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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 diff erent 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 sub-
factors infl uencing 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 fi rst 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 Jeff rey 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 Jeff rey 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 fi eld 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 
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Informimi i të miturit si aspekt procedurial dhe sigurimi i mbrojtjes të tyre 
kur janë viktimë e trafi kimit, shfrytëzimit ose abuzimit seksual

PhD (C.) Adriatik Llalla
Prokuroria e Përgjithshme

Abstrakt

Ky punim synon të analizojë disa aspekte të rëndësishme proceduriale mbi rastet e trajtimit 
të të miturve kur ata janë viktima të trafi kimit, shfrytëzimit seksual ose formave të tjera të 
dhunës ushtruar ndaj tyre. Niveli i mbrojtjes që shteti duhet t’i garantojë të miturit-viktimë 
kryesisht lidhet me a% ësinë dhe mundësinë e tĳ  për t’u njohur në kohë me të drejtat që 
legjislacioni parashikon për çdo rast. Kjo kërkon që autoritetet të marrin masat e duhura që të 
ofrojnë në një mënyrë të kuptueshme dhe të qartë informacionin e nevojshëm për të miturin 
viktimë pavarësisht nëse ka ose jo një procedim penal në proces, si dhe të garantojnë mbrojtje 
efektive dhe rehabilitim të plotë të tĳ . Në punim trajtohen disa nga konventat dhe akte të tjera 
ndërkombëtare bazë në këtë fushë, që kanë krĳ uar një praktikë të konsoliduar dhe standarde 
drejtpërdrejt të aplikueshme për shtetet palë. 

Fjalë kyçe: Viktimë, i mitur, mbrojtje, informim, konventë ndërkombëtare.

Hyrje

Standardi i gëzimit të të drejtave nga ana e të miturit-viktimë është i kondicionuar 
nga dĳ enia që ka ai për to. Në rastet e trafi kimit të të miturit, shfrytëzimit seksual, 
ose abuzimit seksual, niveli i tyre i pjekurisë dhe a% ësisë për të kuptuar, niveli i ulët i 
arsimimit i shumë viktimave1 e bën edhe më të rëndësishme që autoritetet në mënyrë 
aktive t’ua shpjegojnë viktimave të drejtat e tyre. 
Informimi i të miturit-viktimë është një aspekt procedurial shumë i rëndësishëm në 
trajtimin e tyre, i cili është afi rmuar në akte juridike ndërkombëtare2. Kështu Proto-
kolli “Mbi parandalimin, pengimin, dhe ndëshkimin e trafi kut të personave, veça-
nërisht të grave dhe fëmĳ ëve, në plotësim të Konventës së Kombeve të Bashkuara 
kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar”3 parashikon4 se shtetet palë duhet të 
sigurojnë që sistemi i tyre legjislativ, ose administrativ të përmbajë masa të tilla, që u 
sigurojnë viktimave të trafi kimit në rastet e duhura informacionin e duhur për pro-
ceset gjyqësore dhe ato administrative, si dhe mbështesin viktimën në shprehjen e 

