to mention modesty of our eyes, that it will face in the following
may not be considered indisputable, but for themselves the range of ideas that aims
to address, but let's room for many interpretations and retrials. The poet, being
representative of modern literature that still ﬂourish even though in isolation from
the west guarded secret sap of the tree of his even as long as it can harm him and
his family from the totalitarian system, a>er 1994 when his work fell into the hands
of readers it took its rightful place as one of the founders of modern poetry and,
moreover, a poet who raises this poem at the European level.
This is a creativity there are also signs of socialist realism, signs of dissent. Usually
these works start as socialist realism, but end up in dissent. In terms of function and
communication, creativity intermediate originally published, then criticized and
banned.
Perhaps this fear of the poet stop a>er the show that plays on stage with his "man of
the earth" and "Judas Makabej" of Gjergj Fishta, for which he was sentenced to reveal
the Albanian readers his experiences at the moment of "fermentation" of beating their
chest frequently a man who more than anyone had known the West, civilization
...Panorama of Albanian poetry today is a rich mosaic of individualities. Albanian
poetry that is currently one of the most qualitative in the Balkan area, is opinion and
readers and foreign appraisers where today it is translated and present.
Although under pressure from the eye of strict censorship (especially the wings of poetry
within the Albanian state) on its way to diﬃcult during the second half of shekuIIit XX
she managed to preserve and cultivate nature aesthetic in its share best poetic art.
In Albania, more and more a#empted through the creation of the most prominent
poets of the time for a poetic autonomy, for the cultivation of images, and new and
creative language of abstraction. About contemporary poetry that developed in
Albania, the impact of modern methods Western kept hidden in the subconscious
poetic some of individualities most prominent of the time, adapting in the most
prudent Albanian subjects, to display later in the verses of Fatos Arapi, Ismail Kadare,
Agolli Dritëro and other authors, who created a poetic new lineup, to be known later
as the "generation of '60". This formation came in Albanian literature in the form of
a denial aesthetic spirit of protest and dissatisfaction to the authors of the 30s, which
are inherited and the merits of participating in the anti-fascist war, had created a
literary alliance that claimed a monopoly on literature.
Poets of the generation of the 60s dismantled the old cliches of poetic; They abandoned
strict metrics and regular rhymes; looking tendency to create poetry only to heroism
in the work and struggle; They expanded in a very astonishing way until then poetic
connotations vocabulary, giving literary value technocratic vocabulary fund, which
entered ra#ling in the life of society.
In addition 70s and 80s Kadare, Agolli, Arapi, will stand with hood prominent poets
as Dhori Qiriazi, Frederik Rreshpja, Fazlli Haliti, Xhevahir Spahiu, Bardhyl Londo,
Natasha Lako, Petrit Chariot, Ndoc Papleka , Prec Zogaj, Sadik Bejko, Moikom Zeqo,
Mimoza Ahmeti etc. who will bring a new spirit, social thematic in society and the
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individual report, where the lyrical voice of the ego becomes more prevalent.
In this circle of poets not only talented we can distinguish Xhevahir Spahiu (1950)
who displayed a talent, especially within the last poems. Nature sounds and reﬂexes,
in these poems is prosperous as a mosaic of the world and understanding of the
real existence of life. He manages to melt naturally poetic universal experience with
spiritual tradition.
Moreover Adem Gajtani, Fahredin stub, Din Mehmeti, Azem Shkreli, Ali Podrimja,
Sabri Hamiti, Eqrem Basha, etc. and in Macedonia: Resul Shabani etc, beneﬁting
from the experience of European and world poetry, began to grow and soon to
reﬁne up to poetic mastery of ﬁgure of speech. Especially virtuosity was perfected
to the language of irony and allegory support especially symbol and metaphor. It
was therefore logical that, if in Albania censorship fell by more creative method, in
Kosovo the writer was free to issue ﬁnal creation and content censored too, when it
came to identify the Albanian national values.
Azem Shkrel poetry (1938 - 1997) opened a safe route to the Albanian poetry marking
the ﬁrst request to the opening and modernization of Albanian poetry of war. The
density of thought and emotional strain of dealing poet achieve the impossible
through poetic speech. Ali Podrimja (1942) of intimizon lyricism of his poetry, the
strip from collective pathos poetic reﬂections reaching the most mature in terms of
sensitivity and philosophical essence.
So Albanian modern poetry ﬂows were determined by some powerful poetic voices,
each with its own individuality became or school experience for the next generation.
A prominent ﬁgure, which further raises the level of modern Albanian poetry is
Martin Camaj (1925-1992). His creative opus includes several volumes of poems that
stand on the top of Latin poetry. Though the formation of European elitariste literary
culture, it will not break the spirit and blood of birth and the land of its origin.
A rich panorama has given us literary poems especially for scholars in his anthology
Ali Aliu, entitled "How to read poetry" where poems listed regarded as closed
(slightly hermetic) for simple communication. The word poetry is that, at least at ﬁrst
reading, can look as ﬂuid, elusive moments, or at speciﬁc points aiming a#racting
the a#ention of readers. To this anthology a special place among many other poets
as Bardhyl Londo, Ujko Vora, Xhevair Spahiu, the unique voice of the poet Martin
Camaj, moreover Zef Zorba with two of the most heartfelt book of poems of hermetic
entitled "Buzë të ngrira në gaz". Naturally, such a selection criterion is not accidental
but rather plays a role of critic and sensory criteria.
In the foreword to Ali Aliu stated openly that his aim is that the determination of
a poetic text that it considers the claim anthology of poetry must ﬁrst have artistic
value stable, a poem that semantically itself should hold it concern collective and
poet Zef Zorba unfolds this concern primarily when he is worried about the fate
of cultured men who fatally suﬀer penalties, the fate of relatives, family that world
which protects in an underground showing care to keep secret his love was art.
In his creations he is restrained, subtle things rarely mentioned while maintaining
the size of the return of darkness, as expressed in his verses. He could not write any
openly to the poetic spirit. In deep silence of this half-century, Zorba, equipped with
a wonderful culture of intellectual drew real ﬁgure, far compromises. He created a
strange aﬃnity with modern literature and philosophy translated poets such as R.
Frost, J.. Ungareti, S. Kuazimodo, E. Montale, T.S. Eliot, dramas of Shaw, Pirandello,
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Martin, philosophers like B. Kroce, HG. Gadamer etc..
Wrote a pure form of prose poetry, observing how whim as a description by ﬁgures
in which dominates the symbolism, which provided a combination as elements of
discourse on literature, which is carried by a poetic style congestion, as personal as
and separated from the reality of that time that as rarely before had appeared in
textbooks entirely personal, inﬂamed by emotion at times and eternity where space
concrete has donated spell just those moments, which wants to communicate with
readers through memories as melancholy, sometimes sobbings nuanced.
The poetic creations inside the same logic guides the text which identiﬁes all the
peculiarities of poetic literary form, musicality, rhythm, dominant ﬁgures, internal
rhymes, etc .. Finally, poetical, as intriguing as the impressive aurora of poetry above,
as pedestals Albanian modernity for which there will always be what to say.
To conclude, I can surely say that there is a very qualicative poetry created respectively
in a new vision of reality, so it is easily to say that the poets and the readers are in the
same side even though fewer in number, moreover they not only understand each
other, but also everyone really feels the poetry.
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Roli dhe ndikimi i Kultures ne pergjithesi dhe Kultures Politike ne vecanti
ne Ndertimin dhe Funksionimin e Shtetit Modern
PhD (C.) Hajrullah Mustafa
Ligjerues në Kolegjin Universitar,, Humanistika”
Abstrakt
Shteti qe nga zanaﬁlla e tĳ paraqet njerin nder problemet qe ka zgjuar vemendjen teorike
sepse ka rendesi te posaqeme politike, shoqerore dhe praktike qe nga koherate me te
heresheme por edhe tani ne kete shkalle te zhvillimit te shoqerise bashkekohore.Pikersht
per kete si ceshtje mja> komplekse dhe mltidimenzionale, vazhdimisht ishte dhe eshte edhe
tani, ne qender te vemendjes dhe hulumtimeve te shkenctareve, studjeseve dhe njoheseve
te shkencave politike, juridike, sociologjike, historike dhe shkencave tjera.Sot, ne ne teorine
bashkekohore, gjithenje e me shume me nocionin e shtetit nenekuptohet shteti ligjor dhe
modern, i bazuar ne qeverisjen e s’drejtes dhe funkcionimin e institucioneve demokratike
politike.Tani shteti si etnitet i vazhdueshem, presupozon te mbroj interesate e perheresheme
te shoqerise siq jane: sigurimi i rendit publik, stabilitetin ekonomik,zhdukjen e varferise,
ngritjen e mireqenjes sociale, sigurimin kombetar etj.Ne ndertimin dhe funksionimin e shtetit
ekzistojn nje numer i madh faktoreve te cilet dallohen perkah ndikimi i tyre ne veprimtarine
politike shteterore bile eshte edhe veshtir te behet ndarja e tyre.Shkenca politike dhe teoria
mbi shtetit identiﬁkojn disa nga faktoret ndikimi i te cileve eshte jo vetem i drejteperdrejte
por edhe determinojn veprimtarine politike te shtetit modern. Ne grupin e faktoreve qe shtrĳn
ndikimin e vete ne ndertimin dhe fukcionimin e shtetit duhet vequar rolin dhe ndikimin qe
ka Kultura ne pergjithesi dhe kultura politike ne veqanti.
Prandaj , vemendja ime do te jete e perqendruar pikrisht tek ky faktor i rendesishem ne
ndertimin dhe funksionimin e shtetit mdern.
Fjalet kyce: Shteti, politika, ligji, kultura, kultura politike, e drejta.

Hyrje
Në këtë studim kam bërë përpjekje që të elaboroi faktoret ma kryesor qe ndikojn ne
ndërtimin dhe funksionimin e shtetit modern. Duke bere një vështrim te pergjithshëm
ne keta faktor, ne qender te interesimit tim do te jet njeri nga ata e qe esht ndikimi
I kultures ne pergjithsi dhe kultures politike ne veqanti.Ne kuader te këti trajtimi
do te analizoi kuptimin dhe domethenjen e kultures politike dhe interferimet qe I
ka si faktor ne ndertimin dhe funksionimin e shtetit.Gjat trajtimit te punimit kam
potencue lidhmërin e këti faktori me faktoret tjerë: Ideologjoa,Karakteri Kombtar
perkatësisht vetëdĳa kombtare qe shpesh identiﬁkohen si nocione dhe kategori te
njejta por megjithat kanë dallime.
Nje Veshtrim Mbi Kuptimin dhe Llojete e Faktoreve Politik
Në shkencën politike dhe në teorinë mbi shtetin por edhe në përdorimin e përditshëm
shpesh faktorët politik kanë kuptime dhe domëthenie të ndryshme.Në shumë raste
faktori politik identiﬁkohet me nocionin forca politike edhe pse koncepti i forcës
politike, në një anë përfshin faktorin politik njerëzor e ne anën tjetër shpesh kupton
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edhe faktorin material.
Në një kuptim më të ngushtë me nocionin faktor politik, nënkuptojm të gjithë ata
faktorë te cilët drejtpërsëdrejti kanë ndikim në politikë ose janë bartës të veprimtarisë
politike të cilët ndryshe quhen edhe subjekte politike.Ndërsa në një kuptim më të
gjërë te gjithe faktoret te cilet ndikojne në veprimtarinë politike dhe jo vetëm të
ashtuquajturit subjekte politike.
Meqë në ndertimin dhe funksionimin e shtetit ka shume faktorë politik, nga te cilet disa
ndikojnë më drejpërdrëjtë, ndersa disa me indirekt në ndërtimin dhe funksionimin
e shtetit, eshte konstatim i pergjiteshem se te gjithe keta faktorë reﬂektojn ndikim
të theksuar dhe rëndësi të veçante në secilin shtet i cli realizon funksionet e tĳ
me anë të pushtetit sepse “pushteti i një shteti është mjet për kryerjen e këtyre
funksioneve”(Omari, 1994, 35)
Në ndërtimin dhe funksionimin e shtetit, egziston një numër i llojllojshëm i fakëtoreve
politik, të cilët dallohen përkah ndikimi i tyre në veprimtarinë politike shtetërore.