1  Të mitur të moshës 14-18 vjec.
2  Raport  “Zhvillimi dhe zbatimi i legjislacionit shqiptar, në luftë kundër trafi kimit të qënieve 
njerëzore me fokus në mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të viktimave të trafi kimit të qenieve 
njerëzore. Analizë e legjislacionit dhe praktikës shqiptare mbi trafi kimin e qenieve njerëzore, duke 
përfshirë asistencën e drejtpërdrejtë për viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore dhe monitorimin 
e gjykatave”. Tiranë, 2009 fq 28.
3  Ratifi kuar me ligjin nr 8920 datë 11.07.2002 “Për ratifi kimin e “Konventës së Kombëve të 
bashkuara kundër krimit të organizuar ndërkombetar” dhe dy protokolleve të saj”. 
4  Neni 6, pika 2, të këtij Protokolli.
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shqetësimeve të tyre gjatë procedurave penale.5 
Konventa e Këshillit të Evropës “Për masat kundër trafi kimit të qënieve njerëzore”6 
thekson se  shtetet palë duhet të marrin masa për të ofruar ndihmë për viktimat e 
trafi kimit të qenieve njerëzore, e cila do të konsistojë në këshillim dhe informacion, në 
veçanti në lidhje me të drejtat e tyre dhe me shërbimet në dispozicion të tyre, në një 
gjuhë që është e kuptueshme për ta. Gjithashtu kjo konventë7detyron shtetet palë të 
sigurojnë që viktimat të kenë akses në informacion në lidhje me procedurat përkatëse 
gjyqësore dhe administrative, që nga kontakti i parë i tyre me autoritetet kompetente, 
në një gjuhë që ato mund ta kuptojnë. 
Informimi i viktimave për proceset penale dhe ecurinë e tyre, shprehja e shqetësime-
ve dhe mendimeve prej tyre në çdo fazë të procesit përbëjnë parime bazë të Kombeve 
të Bashkuara për drejtësinë.
Konventa Europiane “Për Kompensimin e Viktimave të Krimeve të Dhunshme”8 
parashikon9 se çdo shtet palë duhet të ndërmarrë hapa të përshtatshëm për të sigu-
ruar që informacioni mbi skemën t’u jepet kërkuesve të mundshëm. 
Aktet e mësipërme kanë karakter të përgjithshëm. Ato nuk parashikojnë subjektet 
që kanë detyrimin për të realizuar informimin e të miturit. Lidhur me këtë aspekt, 
pavarësisht mungesës së aplikimit në vendin tonë, si një kontribut të rëndësishëm 
interpretimi krahasues do të trajtonim aktet që veprojnë në Bashkimin Europian dhe 
parashikimet që ofrojnë ato. Kështu  neni 4 i Vendimit Kuadër të BE-së “Për Paraq-
itjen e Viktimave në Proceset Penale”  kërkon që  të ofrohet informacion për viktimat 
e trafi kimit të qënieve njerëzore nga organizatat që ofrojnë mbështetje për to, duke 
i orientuar të denoncojnë veprën penale, procedurat që duhet të ndjekin, t’u ofrohet 
këshillim dhe/ose ndihmë ligjore, të informohen në lidhje me të drejtën për kompen-
sim, si edhe të marrin informacion për vendimin e gjykatës10.  
Në Rekomandimin e Këshillit të Europës (2006) 8 rekomandohet sigurimi i aksesit në 
informacion për viktimat, i cili do të konsistojë në informacion mbi shërbimet, pro-
cedurat ligjore dhe rolin e viktimës në këto procedura, informacion mbi të drejtën e 
viktimave për të qenë të mbrojtura dhe për të marrë kompensim nga autori i veprës 
penale ose nga shteti, ofrimin e këshillimit dhe asistencës ligjore.
Rekomandimi i Këshillit të Europës (85) 11 rekomandon autoritetet që t’i japin in-
5  Për më tepër, Deklarata e parimeve themelore të të drejtave të viktimës parasheh që “viktimat 
duhet informuar për shërbimet mjekësore dhe sociale në dispozicion si dhe për format e tjera 
relevante të ndihmës dhe në mënyrë të lehtë t’u sigurohet qasja në ato shërbime” (Deklarata e 
parimeve themelore të drejtësisë për viktimat e krimit dhe keqpërdorimit të pushtetit e miratuar 
me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nr. 40/34 të datës 29 nëntor 
1985, par. 15).
6   Shih nenin 12/1/d të Konventës  të Këshillit të Evropës “Për masat kundër Trafi kimit të qënieve 
njerëzore”, 16 maj 2005 e ratifi kuar me ligjin nr 9642 datë 20.11.2006.
7 Ratifi kuar me ligjin nr 9265 datë 29.07.2004 “Për ratifi kimin e “Konventës Europiane “Për Kompensimin e 
Vikimave të Krimeve të Dhunshme”.
8  Shih nenin 11 të saj.
9  Shih Raport  Titulli “Zhvillimi dhe zbatimi i legjislacionit shqiptar, në luftë kundër trafi kimit 
të qënieve njerëzore me fokus në mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të viktimave të trafi kimit 
të qenieve njerëzore. Analizë e legjislacionit dhe praktikës shqiptare mbi trafi kimin e qenieve 
njerëzore, duke përfshirë asistencën e drejtpërdrejtë për viktimat e trafi kimit të qenieve njerëzore 
dhe monitorimin e gjykatave”. Tiranë, 2009 fq 29.
10 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal 
Data (1981, as amended in 1999), CETS No. 108; European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), CETS No. 005, Article 8 (Right to respect for 
private and family life).
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formacionin përkatës viktimës. Ai parashikon për shembull që policia dhe gjykatat 
duhet të informojnë viktimat mbi mundësitë e marrjes së asistencës, këshillimit ligjor 
dhe praktikë dhe kompensimit.
Referimi në këto akte ndërkombëtare u evidentua edhe në praktikat e Prokurorisë 
së Krimeve të rënda, në vitet 2004-2007. Prokurorët dhe ofi cerët e policisë gjyqësore 
mbanin parasysh këto akte në zbatimin e të drejtave të viktimës. Edhe pse ligji proce-
dural shqiptar nuk është shprehur mbi detyrimin e organit për të informuar viktimën 
për të gjitha të drejtat, prokurorët e çështjes përpiqeshin ta bënin këtë gjë. Por pavarë-
sisht kësaj, nuk mund të justifi kojmë mungesat e dispozitave në ligjin e brendshëm 
që të parashikojnë detyrimin e organeve përkatëse për informimin e viktimave të 
trafi kimit të qenieve njerëzore si detyrim ligjor.
Me qëllim që të rritet pjesëmarrja e viktimave në proceset penale nevojitet jo vetëm 
njohja me ligj i të drejtave të viktimave të trafi kimit ë qenieve njerëzore por edhe ga-
rantimi në praktikë i këtyre të drejtave. 
Identifi kimi, përkrahja, mbrojtja dhe ndihma duhet të jetë e arritshme për të gjitha 
kategoritë e personave të trafi kuar. Nuk duhet të ketë trajtim diskriminues mes vik-
timave. Identifi kimi duhet të sigurohet pa asnjë bazë diskriminuese, të tilla si gjin-
ia, raca, gjuha, feja, përkatësia politike apo çdo lloj tjetër diskriminimi si përkatësia 
shoqërore, kombëtare, shtetërore apo përkatësia etnike e nje minoriteti, etj. Organi-
zatat që kryejnë identifi kimin duhet të mbrojnë privatësinë dhe identitetin e perso-
nave të trafi kuar, të dhënat e viktimave duhet të mbahen dhe të përdoren vetëm në 
përputhje me kushtet e përcaktuara në instrumentet ndërkombëtare.11 Shkëmbimi i 
informacionit duhet të respektojë konfi dencialitetin e personave të trafi kuar.
Një nga rekomandimet e BE-së është përcaktimi i qartë dhe i saktë i momentit në të 
cilin konsiderohet se fi llon procedimi penal për qëllimet e Direktivës, në mënyrë që të 
garantohet gëzimi i të drejtave të viktimës në mundësinë më të hershme në konteks-
tin e sistemit ligjor kombëtar, duke nisur nga e drejta për të kuptuar dhe për të marrë 
informacion që nga kontakti i parë me organin kompetent. 
Neni 3 i Direktivës 2012/29 parashikon që duhet të sigurohet që viktimat, bazuar në 
karakteristika personale si gjinia, mosha, maturia, marrëdhënia apo varësia nga au-
tori i veprës penale, të kuptojnë dhe të kuptohen gjatë procedimit penal. Gjithashtu 
e rëndësishme është që dhe autoritetet në mënyrë proaktive të asistojnë viktimat për 
këtë qëllim. Viktimat kanë të drejtë të kërkojnë praninë e një personi tjetër të zgjedhur 
prej tyre në kontaktin e parë me autoritetet, në rast se kanë nevojë për asistencë për 
shkak të impaktit të krimit apo kur kanë vështirësi për të kuptuar procedurën12. Kjo 
e drejtë nënkupton që organi procedues të pajisë me informacion të konsiderueshëm 
në mënyrë proaktive dhe kryesisht viktimën, dhe jo të jetë viktima që të ketë barrën 
për të kërkuar këtë informacion. 
Viktimës duhet t’i garantohet akses efektiv në informacion. Kontakti i parë është kur 
viktima kallëzon veprën penale, njo% on nëpërmjet telefonit apo ndodhet në vendin e 
ngjarjes. Informacioni jepet në mënyra të ndryshme, me gojë, me shkrim, zakonisht 
duke shpërndarë njo% ime e broshura dhe duke krĳ uar një sistem në të cilin ka një 
detyrim për policinë, prokurorët dhe gjyqtarët që të informojnë viktimën për të dre-
jtat e tĳ . Informacioni duhet të jepet pa vonesë të panevojshme, dhe referuar jurispru-
dencës së Gjykatës së Strasburgut, nënkupton kriter si “afat i arsyeshëm”, “pa vonesë 
të pajustifi kuar” etj. Ofi ceri i policisë duhet të sigurohet që viktima të informohet për 
11 Neni 3 § 3 i Direktivës 2012/29.
12 Shih nenin 6/5 të Protokolli “Mbi parandalimin, pengimin dhe ndëshkimin e trafi ut të personave, vecanarisht 
të grave dhe femijëve, në plotësim të Konventës së Kombeve të  Bashkuara kundër  krimit të Organizuar 
Nderkombetar”, ratifi kuar me ligjin nr 8920 datë 11.07.2002.
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shërbimet e mbështetjes së viktimave dhe i kërkon atyre nëse dëshirojnë të kontakto-
hen nga këto shërbime. 
Pa këtë informacion, viktimat nuk kanë akses në këto shërbime që shpesh janë de-
cizive për a% ësinë e viktimave për të bashkëpunuar. Gjithashtu, kjo e drejtë nënkup-
ton edhe informimin e viktimës për rolin e tĳ  në çdo fazë të procedimit penal. Policia, 
prokuroria dhe gjykatat duhet të informojnë në mënyrë të vazhdueshme viktimën 
përgjatë procedimit kur është e nevojshme dhe e përshtatshme, në mënyrë që viktima 
të kuptojë të drejtat dhe procesin. 
Dhënia e informacionit sipas nenit 4 të Direktivës, nuk duhet të konfondohet me 
përhapjen e informacionit lidhur me hetimin penal apo fashikullin e çështjes penale, 
e cila nuk kërkohet nga kjo dispozitë. Neni 6 i Direktivës i referohet informacionit të 
lidhur me çështjen e viktimës dhe parashtron detyrimin, që të gjitha viktimat të kenë 
të drejtë të njo% ohen për të drejtën e tyre për të marrë informacion në lidhje me:  a) 
Vendimin për përfundimin e procedimit penal dhe arsyet e këtĳ  vendimi, dhe b) ko-
hën dhe vendin e zhvillimit të procesit gjyqësor si dhe llojin e akuzave sipas kërkesës 
(paragrafi  1). Së dyti, viktimat me një “rol” të caktuar në sistemin e drejtësisë penale 
duhet të jenë të njo% uara për të drejtën e tyre për të marrë informacion sipas kërkesës 
(a) vendimin përfundimtar të gjykatës dhe (b) informacion mbi gjendjen e procedimit 
penal (paragrafi  2). Informacioni në lidhje me gjendjen e procedimit (paragrafi  2 (b)) 
përfshin të gjitha të dhënat e përditësuara të rëndësishme të çështjes. Informacioni 
mund të komunikohet në mënyrë të personalizuar dhe nëpërmjet mjeteve të ndry-
shme si, verbalisht ose me shkrim, duke përfshirë mjetet elektronike.

Siguria dhe mbrojtja e të miturit viktime

Identifi kimi dhe referimi i viktimave do të humbiste rëndësinë e tĳ , nëse viktimës 
nuk do t’i garantohej sigurimi dhe mbrojtja e saj, e cila duhet të jetë e pakushtëzuar 
nga pëlqimi i tyre për të bashkëpunuar me organet e zbatimit të ligjit. Kjo ndihmë 
duhet të konsiderohet nga ana e organeve zbatuese të ligjit më shumë si një e drejtë 
se sa një detyrim për të miturin viktimë, pavarësisht se fakti nëse është kryer ose jo 
një vepër penale do të përcaktohet nga gjykata. Procedurat e hetimeve penale mund 
të zgjasin me vite, megjithatë viktimat kanë nevojë për ndihmë të menjëherëshme, ku 
në shumicën e rasteve ato janë në gjendje të keqe fi zike dhe psikologjike.
E drejta për sigurinë e viktimës është afi rmuar nga aktet më të rëndësishme ndërkom-
betarë në këtë drejtim, si Protokolli “Mbi parandalimin, pengimin dhe ndëshkimin e 
trafi kut të personave, veçanarisht të grave dhe femĳ ëve, në plotësim të Konventës së 
Kombeve të  Bashkuara kundër  krimit të Organizuar Ndërkombëtar”13, i cili thekson 
se: “ Shtetet Pale duhet të përpiqen që të garantojnë sigurinë fi zike të viktimave të trafi kut 
nëse ato janë brenda territoreve të tyre”. 
Gjithashtu Konventa Evropiane “Për Masat kundër Trafi kimit të Qënieve Njerëzore”14 
i detyron shtetet palë që të garantojnë të drejtën e viktimave të trafi kimit të qenieve 
njerëzore për siguri dhe mbrojtje. Mungesa e këtyre garancive do të sillte dekurajimin 
e tyre në kërkimin e të drejtave që u takojnë, duke përfshirë dhe të drejtën për kom-
pensim. Protokolli i Trafi kimit të Kombeve të Bashkuara, Neni 6(3)(a)-(d) dhe Kon-
venta Evropiane për Masa kundër Trafi kimit të Qenieve Njerëzore, Neni 12, kërkojnë 

13 Shih nenin 30/b të Konventës së Këshillit të Europës “Për masat kundër trafi kimit të qënieve”, ratifi kuar me 
ligjin nr 9642 datë 20.11.2006.
14 Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Van Mechelen e të tjerë v. Holanda , 21363/93, 21364/93, 
21427/93, e datës 23 prill 1997, par. 53. Gjithashtu shih Doorson v.Holanda, 20524/92, e datës 26 mars 1996, 
par. 70 dhe P.S. v. Gjermania, 33900/96, e datës 20 dhjetor 2001, par. 22.
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nga Shtetet palë garantimin e kësaj të drejte. 
Kjo e drejtë e viktimave është trajtuar nga  Gjykata Evropiane për të Drejtat të Njeriut, 
në kuadër të drejtës së jetës dhe së drejtës për liri dhe siguri, duke specifi uar se jeta, 
liria dhe siguria e dëshmitarëve nuk duhet vënë në rrezik në mënyrë që nuk arsyeto-
het.15

Kështu që autoritetet publike kanë për detyrë t’i mbrojnë dëshmitarët dhe të afërmit 
e tyre të ngushtë ndaj ndërhyrjeve, kërcënimeve dhe rrezikut, para, gjatë dhe pas 
gjykimit.16 Mbrojtja efektive e dëshmitarëve është vendimtare që një sistem ligjor të 
funksionojë siç duhet. Kjo ka rëndësi të veçantë në rastet e trafi kimit, ku të pande-
hurit mund të jenë pjesëtarë të krimit të organizuar dhe viktima mundet që në të 
njëjtën kohë të jetë dhe dëshmitare kyçe që e bën atë të ndjeshme ndaj kërcënimeve 
dhe frikësimit. Në mungesë të mbrojtjes adekuate të viktimës dhe të dëshmitarëve, 
prokurorët nuk do të mbledhin të gjitha provat e nevojshme që çojnë drejt dënimit 
të trafi kantëve ndërsa viktimat dhe dëshmitarët mund të dëmtohen edhe më tutje17. 
Konventa e Këshillit të Evropës “Për mbrojtjen e fëmĳ ëve nga shfrytëzimi seksual 
dhe abuzimi seksual”(Lanzarote), kërkon që shtetet anëtare të bashkëpunojnë për 
zbatimin e video-regjistrimit, e cila konsiderohet teknikë efi kase dhe funksionale e 
mbledhjes dhe ruajtjes së të dhënave, duke dokumentuar në mënyrë integrale për një 
vlerësim të duhur ex post të vërtetësisë së provës. Gjithashtu, ajo lejon që të vëzhgohen 
dhe të vlerësohen të gjitha sjelljet e  kryera nga i mituri gjatë  seancave dëgjimore.18

Një tjetër garanci që kjo konventë parashikon është vënia e theksit tek komunikimi i 
përdorur me të miturin, duke e konsideruar praktikën e mëpërparshme të gabuar, e 
cila mund të çonte deri në shtrëmbërim të vërtetësisë së dëshmisë së tĳ . Ajo sanksion-
onte domosdoshmërinë e pranisë së një eksperti psikolog apo psikiatri gjatë marrjes 
në pyetje të të miturit. 
Konventa Lanzarote kërkon efektivitet në marrjen e masave që ajo sugjeron, sepse 
mundëson sipas standardit më të lartë mbrojtjen e viktimës, e cila gjen shfaqjen e saj 
më domethënëse tek dëshmitari i mitur, si një subjekt veçanërisht i "dobët". Statusi 
i veçantë i të miturit është i lidhur me brishtësinë mendore dhe fi zike të tĳ , sepse 
është një dëshmitar i ndikueshëm, me a% ësi njohëse të ndryshme nga të rriturit dhe, 
shpesh, nuk është në gjendje të riprodhoje një kujtim kur rezulton të jetë i dhimb-
shëm, ose për shkak se tenton të përziejë elementët e vërtetë me fantazine.19 Procesi i 
rikujtesës për fëmĳ ën është një "rrugë me pengesa", për të gjitha arsyet e sipërcituara, 
por edhe për shkak se kujtesa e fëmĳ ës është një memorie e ashtuquajtur në progres. 
Kështu sigurimi i provës në këtë rast sjell dukumentimin e njo% imeve përpara se ato 
të harrohen sipas një progresioni deklarativ.20  Nga studimet e shkencës psikologjike 
kanë rezultuar se mekanizmat e rikujtesës janë të ndikuar në masë të madhe nga 
15 “Duke respektuar të drejtat e mbrojtjes, mbrojtja e dëshmitarëve, bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe 
personave të afërt me ta duhet organizuar, kudo që është e nevojshme, para, gjatë dhe pas gjykimit.” Komiteti 
i Ministrave të shteteve anëtare në Këshillin e Evropës, Rekomandimi (2005)9 mbi mbrojtjen e dëshmitarëve 
dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë, e datës 20 prill 2005, neni II(2). Për një pasqyrë të çështjeve të përgjithshme 
në lidhje me mbrojtjen e dëshmitarëve në sistemin e drejtësisë penale, ju lusim të shihni grupin punues mbi 
mbrojtjen e dëshmitarëve brenda sistemit gjyqësor, pranë Zyrës së Kombeve të Bashkuara për drogë dhe krim, 
Vjenë 22 – 24 shtator 2005.
16 Shih “ Udhërrefyes referimi për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve viktima të trafi kimit në Europë”. Unicef, 
Tiranë, 2007.
17 RECCHIONE, L’esame del minore persona offesa in reati sessuali, cit., pag. 84.
18 Shih TONINI, Manuale di procedura penale, edizione XIII, Milano, 2012, 1007.
19 RECCHIONE, L’esame del minore persona offesa in reati sessuali, in Esame incrociato (Offi cina del 
diritto), 2011, fq. 78.
20 MOFFETTI, La testimonianza fragile nel processo penale: verso la policromatica valutazione delle 
dichiarazioni del minore, in La giustizia penale, 2013,  300.
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kushtet dhe mënyrat, në të cilat zhvillohet. Prandaj seanca gjyqësore e marrjes dhe 
verifi kimit të provës(dëshmisë së miturit) duhet të jetë sa më pak traumatike  për 
viktimën dhe të shmangë rrezikun e viktimizimit sekondar.21

Trafi kimi i qenieve njerëzore është një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut. Të drejtat 
e njeriut dhe dinjiteti i personave të trafi kuar nuk duhet të ndikohen negativisht nga 
masat e anti-trafi kimit. Viktimizmi i dytë mund të ndodh në qo% ë se viktimat nuk 
janë trajtuar me ndjeshmërinë e duhur. Të drejtat e njeriut kërkojnë identifi kimin e 
hershëm dhe ndihmë për personat e trafi kuar.22 Procesi i bërjes së një identifi kimi 
zyrtar/bindës mund të jetë i gjatë, kështu identifi kimi paraprak në kohë dhe efektiv i 
viktimave është vendimtare për mirëqënien e tyre.