Prandaj është e vështirë të bëjmë edhe ndarjën e tyre.Megjithatë shkenca politike dhe
teoria mbi shtetin identiﬁkojnë disa nga ata faktorë, ndikimi i të cilëve është jo vetëm
i drejtëpërdrejtë por edhe determinojnë veprimtarinë politike të shtetit.
-Këta faktorë mund të ndahen në disa lloje. Këta mund të dallohen faktorë natyror
nga ata shoqëror,faktorët politik(ata të cilët drejtëpërdrejtë formohen për të
ndikuar në veprimtarinë politike të shteteve) nga ata jopolitik(të cilët egzistojnë
pamvarësishtë nga kjo), faktorët(kursivi im-HM)objektiv dhe subjektiv ata të cilët
veprojnë direkt në veprimtarinë politike të shtetit,nga ata që veprojnë indirekt
etj(Lukiq, 1995, 56)
Në kuadër të faktorëve të përgjithëshëm politik që ndryshe quhen edhe faktorët
objektiv politik permenden: 1.Territori, 2.Popullsia, 3.Zhvillimi ekonomik, 4.Kultura
ne Pergjithesi dhe kultura politike ne Veqanti 5. Opinion public, 7. Personaliteti
Politik, 8.Interferimet e Shoqerise Civile, 9.Pozita ndërkombëtare e Shtetit.
Duhet theksuar se disa nga këta faktorë e permendur paraqesin kushtet dhe
elementet qenësore të egzistimit të shtetit.Për këtë Llambro Fillo thekson: “Sistemi
i qeverisjes përcaktohet zakonisht nga bashkërëndimi i katër komponenteve
përbërëse.1.Popullit,nocioni që lidhet edhe me komb-shtetin që pa të nuk mund
të këtë qeverisje. 2.Territorit,çka do te thotë se populli ose popullsia duhet të jetoj
në një hapsirë territorial gjeograﬁke të caktuar, 3.Qeverisjes; 4.Sovranitetit.Këto
komponente janë pjesë përbërëse edhe të shteti” (Fillo, 2001, 14).
Kultura ne Pergjithesi dhe Kultura Politike ne veqanti, dhe Roli i tyre ne
Ndertimin dhe Funksionimin e Shtetit Modern
Ne ter strukturen shteterore, kane interferimet e tyre shume faktor,e padyshim
nje vend me rendesi zen edhe kultura ne pergjithesi dhe ajo politike ne veqanti.
Nocioni i kulturës është mja> i gjërë .Në kuptimin e përgjithshëm kultura përfshinë
tërësinë e arritjeve të një populli dhe gjithë njerëzimit dhe sferën e prodhimit dhe
në zhvillimin shoqëror e mendor.Me [alë të tjera kultura është e tërë ajo çka natyra
nuk ia mundëson njeriut. Pra me nocionin e kulturës kuptojmë të gjitha të arriturat
materiale dhe ideore në të cilat shoqëria njerëzore disponon në momentin e caktuar
të zhvillimit. “Mja# sociolog janë të mendimit se kjo “begati” nocionesh te
dallueshëm nga njëri tjetri shpreh në mënyrë të sintetizuar,karakterin kompleks
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mja# të ndërlikuar të kulturës, ndërlikueshmërinë e rolit,të funksioneve të saj në
kohë dhe shoqëri te ndryshme”(Dervishi, 1999,4).
Çdo shoqëri krĳon kulturën e vaçant,ashtu si çdo shoqëri sipas rregullave krĳon
dhe formon shtetin e vet në shkallën e caktuar të zhvillimit të saj.Këto dukuri janë në
lidhje korelative njëra më tjetrën.Sepse siç thekson Anthony Giddens”Shoqeria është
sistem i marëdhenjëvë reciproke.”
që lidhin me njëri tjetrin individët e së njejtës kulturë.Asnjë kulturë nuk mund të
ekzistoj, pa një shoqëri.Por poashtu asnjë shoqëri nuk mund të ekzistojë pa një kulturë.
Pa një kulturë ne as që do të quheshim “njerëz” ,në kuptimin që e përdorin këtë term.
Nuk do të kishim gjurmë në të cilën do të shprehnim vetën,as idenë e vetëdĳës,kurse
a>ësia për të menduar ose arsyetuar do të ishte mja> e kuﬁzuar”(Gidden,1997,43).
Këto konstatime të mendimtarëvë padyshim vërtetojnë se në çfarë raporti qëndrojnë
shoqëria,përkatësishtë shteti dhe kultura,respektivisht se çfarë ndikimesh interaktive
kanë mes veti.Padyshim në këtë aspekt nuk mundemi pa e vequar edhe nocionin e
kulturës politike,nga numri shume i madh i inerpretimeve që në literaturë, kanë
shprehur autorët e shumtë.Kështu koncepti “kulturë politike”, është nocion i afërt
dhe gjendet në një fushë semantike me nocionet si ”karakteri kombëtar”,”ideolo
gjia”,”opinionin politik”,”stili politik” etj.ndonese me disa nyansa dallohen njera
me tjeteren. Pa hyrë në analizën krahasimore dhe kuptimin e nocioneve tjera do te
permendi vetem nocionin ideologji. Ideologjia karakterizohet si një përmbledhje
gjithë përfshirëse dhe konseguente idesh,me anen e së ciles individi apo një grup
shoqëror krĳon botëkuptim apstrakt ﬁlozoﬁk, ndërsa kultura politike “as nuk buron
së paku jo drejtëpërdrejt nga një mendim apstrakt ﬁlozoﬁk dhe nuk është me ndonjë
individë ose grup të caktuar social por del nga një varg faktorësh të vetëdĳëshëm ose
të pavetëdĳëshëm(Berg-Schose Dirk, 1972,11).)Por në kuptimin më të përgjithëshum
“Kultura politike është tërësia e pikëpamjeve, qëndrimeve dhe sjelljeve ndaj sistemit
politik në tërësi.Njëkohësisht ajo bart procesin e zhvillimit historik i cili transmetohet
nga një brez në tjetrin. Si e tillë, kultura politike, paraqitet posaqërisht edhe në trajtën
e vlerave dhe idealeve. Kultura politike, si shprehje më tepër e anës psikologjike ka
një qëndrueshmëri më të madhe se sa p.sh. instutucionet politike. Si rregull ndodhë
që instutucionet politike të ndryshojnë dhe të marrin trajta të reja.Nërkaq edhe me
ndryshimin e instutucioneve vazhdon të ndikojë edhe për një kohë kultura e vjetër
politike”(Fillo, 2001, 59).