Rehabilitimi i të miturit

Të miturit viktima të trafi kimit, ose shfrytëzimit seksual, ose abuzimit seksual pësojnë 
një dëm të parekuperueshem në mënyrë absolute, format e të cilit janë të ndryshme, 
pavarësisht se janë bërë përpjekje të vazhdueshmë për garantimin e një standardi sa 
më të lartë në rikuperimin e dëmit dhe rehabilitimin e viktimave. 
Pavarësisht qasjes që Republika e Shqipërisë ka treguar lidhur me përafrimin e legjis-
lacionit të saj me atë ndërkombëtar, sistemi ynë ligjor nuk ka një ligj të veçantë të 
kompensimit dhe të dëmshpërblimit të viktimave. Legjislacioni ynë procedural penal 
ka parashikuar vetëm një mjet procedural për të siguruar dëmshpërblimin e viktimës 
për shkak të dëmit të shkaktuar, nëpërmjet padisë civile në procesin penal23. Kështu 
Kodi i Procedurës Penale24 parashikon se: “Ai që ka pësuar një dëm material nga vepra pe-
nale ose trashëgimtarët e tĳ  mund të ngrenë padi civile në procesin penal kundër të pandehurit 
ose të paditurit civil, për të kërkuar kthimin e pasurisë dhe shpërblimin e dëmit.” Pra, sipas 
këtĳ  parashikimi i jepet e drejtë personit që ka pësuar një dëm material nga vepra 
penale, ose edhe trashëgimtarëve të tĳ , që të kërkojnë, me anë të një padie civile në 
procesin penal, kthimin e pasurisë dhe shpërblimin e dëmit. 
Viktimat e veprave penale përfshirë edhe të miturit- viktimë legjitimohen në cilësinë 
e paditësit civil për të paraqitur padi civile në procesin penal kundër trafi kateve, abu-
zuesve, shfrytëzuesve, apo çdo subjekti aktiv të veprës penale të kryer ndaj  tyre, por 
ata mund të paraqesin një padi të veçantë civile, në gjykatën civile me bazë referencë 
ligjore nenin 625 të Kodi Civil, mbi shpërblimin e dëmit jopasuror. Siç konstatohet 
parashikimet e mësipërme kanë karakter të përgjithshëm duke përfshirë  të gjitha 
viktimat. 
Rëndësia që paraqet ky aspekt procedural pasqyrohet me faktin se organizmat 
ndërkombëtar i kanë kushtuar vëmendje specifi ke të drejtave të viktimave dhe pro-
cedurës së kompensimit të dëmit ndaj tyre, duke shprehur vullnetin e tyre në kri-
jimin e akteve juridike ndërkombetare. Si të tilla përmendim Deklaratën e Parime-
ve Themelore të Drejtësisë për Viktimat e Krimeve dhe të Abuzimit të Pushtetit e 

21 OSCE, “Traffi cking in Human Beings: Identifi cation of Potential and Presumed Victims. A Community 
Policing Approach”, Vienna, 2011, 26.
22 Konventa Evropiane Mbi kompensimin e viktimave të krimeve të dhunshme parashikon që shteti mund të 
ndihmojë në kompensimin e atyre që kanë pësuar një dëmtim të rëndë trupor ose dëmtim të shëndetit që ka 
rrjedhur nga një krim i dhunshëm dhe të personave të varur prej personave që kanë vdekur si rezultat i një 
krimi të tillë, nëse kompensimi nuk mund të jepet nga burime të tjera. Kompensimi jepet edhe nëse personi që 
ka kryer krimin nuk mund të ndiqet penalisht ose të dënohet.
23 Shih nenin 61 të Kodit të Procedurës Penale.
24 The UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Poëer (1985). URL: 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h.
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adoptuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara25. Ky dokument 
promovon restituimin (rikthimi i pronës, kompensimi i dëmit, restorimi i të drejtave, etj.), 
dhe kompensimin e viktimës (i siguruar nga shteti kur mjetet fi nanciare të kryerësit janë 
të pamja# ueshme për këtë gjë), si një nga të drejtat themelore të saj. Këto të drejta janë 
afi rmuar dhe trajtuar në mënyrë të plotë nga Konventa e Palermos26 dhe Protokolli i 
saj shtesë “Mbi parandalimin e trafi kut të grave e të fëmĳ ëve”.
Konventa e Këshillit të Evropës “Për kompensimin e viktimave të krimeve të dhunshme”27 
ishte një hap përpara që bënë shtetet lidhur me burimet e kompensimit, proceduren 
e realizimit dhe subjektet përfi tues. Ajo synon në nxitjen e shteteve për përcaktimin e 
skemave që garantojnë kompensimin e viktimave, në ndihmën e viktimave në rastet 
kur ato nuk mund të kompensohen në një mënyrë tjetër. Qëllimi është kompensimi i 
atyre që kanë pësuar një dëm trupor ose dëmtim të shëndetit. Konventa parashikon 
se kompensimi mbulon shpenzimet mjekësore, të ardhurat e humbura, shpenzimet 
për mbajtjen e personave të varur.
Këto aspekte u përcaktuan edhe në Konventën e Këshillit të Evropës “Për Veprim 
kundër Trafi kimit të Qenieve Njerëzore”28, e cila është akti më i plotë juridik ndërkom-
bëtar, lidhur me trajtimin e viktimave të trafi kimit�.
Si akte Rekomanduese janë: Korniza e vendimit të dates 15.03.2001 të Këshillit të BE 
për pozitën e viktimave në procedimet penale parashikon që “Shtetet duhet të shqyrto-
jnë në rast se ligjet dhe procedurat vendase janë të përshtatshme dhe përgjegjëse për viktimat 
e trafi kut, e të inkurajojnë kompensimin e tyre”. Rekomandimi nr.8511 i Komitetit të Mi-
nistrave të KE-së “Për pozicionin e të dëmtuarit në kuadrin e procedurës penale’’ parashi-
kon se “një gjykatë penale duhet të urdhërojë kompensimin e të dëmtuarit nga vepra penale. 
Duhet të hiqen kufi zimet ekzistuese dhe pengesat teknike që çojnë në mosrealizimin e një të 
drejte të tillë, kompensimi duhet të jetë përparësi në rastin e një dënimi alternativ e se gjykata 
duhet t’i kushtojë vëmendje nevojës për kompensim të dëmit.”
Rekomandimi nr.8721 i Komitetit të Ministrave të KE-së “Mbi ndihmën e viktimave dhe 
parandalimin e diskriminimit’’ shton se “Shtetet duhet të vlerësojnë masën e mbulimit të 
siguracioneve nga skemat private ose publike të sigurimit për sigurimin efi kas të viktimave 
sipas nevojave të tyre’’ Rekomandimi nr.9713 i KE-së,’’në lidhje me kërcënimin e dësh-
mitarëve dhe të drejtat e mbrojtjes’’ parashikon gjithashtu se “...masat që duhet të mer-
ren për trajtimin e dëshmitarëve veçanërisht në rastet e krimit në familje’’.
Standardet ndërkombëtare kërkojnë kompensimin e viktimave të trafi kimit, rehabil-
itimin e tyre moral e material. Manuali Praktik i ODIHR-it mbi Mekanizmat Kombëtarë 
të Referimit, përfshin udhëzime mbi rëndësinë e dëmshpërblimit si një mënyrë për 
rivendosjen e të drejtave të shkelura të personave të trafi kuar me efektin e rëndë-
sishëm riparues dhe parandalues. Ata kanë vendosur parimin se përfi timet e trafi -
kantëve nga veprimtaritë e tyre shfrytëzuese duhet të përdoren në dobi të personave, 
të trafi kuar në mënyrë individuale ose kolektive. Në lidhje me këtë, Plani i Veprimit 
për Lu% ën kundër Trafi kimit të Qënieve Njerëzore i OSBE-së rekomandon se: “Shtetet 
25 Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar dhe Protokolli II i saj “Mbi 
parandalimin , pengimin, dhe ndëshkimin e trafi kut të personave, veçanërisht të grave dhe fëmijëve”.
26 E hartuar në Strasburg me 24.11.1983 dhe e ratifi kuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr. 9265 datë 
29.07.2004.
27 Kjo  Konvente është  miratuar në Strasburg.
28 Kjo Konventë e Këshillit të Evropës ka veçantitë e saj në krahasim me instrumentet e tjerë ndërkombëtare 
të luftës kundër trafi kimit të qenieve njerëzore. Përsa i përket fushës së zbatimit të kësaj Konvente ajo mbulon 
të gjitha llojet e trafi kimit cilitdo qofshin viktimat: burra, gra, fëmijë duke siguruar në këtë mënyrë barazinë 
gjinore. Kjo Konventë është instrumenti i parë ligjor ndërkombëtar që përkufi zon termin “viktimë e trafi kimit 
të qenieve njerëzore’’ në ndryshim nga instrumentet e tjerë ndërkombëtarë të cilët limitohen duke i lënë secilit 
Shtet të çmojë se kush do të quhet viktimë dhe për rrjedhojë të përfi tojë mbrojtjen e nevojshme.
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duhet të shqyrtojnë dispozita ligjore për konfi skimin e mjeteve dhe produkteve të 
trafi kimit dhe veprave penale të lidhura me të dhe se pasuritë e konfi skuara do të 
përdoren në dobi të viktimave të trafi kimit”.
Ndërkohë çështjeve të lidhura me dëmshpërblimin e personave/të miturve të trafi -
kuar u janë kushtuar studime të shumta kërkimore dhe raporte të ndryshme të or-
ganizmave ndërkombëtare. Kështu, janë identifi kuar disa probleme në lidhje me 
mundësinë e përfi timit të dëmshpërblimit, si nevoja për përmirësimin e ndërgjegjësim-
it mbi të drejtat; sigurimin e legjitimimit të viktimës si palë në proces, apo si “palë e 
dëmtuar”; përdorimin e pasurive të trafi kantëve; heqjen e kufi zimeve për përfi timin 
nga fonde shtetërore të kompensimit; dhe përmirë simin e mundësive për të qëndruar 
në vendin ku ngrihet padia civile (ose mundësitë për të siguruar përfaqësim nga një 
palë e tretë). 

Konkluzione

Përmbushja e të drejtës së viktimës për t’u informuar është e lidhur ngushtë me të 
drejtën për kompensim dhe ushtrimin e të drejtave të tjera. Vetëm nëse viktima i njeh 
të drejtat dhe mundësitë e tĳ /saj brenda sistemit ligjor, ai/ajo mund t’i ushtrojë këto 
të drejta dhe mundësi.
Viktimat e trafi kimit, shtrytëzimit, ose abuzimit kanë pak informacion mbi mënyrën 
sesi funksionon sistemi i drejtësisë penale dhe kjo i kufi zon ato që të përdorin të dre-
jtat e tyre brenda këtĳ  sistemi. 
Gjyqtarët, prokurorët dhe ofi cerët e policisë gjyqësore, duhet të kenë një ndërgjegjësim 
më të mirë në lidhje me standardet ndërkombëtare në trajtimin e viktimave të krim-
it, në mënyrë të veçantë viktimave të krimeve të dhunshme. Gjithashtu, nevojitet të 
rritet niveli i njohurive dhe i zbatimit në mënyrë të drejtpërdrejtë të konventave dhe 
akteve të tjera ndërkombëtare, nga profesionistët e sistemit të drejtësisë. Rekomando-
het hartimi i indeksit të të gjitha akteve ndërkombëtare universale e rajonale, me qël-
lim njohjen më të mirë të tyre nga profesionistët e sistemit të drejtësisë dhe zbatimin 
e tyre të drejtpërdrejtë në praktikë.
Ndërkohë, del nevoja e përgatitjes së manualeve dhe udhëzuesve në ndihmë të or-
ganeve të gjyqësorit dhe organeve të policisë, me qëllimi që, jo vetëm të unifi kohen 
praktikat në zbatim të legjislacionit penal, por edhe të përmirësohet trajtimi i vik-
timave të krimit, në mënyrë të veçantë viktimave të krimeve të dhunshme, në për-
puthje me standardet bashkëkohore ndërkombëtare. 
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Abstract

Insurance companies take responsibility for not being prepared. Their fi nancial capabilities 
are in suffi  cient to meet its obligations to the insured. To avoid unpleasant consequences in 
their business, they are forced to use reinsurance (to be reinsured). So, reinsurance appearing 
in a certain stage of economic development of society. Sometimes, the direct insurers do not 
require reinsurance. The need for reinsurance occurs when direct insurers begin to assume 
major responsibilities related to catastrophic risks and large scale of risks as a quantitative 
concept, and that their fi nances are insuffi  cient.
Through reinsurance is accomplished spatial dispersion of risk so that the reinsurer further 
supplied to other reinsurers risk underwri# en by the insurer in the country and abroad. Thus, 
today reinsurance crosses state borders and become international economic and fi nancial activity.
The process of globalization of the world economy  through the takeover and integration 
of large companies in the banking and insurance, and achieved a high level of social and 
individual wealth, greatly infl uence the development of reinsurance.
In that sense, in Macedonia reinsurance is one of the most important techniques for risk 
management of insurance companies, which in this paper is shown by the share of reinsurance 
in total gross wri# en premium and the total gross paid claims.

Keywords: insurance companies, reinsurance, retention, premium, claims.

Introduction

From the very existence of the human being there are numerous risks. The man's 
life, his property and all undertaken activities threaten many numerous risks to 
which man grappling with how to handle them. With the advances in technology 
and advancement of the human world with the introduction of more sophisticated 
ways of living and working are born and new risks that need to be deal. The human 
used diff erent methods of dealing with risks. Today's most widely used method for 
dealing with major catastrophic risks is insurance. Insurance is a method through 
which the risk of person/property comprising the risk is transferred to the insurance 
company. Insurance is an industry for compensation of damage that occurs of natural 
disasters or other emergencies, also with accidental cases, that exposed the society 
or individual. The role of insurance is important for the economy as a whole and for 
individual companies (Jovanoski T., 2005).
Insurance is transfer of risk from the insured (the person who bears the risk on himself 
or his property) to the insurer (insurance company). Insured for the actual transfer of 
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the risk pays a sum of money (premium), while insurer in turn gives confi dence that 
in case of occurrence of an insured loss event will compensate him for the damage.
On the other hand, insurance company has a certain limit to which it can deal with 
the undertaken risks - limit of retention. In order to have continuous progress in the 
work and be able to take risks and above its retention it requires a way that you can 
deal with the risks above its retention. One of the techniques that is most used by 
insurance companies in dealing with risks over its retention is the use of reinsurance. 
Reinsurance is an insurance of insurance company.
The insurers use reinsurance as an insurance for the part of the obligations that cannot 
cover with their own funds which are available (Jovanovski, T., 2005). 
Reinsurance can be defi ned from two perspectives:

− fi rst, reinsurance is a protection provided by a single reinsurer against fi nancial 
losses that may occur in the operation of direct insurer;

− second, reinsurance is a tool whose assistance is provided to reduce the 
consequences of the implementation of the risk to a larger territory (Miloshevic, 
B., 2009).

Reinsurance is a form to secondary distribution of risk through which the insurer 
assumes the risk of the insured, then the excess risk through reinsurance transfers in 
reinsurance company.
In further detail of the paper focus is on the development and the movement of the 
reinsurance market in the Republic of Macedonia in the period 2005 to 2015.

Share of reinsurance in total gross wri$ en premium

Based on the data available from the National Bank of the Republic of Macedonia 
and the Agency for Insurance Supervision of the Republic of Macedonia, we can 
determine that the total gross wri# en premium is in a constant tendency to increase 
with the exception of 2009 where there is a decrease to 6.182.903 MKD denars. In 
contrast to the total gross wri# en premium, reinsurers share in the total gross wri# en 
premium varies from year to year. Each year there is an increase or decrease by a 
certain percentage. Reinsurers share in detail can be seen from the table and charts 
provided below.

Table 1: Share of reinsurance in total gross wri$ en premium in absolute values and 
percentages from 2005 to 20151

000 MKD denars

Year
Total gross written 

premium
Reinsurance share in total 

gross written premium
% reinsurance share in total 

gross written premium

2005 4.595.201 571.860 12,44 %

1 Information about the amounts are taken from the Annual reinsurance bulletin published by the National 
Bank of Macedonia for the period from 2005 to 2008 and Reports on the performance of insurance companies 
published by the Agency for Insurance Supervision of the Republic of Macedonia for the period 2009 to 2015.