Si kategori shoqerore, kultura politike eshte e lidhur edhe me nocionin e vetedĳes
kombetare, ndonese prap dallojn njera me tjetren.Ne kontestin e kuptimit dhe
domethenjes se vetedĳes kombetare , si nje forme e diferencuar e vetedĳes njerezore,
ka shume mendime, shpesh here edhe kontradiktore.Kjo me teper vĳe si shkas se
kjo dukuri, nuk eshte trajtuar shume dhe sa duhet ne rrafshin multidimensional
dhe multishkencor.Vetedĳa kombetare eshte e lidhur me nje sistem te caktuar
vlerash te cilave njeriu iu permbahet per te identiﬁkuar veten si nje pjesetar i nje
komuniteti, perkatesisht bashkesie apo kolektiviteti te caktuar.Shume autor ne
analizate dhe hulumtimet e tyre, sherbehen me terminologjine psikologjike, duke
konstatuar se ndjenjat kombetare, fryma kombetare, qenja kombetare etj eshte
“ceshtje psikologjike dhe i takon nje sfere te veqant te jetes njerezore”(Rudi
Supek,1961,65). Megjitheate ne situate te caktuera ket e gjejm edhe si vetedĳe, e
caktuar per ekonomone nacionale, per kulturen nacionale, por dhe “traditen dhe
atdhedashurine qe shtrihet deri tek identiﬁkimi i vetes me kombin”( Antun
567

Harapi, 1994, 136-137). Pra vetedĳa kombetare eshte padyshim sfera me rendesi dhe
me e ndiesheme nga se ven ne levizje ter mekanizma te rendesishem per individin,
dhe kolektivitetin apo bashkesine perkatese shteterore.Ne situate te ndrysheme kjo
sfere behet aq e fuqisheme sa qe ven ne levizje dhe fut edhe elementin e veteﬂĳimit,
gje qe nuk shifet tek sferate tjera.Dhe, pikrisht ne shqipetaret kemi shume raste te
tilla gjate zhvillimit historik qe padyshim jane mburrje dhe krenari e jone kombetare.
Ne nje dimension te perafert por jo identik me vetedĳen kombetare,konstatojme
se “kultura politike eshte pjese e kultures se pergjithesheme te shoqerise dhe
perfaqeson tersine e vlerave themelore, ndjenjat,njohurite,qendrimet dhe
bindjet brenda te cilave vepron sistemi politik i vendit duke i dhen formen dhe
permbajtjen procesit politik”(Kovanagh,1983, 75).Po keshtu edhe autoret Gabriel
Almond dhe Sidney Verba, nocionin e kultures politike,, e shoﬁn te lidhur shume
ngusht me konceptin e sistemit politik te vendit.Ne nje kuptim me konkret shifet se
permes kultures politike te nje vendi reﬂektojn te dhenat se si qyteataret e shoﬁn dhe
vleresojn sistemin politik, veten dhe ter mekanizmin shteteror,si dhe cfare raporti
kane ndaj te gjitha segmenteve te sistemit politik perkates.Dallohen disa tipe te
kultures politike prej te cilave autoret ﬂasin per tri me kryesore e keto jane:
a.Kultura politike e tipit parokial, ku perfshin ata persona apo grupe qe nuk kane
fare informacione dhe nuk shprehin asnje qendrim vleresues per sistemin politik dhe
nuk posedojn me ndonje fare ndjenje te kompetences politike.
b.Kultura politike e tipit nenshtetase, perfshĳne ata peresona apo grupe te cilet ne
nje fare menyre posedojn me njohurit njohese dhe vlersuese te sistemit politik, por
nuk jane shume te dhanur per te ndikuar apo ndryshuar vete ato.
c. Kultura politike e tipit te pjesemarresit, qe karakterizon te gjithe ata persona
apo grupe grupe te cilet kane orientim njohes,ndjenesor dhe vlereues si ndaj sferes
hyrese e edhe ndaj sferes dalese te sistemit politik( Firaj, 2004, 192).
Bazamenti kryesor per funksionimin e nje sistemi te qendrueshem demokratik
gjithesesi eshte dhe mbetet zhvillimi dhe avansimi i tipeve te nje kulture politike te
perzier, vartese dhe pjesemarrese, ku njerezit jane mja> te informuar per sistemin
politik, dhe aty ku mendojn se kane fuqi te mja>uar per te ndryshuar pozitivisht ate.
Paralel me ket duhet gjithehere qe edhe lidershipi politik te jete i hapur, por edhe
kooperues i shkeqyeshem ndaj impulseve dhe reagimeve te qytetareve.Dhe pikrisht
kete politike studjuesit e quejn kulture qytetare.Shume studjues dhe njohes, rrugen e
transformimit te kultures politike tek individet e shoﬁn permese socializimt politik,
qe padyshim ushtron ndikim ne sielljet politike e qe gjithesesi kjo ndikon dhe barte ,
pastaj interefrencat ne stabilitetin e sistemit politik perkates. Nje segment tjeter shume
me rendesi tek kultura politike gershetimi i saj me traditen politike sepse “kultura
politike eshte misherim i kontradiktave , unitetit te se tashmes, se kalueres dhe te
ardhmes, kontradikta keto qe mund te zgjedhen vetem permese a#esive krĳuese te
njeriut, qe rezultojn me a#esi per nje shqyrtim kritik te shoqerise dhe personales,
per te kerkuar nga kushtet atipike te projektojn te ardhmen” (Avdullai 2010, 115).
Dihete fakti se te gjitha vendet e Ballkanit kane orientimin e tyre drejte integrimit ne
Bashkimin Europin, duke u fokusuar per reforma te thella, ne sistemin e tyre politik
dhe te cilate jane akoma duke u ballafaquar me shume sﬁda dhe pengesaa te medha.