19

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

2006 5.496.246 602.481 10,96 %

2007 6.108.840 756.616 12,39 %

2008 6.421.580 685.592 9,92 %

2009 6.182.903 916.793 14,82 %

2010 6.480.874 1.014.829 15,65 %

2011 6.808.264 955.196 14,02 %

2012 7.013.622 1.151.204 16,41 %

2013 7.193.502 1.098.083 15,26 %

2014 7.630.733 1.305.129 17,10 %

2015 8.279.710 1.619.667 19,56 %

Reinsurance coverage in 2015 is accounted to 19.56% of total gross wri# en premium, 
which is a higher value in the analyzed period.

Figure 1: Overview of the total gross wri$ en premium and the share of reinsurance 
in the period 2005 to 2015
000 MKD denars

In 2005 and 2006 from the total gross wri# en premium to reinsurers is ceded only 
premium of non-life insurance, while from 2007 to 2015 despite the premium of non-
life insurance, to reinsurers is ceded and a premium of life insurance with a certain 
amount.

Table 2: Share of life and non-life insurance premium in total premium ceded to 
reinsurers2

000 MKD denars

Year
Premium ceded 

to reinsurers
Life insurance Non-life insurance

2005 571.860 / 571.860

2006 602.481 / 602.481

2007 756.616 4.048 752.568

2 Information about the amounts are taken from the Annual reinsurance bulletin published by the National 
Bank of Macedonia for the period from 2005 to 2008 and Reports on the performance of insurance companies 
published by the Agency for Insurance Supervision of the Republic of Macedonia for the period 2009 to 2015.
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2008 685.592 8.014 628.890

2009 916.793 9.115 907.678

2010 1.014.829 11.837 1.002.992

2011 955.196 15.477 939.719

2012 1.151.204 17.203 1.134.001

2013 1.098.083 22.332 1.075.751

2014 1.305.129 33.150 1.271.979

2015 1.619.667 49.401 1.570.266

Based on the data in the table we can conclude that the share of life insurance premium 
in total premium ceded to reinsurers from 2007 until 2015 expresses increasing trend, 
while the share of non-life insurance premium in total premium ceded to reinsurers 
varies from year to year. 

The share of reinsurance in total gross paid claims

Total gross paid claims according to data from the National Bureau of Insurance of 
the Republic of Macedonia and the Agency for Insurance Supervision of the Republic 
of Macedonia is in constant growth, with the exception of 2007, 2009 and 2013 where 
there is a slight decline compared to previous years. Concerning for the share of 
reinsurance in total gross paid claims from year to year varies by a certain percentage. 
Tables and fi gures that follow illustrate in detail the share of reinsurance in total gross 
paid claims.
Table 3: Share of reinsurance in total gross paid claims in absolute values and 
percentages from 2005 to 20153

000 MKD denars

Year
Total gross 

paid claims

Reinsurance share in 

total gross paid claims

% reinsurance share in total 

paid claims

2005 2.871.367 213.314 7,42 %

2006 2.915.938 78.324 2,69 %

2007 2.865.555 144.723 5,05 %

2008 3.182.341 177.930 5,60 %

2009 2.962.250 192.073 6,48 %

2010 2.988.373 215.876 7,22 %

2011 3.006.170 184.669 6,14 %

2012 3.013.673 227.414 7,55 %

2013 2.959.194 266.050 8,99 %

2014 3.053.954 508.035 16,63 %

2015 3.183.878 530.442 16,66 %

3 Information about amounts are taken from the Report of the insurance market of the Republic of Macedonia 
published by the National Insurance Bureau of Macedonia and Reports on the performance of insurance 
companies published by the Agency for Insurance Supervision of the Republic of Macedonia in the period 
from 2009 to 2015.
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It is important to indicate that in the last two analyzed years (2014, 2015) is increase 
in the percentage of reinsurance share in the total gross paid claims, approximately 
16%, primarily due to the increase in non-life insurance paid claims. In other years 
the percentage of reinsurance share in total gross paid claims has a single-digit value.
If we analyze the last year of the period, we can conclude that reinsurance completely 
fulfi lled its task considering that covered 16.66% of the total paid claims in that year, 
while participating in the total wri# en premium with 19.56%. In 2015, reinsurance 
share in total gross paid claims is 530.442.000 MKD denars.

Figure 2: Share of reinsurance in total gross paid claims in the period from 2005 to 
2015
000 MKD denars

As with gross wri# en premium and the gross paid claims predominated non-life 
insurance. In 2005 and 2006, reinsurance participate only in the total gross paid claims 
of non-life insurance, starting from 2007 until 2015 despite of non-life insurance, 
reinsurance participate in paid claims of life insurance. The table that follows ilustrate 
the distribution of the share of reinsurance in total gross paid claims of life and non-
life insurance.

Table 4: Distribution of reinsurance share in total gross paid claims for life and 
non-life insurance4 
000 MKD denars

Year
Reinsurance share in total 

gross paid claims
Life insurance Non-life insurance

2005 213.314 / 213 314

2006 78.324 / 78.324

2007 144.723 385 144.338

2008 177.930 1.116 176.814

2009 192.073 846 191.233

4 Information about amounts are taken from the Report of the insurance market of the Republic of Macedonia 
published by the National Insurance Bureau of Macedonia and Reports on the performance of insurance 
companies published by the Agency for Insurance Supervision of the Republic of Macedonia in the period 
from 2009 to 2015.
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2010 215.876 1.141 214.435

2011 184.669 5.786 178.883

2012 227.414 3.465 223.949

2013 266.050 4.136 261.914

2014 508.035 4.602 503.433

2015 530.442 6.287 524.155

From the previous table can be seen that greater share of reinsurance in claims paid 
by non-life insurance. The share of reinsurance in claims paid by life insurance from 
year to year varies with increase or decrease by a certain percentage.

Conclusions

Starting from the basic need to protect people and especially high value on material 
goods exposed to various dangers, reinsurance is the institution in any society or 
economy that has an extremely important role.
According to previous analysis of the share of reinsurance in total gross wri# en 
premiums and total gross paid claims in the period from 2005 to 2015, we can 
determined that reinsurance is rapidly expanding. Although there was stagnation of 
life insurance by 2006, and by 2007 it began to develop with constant growth.
The need for reinsurance has grown steadily. People are becoming more aware of the 
need for insurance and thus property insurance and life insurance from day to day 
increasing. By taking risks increases the need for reinsurance of insurance companies, 
and it contributes to a rise in reinsurance in all classes of insurance. 
Based on the analysis, in the coming years we can expected reinsurance to grow with 
even bigger values than previously.
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Rëndësia e rajonit të Lindjes së Mesme dhe ndikimi i tĳ  global

 Ayman Gad El ashkar
South East European University

Abstrakt

Rajoni i Lindjes së Mesme ka qenë në gjendje më shumë se kurrë që të tërheqë vëmendjen e 
gjithë botës, sidomos gjatë shekullit XX dhe XXI. Ndoshta arsyeja për këtë në fi llim ishte për 
zbulimin e na% ës si faktorë kyç vital, dhe duke qenë një nga burimet e energjisë së lirë, ose më 
vonë për shkak se ky rajon është bërë skenë e konfl iktit të armatosur dhe lu% ërave të ashpra 
me përfaqësim ose për shkak se ai referohet si burimi kryesor të terrorizmit dhe terroristëve. 
Ky studim ka për qëllim të nxjerrë në pah aspektet dhe dimensionet më të rëndësishme e këtĳ  
rajoni, konkretisht rëndësia e tĳ  gjeopolitike, strategjike, ekonomike, fetare dhe kulturore. Po 
ashtu, rrethanat, arsyet dhe faktorët që ndikojnë drejtpërsëdrejti në këtë rëndësi si dhe efekti 
i të gjitha më sipër mbi aktorët dhe rendin botëror. Ky hulumtim do të na mundësojë për të 
studiuar dhe analizuar na% ën dhe gazin në këtë rajon, si një nga faktorët më të rëndësishëm 
dhe me ndikim jo vetëm në ekonominë e shteteve të këtĳ  rajoni, por dhe në politikën e jashtme 
dhe marrëdhëniet e tyre ndërkombëtare. Ndërkohë, karakteristikat kulturore dhe fetare të 
këtĳ  rajoni paraqet gurthemelin për të kuptuar dhe vlerësuar realitetin çfarëdo që del në të 
nga ngjarjet dhe fenomenet unike, sidomos në kohën e tanishme. Nuk ka asnjë dyshim se 
shumëllojshmëria e rëndësisë së Lindjes së Mesme nga njëra anë përfaqëson një avantazh. 
Ndërsa në anën tjetër, ajo paraqet një pengesë dhe sfi dë pa kufi j për shkak se ky rajon është 
shndërruar në një pikë bashkimi të interesave globale dhe pikë e konfl ikteve  të ashpra në 
shumë herë të tjera.