Ne keet grup ben pjese edhe Shqiperia e edhe Republika e Kosoves.Shume prej
tyre akoma nuk i kane permbushur kushtet e kerkuera politike dhe institucionale.
Ne teresine e ketyre kerkesave per reforma ben pjese edhe ndryshimet ne kulturen
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politike te ketyre vendeve.Ne realitetin e sotem, kerkohet qe te kemi nje shoqeri te
organizuar pluraliste , moderne, dinamike , dhe shoqeri ku konﬂiktet e mundeshme
duhet tejkaluar dhe mbajtur ne nje nivel tolerant.Demokratizimi si nje proces qe
perkon me historine moderne politike, perfshin krĳimin, kultivimin dhe zhvillimin
e rendit demokratik, ku ne qender te vemendjes do te jete lirite dhe te drejtat e
qytetarit, krĳimi i barazise , kombetare fetare dhe gjinore, zhdukjen e varferise, dhe
ngritjen e mireqenjes sociale, sigurimin kombetar etj.Prandaj ne realizimin e ketyre
objektivave, eshte e pamundundur, pa zhvilluar dhe avansuar kulturen ne pergjithesi
dhe kulturen politike ne veqanti te nje shteti, dhe per te mundsuar qe ajo shoqeri te
jete ne trend te te gjitha zhvillimeve sot ne boten bashkohore.
Perfundime
Gjate trajtimit te kesaj teme, mund te nxierrim keto rekomandime se ;
- Se ne ndertimin dhe funksionimin e nje shteti modern, kane ndikimin e vete
shume faktor te rendesishem politik pa te cilet as nuk mund ket shtet e as te
funksonoj shteti.
- Ndonese keta faktor jane ne numer te madh , ne u ndalem vetem tek njeri prej
tyre, e qe ne rastin konkret elaboruam rolin dhe ndikimin qe ka ne ndertimin dhe
funksionimi e shtetit, kultura politike.
- U theksua se kultura politike eshte pjese e kultures se pergjithesheme te shoqerise
nga se perfaqeson tersine e te gjitha vlerave themelore , ndjenjat, njohurite,
qendrimet dhe bindjet mbrenda te cilave zhvillohet dhe vepron sistemi politik i
nje shteti modern.
- Rrjedhat e te gjitha zhvillimeve te soteme , ne boten bashkohore, kerkojn gjithenje
e me shume, tranformim sa me te madh te kultures politike, zhvillim dhe avansim
sa me te lart, e cila arrihet permes socializimit politik qe ndikon jo vetem ne sielljen
politike , por edhe ne stabilitetin e ter sistemit politik te ati vendi.Kjo do te arrihet
vetem kur qyetari do te jete pjesemarres aktiv ne politikeberjen dhe vendosjen
politike, dhe kur lidershipi shteteror korespondon ne menyre permanente ndaj te
gjitha impulsevee dhe reagimeve te qytetarit.
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Biﬂektivizmi në sintagmën emërore te vepra e Buzukut
Elvira Çaushi
Abstrakt
Në këtë punim synojmë që të tregojmë zhvillimin e dukurisë së biﬂektivizmit tek “Meshari” i
Gjon Buzukut. Nga ky studim konkret vihet re përdorimi i tog[alëshave ku të dyja gjymtyrët
e tog[alëshit janë të pajisura me mbaresa rasore (khs. / viseshit së /thellash, vepëravet mirave,
anëmiqet mive, katërave shtansëve).
Rrugën e tĳ të ndërtimeve të tilla, do ta ndjekin edhe autorët e tjerë pas tĳ, si: Pjetër Budi edhe
Pjetër Bogdani (khs. rrëzuem bjeshkëshit fort së naltash; +aleshi cë mbrazëtash).
Pas krahasimeve edhe me autorët e tjerë të letërsisë së vjetër shqipe kemi arritur në përfundimin
se kjo dukuri gjuhësore që duket si një redondancë morfologjike - gramatikore, është një nga
karakteristikat e ndërtimeve sintaksore të autorit të librit të parë të shkruar shqip.
Fjalët kyçe: biﬂektivizëm, sintagmë emërore, dukuri, vepra e Buzukut.

Hyrje
Kjo veçori gramatikore - sintaksore e Buzukut, jo vetëm që nuk e zbeh bukurinë
shprehëse të gjuhës së tĳ, por e bën atë më interesante dhe më tërheqëse. Kështu, duke
studiuar shembujt shohim se biﬂektivizmi vepron në lidhje të ndryshme përshtatje
mes gjymtyrëve të tog[alëshit.
Tog[alëshat, në të cilët të dy elementët përbërës lakohen së bashku duke marrë
mbaresat rasore përkatëse, janë të tipit:
Emër + mbiemër i nyjshëm
Emër + përemër pronor
Përemër dë>or + emër
Numëror + emër
Kësaj dukurie i kanë kushtuar një rëndësi të madhe me veprat dhe artikujt e tyre
përkatës edhe gjuhëtarët e shquar, si: Justin Rrota, Shaban Demiraj, Besim Bokshi,
Kolë Ashta, Seit Mansaku etj.
Kështu, Rrota në studimin e tĳ shprehet: “Për t’u theksue asht rasa e vĳueme e
emnavet të lidhun me atributa, sidomos me përemra, në mëndyrë të latĳvet; ndërtim
që ndeshemi ndo ‘i herë edhe në Bogdanin e nder tjerë, e qi sod e kemi në përdorim
vetëm me demonstrative. P.sh. E shpëtoi en duorshit së tynesh”. (Hylli i dritës”, 1930,
42).
Demiraj shprehet: “ Po të kemi parasysh prirjen e gjuhëve i.e. që e kanë ruajtur lakimin
e bashkë me këtë edhe përshtatjen e përcaktorëve me emrin, atëherë duhet pranuar
që edhe në gjuhën shqipe dukuria e biﬂektivizmit në tog[alëshat me marrëdhënie
përcaktore, në thelb është e trashëguar nga një fazë e hershme i.e. Megjithatë, nuk
përjashtohet mundësia që shqipja në këtë rast të ketë ndjekur një rrugë të ndryshme,
në vështrimin që ajo mund ta ketë humbur një herë këtë tipar i.e. dhe në kohë më të
vona të ketë ndier nevojën për ta rivendosur atë”. (Demiraj, GH, 567).