Fjalë kyçe: Imperializëm, Shtetet arabe, Na% ë, Feja islame, Terrorizmi.
 

Hyrje

Me fi llimin e shekullit të XIX, problemi i Lindjes së Mesme i shfaqur në @ alorin e 
politikës evropiane, atëherë u duk qartë konkurrenca evropiane, sidomos pas hapjes 
së Kanalit të Suezit, njëkohësisht në Britani u shfaqë idea e "sigurimit" të rrugës në 
Indi, më vonë kjo ide u bë e njohur si "strategjia e sigurisë imperialiste" e cila ishte 
përkrahur fuqishëm nga Izraeli, si urë perëndimore e fundit në rajon. Mirëpo në 
gjysmën e dytë të shekullit XX dhe tani, rëndësia e Lindjes së Mesme është rritur, 
veçanërisht pas bashkimit të idesë perëndimore të sigurisë me problemin global të 
energjisë në ndërveprimet ndërkombëtare, të cilat paraqesin sfi dat e vështira për 
vendet në Lindjen e Mesme që nga koha kur ky rajon është bërë eksportuesi më i 
madh i na% ës dhe i rezervave më të mëdha të na% ës në botë (Riad, 2014, 220).
Rëndësia e Lindjes së Mesme vjen nga interesi i shteteve të mëdha, të tilla si Britania, 
Franca dhe Rusia në të kaluarën, ose nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe 
Bashkimi Evropian në epokën tonë të tanishme. Në fakt, ndoshta problemet politike 
të vazhdueshme dhe të përhershme me të cilat ballafaqohet rajoni jan` një nga faktorët 
që përbëjnë rendësinë e Lindjes së Mesme. 
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Në secilin rast, këto probleme janë shkaktuar nga ana e fuqive të mëdha të botës, për 
shkak të ambicieve të veçanta të tyre ose për shkak të konfl ikteve dhe konkurrencës 
ndërmjet tyre për kontrollin e pasurisë së rajonit (Hager, 1989, 5).
George Lenczowski në librin e tĳ  t` titulluar “The Middle East in World Aff airs”, thotë: 
"Në asnjë mënyrë, për çdo politikë të jashtme racionale nuk mund të injorohet Lindja e Mesme 
dhe ndikimi i saj në pjesën tjetër të botës.”(Mustafa, 1995, 49).

Rëndësia e Lindjes së Mesme mund të ndahet në pikat e mëposhtme:
1. Rëndësia gjeopolitike
2. Rëndësi strategjike
3. Rëndësia ekonomike;
4. Rëndësia fetare;
5. Rëndësia kulturore

1. Rëndësia gjeopolitike
Gjeografi a e përgjithshme është përcaktuar si shkenca e studimit të tokës dhe çdo 
faktori të lidhur me të, të tilla si terreni, klima, dheu, bimët, kafshët, burimet njerëzore 
dhe natyrore. Gjeografi a e përgjithshme ndahet në (shih fi gura 1):
a) Gjeografi a fi zike: e cila studion:
     1. Koren e tokës dhe ujin mbi sipërfaqen e tokës dhe nën saj,
     2. Atmosferën rreth tokës,
     3. Dheun dhe përbërësit e saj,
     4. Jetën bimore, dhe
     5. Jetën e kafshëve në tokë.
b) Gjeografi a Njerëzore: e cila studion marrëdhëniet në mes të shoqërisë njerëzore në 
aspektin kulturor, social, ekonomik dhe politik (Sultan, 2013, 9).

Gjeografi a njerëzore ndahet në (Sultan, 2013, 9):

I. Gjeografi a politike:

Gjeografi a politike studion shtetin si një njësi politike e organizuar i cili udhëhiqet 
nga qeveria. Gjeografi a politike është degë e gjeografi së njerëzore e cila tregon 
marrëdhëniet e ndërsjellta ndërmjet gjeografi së dhe politikës, konkretisht ndikimi 
i politikës mbi gjeografi në dhe ndikimin e gjeografi së mbi politikën, duke marrë në 

                                               Figura 1: Ndarja e gjeografisë së përgjithshme 
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konsideratë njeriun, tokën dhe kohën që përfaqësojnë tre dimensionet kryesore të 
Gjeografi së (Sultan, 2013, 14).
 

II. Gjeopolitika:

Nga njëra anë, Gjeopolitika studion marrëdhëniet në mes të shtetit dhe mjedisit të tĳ  
lokal dhe global si dhe marrëdhënien e këtyre më politikën e jashtme. 
Nga ana tjetër, analiza gjeopolitike duhet të përqendrohet në dy tema kryesore:
Së pari: Përshkrimi i situatës gjeografi ke dhe realitetit të saj, shfaqjen dhe 
bashkëpunimin e tyre më forcat e ndryshme politike,
Së dyti: Hartimi dhe nxjerrja e kornizës hapësinore që përmbanë forcat politike 
(shtetet) ndërvepruese dhe konfl iktuale (Riad, 2014, 52).
Në fund të shekullit të XVIII, Franca e re erdhi në Lindjen e Mesme pas revolucionit. 
Fushata ushtarake franceze erdhi në Egjipt në vitin 1798, e udhëhequr nga Napoleon 
Bonaparte. Qellimi i tĳ  ishte të jet para Britanisë në konkurrencë mbi pushtimin e rrugës 
më të afërt tokësore drejtë Indisë. Historikisht, kjo fushatë ushtarake u konsiderua si 
fi llimi i shfaqjes së rëndësishme të gjeopolitikës, lidhur me marrëdhëniet e pozitës 
gjeografi ke në Lindjen e Mesme në skenën e konfl iktit ndërkombëtar bashkëkohor 
(Riad, 2014, 237).
Teoria e Sir Halford Mackinder, i cili ishte i njohur me “The Geographical Pivot”, u 
konsiderua një nga teoritë më të rëndësishme të gjeopolitikës, e cila ishte publikuar 
në librin e tĳ  “Democratic ideal and reality apo Ideali demokratik dhe realiteti”, thekson se 
tre të katërtat e planetit mbulohet nga detet, ndërsa pjesa embetur prej një të katërt 
mbulohet nga toka. Mackinder vazhdon të shpjegoj se si detet janë në kontakt me njëri-
tjetrin duke formuar të ashtuquajturin World Ocean apo Oqeanin botëror, në vend që 
të ketë shumë emra. Mackinder ka permendur se tre kontinentet, (ai i Evropës, Azisë 
dhe Afrikës) janë të njohur si "World Island" apo "Ishulli Botëror" i cili përfaqëson dy të 
tretat e të gjithë tokës. Pastaj Mackinder ka përmendur se pika qendrore e këtĳ  ishulli 
është i njohur si “Heart land” apo "Zemra e tokës" (shih fi gura 2). Ky regjion përfaqëson 
zonën në mes të lumit Vollga në Bashkimin Sovjetik deri në Siberinë Lindore me 
përjashtim të Iranit, Afganistanit dhe Baluchistanit, si dhe Lartësitë e Mongolisë 
(Mustafa, 1995, 50). 