Edhe gjuhëtari Mansaku duke pranuar këtë dukuri të veçantë të shqipes së Buzukut,
në artikullin e tĳ mbi këtë dukuri shkruan: “Dukuria e biﬂektivizmit në sintagmat e
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tipit vepëravet mirave të ishte krĳuar prej kohësh, qo>ë edhe nën ndikimin intensiv të
latinishtes mesjetare kishtare dhe Buzuku e gjeti në përdorim në kohën e tĳ në gjuhën
e folur ose në traditën e gjuhës kishtare”. (SF 1-2, 2001).
Emër + mbiemër i nyjshëm
Tek “Meshari” i Buzukut tog[alëshat e këtĳ tipi nuk kanë një shtrirje të gjerë në vepër.
Ndryshe nga shqipja e sotme, në këta lloje tog[alëshash përshtatja e përcaktorit
shprehet jo vetëm me anë të nyjës së përparme, por edhe me mbaresat rasore. Kështu,
duke u nisur nga fakti që përcaktori mbiemër i përshtatur me emrin mund të dalë në
rasa të ndyshme dallojmë këta nëngrupe ku vepron biﬂektivizmi:
Emër në rasën gjinore shumës + mbiemër i nyjshëm.
Ndonëse nuk janë të shumtë në numër këta lloje tog[alëshash, janë shumë të
rëndësishëm për sqarimin e dukurisë në shqyrtim. Në këtë grup përmendim
tog[alëshat:
të vepëravet mirave
Përse ata qi me të /gjënuom mundonjënë mishtë e korpit, për frujtit të vepëravet mirave ata
me klenë përtërim /dë mendet. (“Meshari”, f. 129/a).
e ujënavet gjallave
/d ato dit tha Jerimia: Zot, gjithë ata qi tӯ lānë, klofshinë me /barē; e ata qi / teje dahenë,
klofshinë shkruom /dë dhēt, përse ata lanë Zotnë e ujënavet gjallave. (“Meshari”, f. 197/b).
Te Bogdani:
Veçë për të na bām me dĳtunë se shêjti kungim, ndë të sillt vjen sakriﬁkuem kӯ kingj i butë
i lterit, nukë do marrë me zemërë të %ofëtë e plot me ujëna të dëshirëvet e kujtimevet t’
këqiave, po pjekunë mbë zjarm˜të dashunë e të dëshirëvet mirave (CP I, II-II/65).
1)
Emër në rasën dhanore shumës + mbiemër i panyjshëm.
Në veprën e Buzukut dhe atë të autorëve të tjerë, tog[alëshat që përfshihen në këtë
grup janë edhe më të paktë. Nga Buzuku përmendim tog[alëshin:
vepëravet mirave
Epna, tӯ të lusmë, Zot, popullit tit të shelbuom / mendesh e / korpi: përse na vepëravet mirave
tue / afëruom, /dimët së vertytsë sate na me klenë të denjë, me klenë përuom (“Meshari”, f.
147/a).
Ep, tӯ të lusmë, Zot, popullit tit shëndet / mendesh e / korpit, përse ata tue / afëruom vepëravet
mirave, /dimët sote ata të meritonjënë me klenë përherë përuom (“Meshari”, f. 189/b).
Te Bogdani:
Prashtu dergjetë dheu ndë robī everbuem, me dӯ palë niegulla të zeza mbë faqe, qi janë mpkati
e të pādĳtunë, përse u dvuer dĳeja e urtĳa, e tue kjanë dheu i Arbënit ndë mjedis të t’pāfēvet,
mirëﬁlli nierī sit ë marrë mend e shqise nukë mundetë me qëndruem ndë hīr˜të Tinëzot, as
nukë munë shelbonjë pā mos kjanë kush e ndritën ndë lĳt e ndë fēt, e silla âshtë themeli i gjithë
vepëravet mirave. (CP. Të Primitë. f. XIV).
2)
Emër në rasën rrjedhore shumës + mbiemër i nyjshëm.
Tek Buzuku, tog[alëshat e këtĳ grupi janë më të shumtë në numër, duke marrë shkas
edhe nga ajo që edhe rasa rrjedhore e emrave ka një përdorim të gjerë në vepër.
Kështu, përmendim togjalëshat:
zotashit së uojsh
Përse ju tue bām mirë, ju t i bani të mira udhëtë tuoj e vepërat tuoj, ju në bafshi të gjukuomitë
e gjyqitë /dër n/erit e fqinjësë sate, e shtekëtari e i vorfëni e vejë mos jetë idhënuom, e të mos
derdhni gjaknë e dërejtë /bë këtë vend, e ju të mos ecëni /bas zotashit së uojsh për të keqet taj,
u të qëndronj /bë këtë vend me jū /dë dhēt qi u dhae përindet tive / së zanët së shekullit djerie
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/be e sosunit, thotë i mujtuni Zot (“Meshari”, f. 159/b).
misteriashit së panash
Epna, neve, të lusmë, o i mujtuni e i përmishëriershimi Zot, na qi / misteriashit së panash
na përzamë, me të bame të pana na mundë i kemi.(“Meshari”, f. 261/b).
së mëdhashit së pānash
E përse u mos madhështonem / këso së mëdhashit së pānash, m ashtë dhanë të munduomitë
e mishit, engjëlli i Satanasit, qi më mundon, përse u mos madhështonem. (“Meshari”, f.
109/b).
vepërashit së këqĳash
/gjënimetë tonë, na të lusmë, Zot, me /dimë të përhirshime na me /djekunë, e si na /
alimentashit mbahemi së korpit, ashtu edhe / vepërashit së këqĳash na me /gjënuom /dë
mendet (“Meshari”, f. 161/a).
buzëshit së këqiash
O Zot, ruoj shpirtin tem / buzëshit së këqiash e / gluhet së /gënjyeme (“Meshari”, f. 17/b).
ditshit së parash
Vëllazënë, bani t u bjerë /dë mend / ditshit së parash, ju tue klenë zdritunë të madhe lu%ë /
mundimi ju pësuotë; për të vërtetë djerie një me të madhe dhunë kletë bduom /de e munduom,
ju kletë pasëqyrë njani /dë tjetërit, shokë me ata qi /b atë mëndyrë ecnjënë (“Meshari”, f.
367/a).
etheshit së mëdhāsh
E vjehra e Simonit ish zanë / etheshit së mëdhāsh, e lutē Jezut për të (“Meshari”, f. 275/a).
viseshit së /thellash
/ viseshit së /thellash thira tӯ, Zot: Zot, përze oratënë teme (“Meshari”, f. 57/a).
Te Bogdani:
Pat njiqind dyer gjithë rembje, për mrekullë punuem; kje rrethuem me nji fosë ujënash, posi
nji lym i përkuershim, mbī dy të tjerë lymënash së mbëdhejsh, qi i shkojnë përgiat, qi kjenë
Tigri et Eufrati (CP I, II-I/47.).
Te Budi:
Atë uratë qi s’e ndëgjon ai qi e thotë, atë as Zotӯnë s’e ndëgjon, përse ai thom se pak zyrë kā
n cë folic ë gojësë e #aleshi cë mbrazëtash mb’atë herë kūr sheh se aty s’ ashtë mendja e
shqiseja e dëshiri i zemërësë me i shërbyem e me ndērunë e me e lutunë me zemërë të dëlirë
e me të madh të prunjëtë, posikundrëse ai meriton gjithë herë prej nēsh me qenë lëvduom e
ndērunë (Poezi, f. 301).
Siç shihet edhe nga shembujt përkatës, rastet e biﬂektivizmit në tog[alëshat e tipit:
emër në rasën rrjedhore shumës + mbiemër i nyjshëm, janë më të shpeshta se dy rastet e
tjera. Edhe tek Budi ndeshim raste të biﬂektivizmit, ndonëse tek Bogdani janë më të
shumtë në numër. Te Matrënga e Bardhi, nuk vepron dukuria e biﬂektivizmit në këta
lloje tog[alëshash.
Emër + përemër pronor
Tog[alëshat emër + përemër pronor kanë një përdorim të shpeshtë në veprën e
Buzukut, prandaj themi se edhe biﬂektivizmi gjen një shprehje më të gjerë në këta
tog[alësha. Kështu, kemi:
kambëvet mive
E/ gjejtë vai i shtëpivet tynëve, kur të sĳellsh për/bī ta/shtërinë, përse ata banë gropënë me më
zanë, e /denë leqtë e kambëvet mive (“Meshari”, f. 199/a).
anëmishit sinësh
572

E patmë na shpëtuom / anëmishit sinësh e / duorshit s atynesh qi neve na deshnë keq; e
aj erdh me bām mishërier ë me përint tanë, e me /a rekorduom / testamentit shenjtë së tī
(“Meshari”, f. 12/a).
anëmiqet tinëve
E këjo anshtë beja qi pat bām aj Abraamit përindit tinë se aj neve kish me na/ dhanë, përse
na, si të liberonishnjim / duorshit së anëmiqet tinëve, pā /mner na ati të shërbenjim, /dë
shenjtënī e /dë e dërejtë përpara tī, për gjithë di!ë tonë. (“Meshari”, f. 12/a).
anëmiqet tuve
E muo m ep fuqi kondrë anëmiqet tuve (“Meshari”, f. 17/a).
anëmiqshit së mīsh
Nxjerëmë / anëmiqshit së mīsh, Zot, përse / tӯ ryna (“Meshari”, f. 49/a).
anëmiqet mive
U në eca për vjedmis t këqiavet, tit ë më shpëtojnsh; e për/bi mënīt të anëmiqet mive /dene
dorënë tande, e muo më shpëtoi e djatha jote (“Meshari”, f. 57/b).
eshtënavet mīve
Nukë anshtë shëndet /dë mish tem, / faqejet së mënisë sate, as eshtënavet mīve s’ashtë paq, /
faqejet së katevet mive (“Meshari”, f. 43/b).
sherbetoravet tuve
O Zot, o Bāsi i gjithë shekullit, e aj qi shelbove gjithë ata qi / tӯ besonjënë me zemërë të mirë,
ep shpirtënavet sherbëtorëvet tuve e sherbetoravet tuve epu të /dĳimytë e gjithë katevet tyne
(“Meshari”, f. 59/b).
sherbëtorëvet tuve
O i mujtuni i jetësë glatë Zot, aj qi dhae sherbëtorëvet tuve /de e rëfyen të së dërejtësë fē të
Teritatit ata mē ditunë lavdinë /de e mujtunit të t madhit një të klenë me adoruom na të lusmë,
për të forcuomit t asaj fē / gjithë së pāligjeshit na me klenë përuom (“Meshari”, f. 275/a).
famujet tuve
Gjithë Shenjtitë e tū, lusmë, Zot, qi për gjithë vend ata na /dimofshinë: ashtu qi përherë qi
ata neve kur na ra%ë /dë mend për meritat të tyne, na ndjefshim /dimënë e tyne; e paqnë tand
neve na ep /dë jetë tanë, e / Klishet shenjte sote hiq gjithë të pāligje; e t ecunatë e të bāmetë e
vollundedetë tonë e të gjithë famujet tuve/a daj /dë e mirë, / së shelbuomit sit, ep bāmirëvet
tinëve të miratë për mot të glatë, e gjithë t parëvet tinëve / ep jetënë e amëshuome me të
pushuom (“Meshari”, f. 13/b).
bĳet tuve
E u të vē një besë me tӯ; e të hinjsh /dë barkë ti e bĳtë e tū, e gruoja jote, e gratë e d bĳet tuve
me tӯ (“Meshari”, f. 229/b).
Tӯ të beko%ë i Zoti i Sionit, përse të mundë shofsh të miratë e Israelit për gjithë ditë të jetësë
glatë sate; e përse të mundë shofsh bĳtë e bĳet tuve, e paqnë përmbī Israelt (“Meshari”, f.
23/a.
).
Edhe tek Bogdani këta tog[alësha: emër + përemër pronor kanë një shtrirje të gjerë.
Kështu, përmendim disa prej këtyre tog[alëshave, si:
malësorëvet tinëve
Ndevonë për të pajtuem mendt’ e malësorëvet tinëve përmbī qish thonë epikurejtë e
makiavelistitë…( CP I, I-VI/42.).
shëkrimevet tuejve
Shkruen Bereshit Raba dotuer xhudhī, se tue lëvruem nji xhudhī ndë fushë me nji pendë qē,
njani sĳsh pālli sa ma kurraj mujti, i silli prej njĳ arapi kje ndiem, e tha xhudhinit, lësho këta
qetë e tū sa ma çpejt, e mos lëvro mā, përse mbërrini Mesia, mbarimi i shëkrimevet tuejve; e
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për nja sit ha këto +alë, ende tjetëri kā, bani si i pari ( CP II, I-IV/22).
eshtënash së mĳash
Ashti eshtënash së mĳash, e mishi i mishit tim, për të sĳt ka me lanë nierī atënë e amën’e
vet e ka me kjanë ngjitunë me grue˜të vet; thotë grueja e vet, e nukë thotë me t’amët o t’emptët
o kunatët, ndo me shumë grā, po me nja (CP I, I-VI/46).
t’ këqiavet tyneve
E t’ këqiavet tyneve, me shembëlltyrë të këqia, ndo lë%ojnë me i dām udhet së vertetësë… (
CP II, II-V/74).
Tek Buzuku shihet se numri i tog[alëshave: emër + përemër pronor, ku realizohet
edhe biﬂektivizmi mes këtyre gjymtyrëve është shumë i madh, me një shtrirje tërësore
në gjithë veprën. Një numër të konsiderueshëm tog[alëshash të tillë shohim se kemi
me emrin dor ~ duor, i cili del në lidhje me përemra pronorë të ndryshëm. Edhe tek
Bogdani, në lidhje më këtë dukuri kemi një gjendje pothuajse të njëjtë me Buzukun.
Te Matrënga, përgjatë gjithë veprës dallojmë vetëm këtë tog[alësh ku vepron dukuria
e biﬂektivizmit: M. - E eshtravet tireve (E mbsuame e krështerë, f. 186).
Përemër dë#or + emër
Tog[alëshat përemër dë>or + emër, në krahasim me tog[alëshat emër + përemër
pronor kanë një përdorim të kuﬁzuar te “Meshari” i Buzukut. Kështu përmendim
tog[alëshat:
të tjerëvet Apostoje
Defendo popullinë tand, Zot, qi /de e d lutunit të Apostojet Pjetrët e Palit, e të tjerëvet
Apostoje qi neve na dhae me klenë të denjë, neve na ruoj me të ruojtunë të jetësë glatë
(“Meshari”, f. 31/a.).
kësish pusash
Hinje mjeshtri i andëravet vjen: /vrasmae, e qesmë /dë një / kësish pusash, e thomi se kun
kafshë e keqe e angrë; e të shohmë qish andëra kanë me i klenë (“Meshari”, f. 145/a).
kësish së vogjëlishit
Ruhī mos shani, mos idhënoni një / kësish së vogjëlishit; përse u juve thom se engjëjtë / sish
përherë shohënë faqenë e Përindit tim qi anshtë /bë qiellt (“Meshari”, f. 345/a.).
kësosh së këqiash
Përse aj të ish i denjë vend bām të Birit tit: neve na ep hir, qi na qi bajmë komemoracionë e saj
të gëzonemi, për të përmishëriershimët d lutunë / kësosh së këqiash e / mordjet së jetësë glatë
(“Meshari”, f. 33/a).
kësosh së munduomesh
Hir neve na ban, t/ të lusmë, o i mujtuni Zot, na qi meritojmë me klenë munduom për të bametë
tonë, për gazëmend të hirit tit / kësosh së munduomesh na me pushuom (“Meshari”, f.
169/a).
Numëror + emër
§ 6. Edhe tog[alëshat e këtĳ tipi janë shumë të paktë në numër si tek Buzuku, ashtu
edhe tek autorët e tjerë të letërsisë së vjetër shqipe. Përmendim këta tog[alësha:
të dyve pleqe
Zoti i Abramit, Zoti i Izakut, Zoti i Jakobit, Zoti qi popullinë e Israelit liberove / sherbëtyret
së Egjiptit, për Moisenë sherbëtuorë tand, e ti qi atë popullë të Israelit /psove /dë shkretëtīt si
ata të mbajnë ligjetë e Tinëzot, e ti qi liberove të dëlirenë Suzanë / dëshminjshit së rēshim, e /
gjyqit së pādërejtë s atyne të dyve pleqe gjukatës (“Meshari”, f. 75/a).
të katërave shtansëve
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/d atë mot hinje u Gjoni pae për vjedmis shkambit të katërave shtansëve, e /dë vjedmis të mā
pleqet, me /betunë (“Meshari”, f. 345/b).
dyve pri%ëne
E / /gritunë kondra dyve pri%ëne; përse i kish /gadhënjyem Danieli / gojet së tyne se ata
rēshim kishnë dëshmuom(“Meshari”, f. 167/b).
t parëvet pri%ënet
/d atë mot, tue votë, Jezu / Jeruzalem, muor të dӯ/bëdhjetë dishipuj pr udhë vetëmë, e u tha
atyne: Hinje se na të vemte / Jeruzalem, e i Biri i n/eriut kā me klenë tradhëtuom t parëvet
pri%ënet e shkruoset, e ata kanë me u gjukuom për mort, e kanë me e dhanë /dër duor të n/
erëzet, me e munduom e me e vum /bë kryqt; e të tretënë ditë të /gjallet (“Meshari”, f. 141/a).
Si përfundim themi se tek “Meshari” i Buzukut, biﬂektivizmi është një karakteristikë
e rëndësishme e gjuhës së tĳ. Këtë dukuri e ndeshim edhe tek autorët e vjetër,
sidomos tek Bogdani, ku gjejmë dhe një numër të konsiderueshëm tog[alëshash, ku
lakohen të dyja gjymtyrët. Numrin më të madh të tog[alëshave ku dhe realizohet kjo
dukuri e gjejmë në lidhjet: emër + përemër pronor. Duke parë edhe shembujt e gjetur
tek Buzuku, mund të themi se vepra e tĳ përmban një pasuri të paçmuar trajtash,
formash e mënyra shprehjesh.
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