Figura 2: Teoria e Sir Halford Mackindergu

Burimi: Mackinder, “Geographical Pivot of History.”, viti 1904
Mackinder imagjinoi se toka e ka një zonë qendrore tjetër të njohur si "Southern 
heaertland" apo "zemra jugore e tokës", e cilat përfshinë Afrikën, në jug Sub-Saharianë. 
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Ndërsa, zemra e veriut lidhet më zemrën e jugut nëpërmjet urës së vendeve arabe (nga 
lumi Nil në perëndim e deri përtej lumit Eufrat në lindje). Sa perket karakteristikave 
të veçanta natyrore për Lindjen e Mesme, mund të përcaktojmë rëndësinë e saj. Ndër 
karakteristikat më të rëndësishme të këtĳ  rajoni janë si më poshtë (Mustafa, 1995, 51-
52):

1. Lindja e Mesme shtrihet me bashkimin e tre kontinenteve kryesore: Evropës, 
Azisë dhe   Afrikës;
2. Lindja e Mesme përmbanë detet më të mëdha dhe oqeanet, të tilla si Deti 
Kaspik, Deti i Zi, Deti i Kuq, Deti arab, Gjiri arab, Oqeani Indian dhe Deti Mesdhe 
i cili dallohet nga oqeani 

      dhe toka rreth tĳ , për faktin se ai përfaqëson një rrugë të shkurtër në mes të 
Evropës dhe 
      Azisë në njërën anë, dhe Evropës e Afrikës Veriore në anën tjetër (Nasr& Hendawy, 
13);

3. Lindja e Mesme ka burimet e ujit nga lumenjtë të tillë si Nili, Tigri dhe Eufrati 
dhe lumin  Jordan, të cilët kanë ndihmuar zhvillimin e bujqësisë në rajon;
4. Pas hapjes së Kanalit të Suezit në Egjipt, rajoni ka fi tuar një dimension të 
ndryshëm dhe një rëndësi të veçantë sidomos kur ky kanal u bë rrugë jetike 
e vetme midis Evropës së industrializuara, Azisë dhe Afrikës për burime të 
energjisë dhe tregje komerciale (Sobh, 2006, 107);
5. Lindja e Mesme përfshinë portet më të rëndësishme jetike dhe strategjike, të 
tilla si Bosforin dhe Dardanelet, Bab al-Mandab dhe Hormuz;
6. Lindja e Mesme është e karakterizuar nga hapësira dhe gjerësia unike 
gjeografi ke;
7. Në përgjithësi, Lindja e Mesme ka një klimë të butë gjatë gjithë vitit, që 
nënkupton mundësinë e kultivimit të tokës së punueshme në mënyrë të 
vazhdueshme gjatë gjithë vitit (Nasr& Hendawy, 10);
8. Lindja e Mesme është e pasur me burime natyrore, metale të bollshme dhe të 
ndryshme, të energjisë dhe lëndëve të para të nevojshme për industrinë e lehtë 
dhe të rëndë.

Të gjithë këta përbërës të lartëcekur dhe të tjerë, kanë bërë Lindjen e Mesme një nga 
rajonet më të rëndësishme të botës, në veçanti nga pikëpamja gjeopolitike.

2.  Rëndësi strategjike

Çështja e rëndësisë strategjike mund të trajtohet përmes studimit të konceptit të 
strategjisë në kuptimin e ngushtë të @ alës ose tradicionale, e cila është e kufi zuar 
në shpjegimin e saj të lidhur vetëm më lu% ën, ose përdorimi i forcës ushtarake 
në marrëdhëniet midis shteteve. Kështu, termi strategji mund të kuptohet dhe të 
defi nohet sipas Qendrës për Studime Politike në  Kairo si "përdorimi i gjithë fuqisë së 
shtetit apo a# ësive totale potenciale ekonomike, politike, ideologjike, ushtarake dhe të tjera, 
në mënyrë për të arritur të gjitha objektivat e tĳ  politik, apo atë që është e njohur si Grand 
Strategy apo Strategjia e Madhe." (Mustafa, 1995, 52).
Sipas B. H. Liddell Hart (historian ushtarak britanik 1895-1970), koncepti i strategjisë 
ushtarake është: "Arti i përdorimit të forcës ushtarake për të arritur qëllimet e caktuara nga 
komanda ushtarake." (Shafi q, 2008, 52);
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Gjithashtu, Ferdinand Foch, komandanti francez ushtarak (1851-1929) ka përkufi zuar 
strategjinë si "Proces që rrjedhë nga një përplasje në mes të dy vullneteve kontradiktore." 
(Shafi q, 2008, 53);
Ndërsa strategjia në kuptimin bashkëkohor nuk nënkupton vetëm fushën ushtarake, 
por përkundrazi ndërhynë edhe në planifi kimin ekonomik për të formuluar 
strategjinë ekonomike, si dhe në planifi kimin politik për të formuluar strategjinë 
politike,  kështu me radhë edhe fushat e tjera." (Al mshaaly, 2007, 15). 

Për të arritur qëllimin e vlersimit të rëndësisë strategjike të Lindjes së Mesme, duhet 
të bëjmë vlersimin edhe të elementeve të rëndësishme përbërëse të kësaj rëndësie 
strategjike. Në të njëjtin kontekst, mund të përcaktojmë dhe të permendim disa 
elemente më efektive në formulimin e rëndësisë strategjike të rajonit të Lindjes së 
Mesme, të cilat përfshĳ në si në vĳ im:

1. Zgjerimi hapësinor i rajonit të Lindjes së Mesme, që nënkupton diversitetin 
e natyrës së tokës dhe në këtë mënyrë mund të sigurohen rrethanat e ndryshme 
për trajnimin ushtarak;
2. Fuqi punëtore ushtarake masive, si një element thelbësor dhe i rëndësishëm 
për të krĳ uar një forcë ushtarake të fuqishme,
3. Vlefshmëria e hapësirës ajrore dhe detare në Lindjen e Mesme, e cila punon 
për të lehtësuar trafi kun ajror dhe lundrimin detar të rajonit,
4. Sigurimin e faktorëve të nevojshëm të prodhimit për të krĳ uar industrinë e 
avancuar lu% arake,
5. Vetë-mja% ueshmërinë në burimet e energjisë dhe karburantit të nevojshëm 
për operacionet ushtarake,
6. Sigurimin e porteve bregdetare përgjatë deteve dhe oqeaneve, si dhe sigurimin 
e aeroporteve për të krĳ uar bazat ushtarake,
7. Kontrolli i shumtë i porteve strategjike detare, të tilla si Bosforit dhe 
Dardaneleve në Detin e Zi, Kanalit të Suezit në Egjipt dhe ngushticën e Bab el 
Mandeb,
8. Prania e një rrjeti të madh të linjave të transportit rrugor, detar dhe ajror, të 
cilat lehtësojnë transportin e trupave dhe pajisjeve (Mustafa, 1995, 53-54).

Duke marrë në konsideratë se suksesi ose dështimi i strategjisë ushtarake varet nga 
përdorimi i saktë i faktorëve dhe elementeve të ndryshme, qo% ë ekonomike, politike 
apo ideologjike për të vendosur fatin e lu% ës bashkëkohore (Shafi q, 2008, 54).
Sipas elementeve të përmendura më parë që janë në dispozicion në rajonin e Lindjes 
së Mesme, mund të duke qartë rëndësia e veçantë strategjike e ketĳ  rajoni.

3. Rëndësia ekonomike

Rajoni i Lindjes së Mesme, vlersohet si një nga zonat më të rëndësishme dhe një nga 
qendrat më vitale në të gjithë botën në aspektin ekonomik, për shkak të arsyeve apo 
të faktorëve të ndryshëm dhe më të rendësishëm  si në vĳ im (Mustafa, 1995, 54):

Së pari: Na% a
Në periudhat e mëparshme kohore deri në fi llim të shekullit XX, rëndësia e Lindjes 
së Mesme ishte shumë më e përqendruar në aspektin gjeopolitik apo strategjik, sepse 
në këtë kohë, rajoni ishte duke kontrolluar rrugët dhe portet më të rëndësishme 



28

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

të transportit tokësor, ajror dhe detar të tregtisë ndërkombëtare. Megjithatë, ky 
perceptim ka ndryshuar në vitin 1908 kur në rajon u zbulua na% a, saktesisht në Iran 
(Mustafa, 1995, 54-55).
Në fi llim, na% a e Lindj`s s` Mesme nuk ka pas rëndësi të tillë që ka sot, në atë kohë, 
varësia e Evropës për furnizimin me na% ë ishte nga Amerika Veriore dhe Jugore, 
arsye për këtë ishte kosto më e ulët dhe transporti më i shpejtë dhe më i sigurtë, 
sidomos gjatë Lu% ës së Dytë Botërore. Por, me rritjen e kërkesës globale për na% ë, 
sasitë e prodhimit në Lindjen e Mesme ishin rritur gjithashtu.            
Më vonë, u rrit rëndësia e na% ës për shkak të rritjes e varesisë dhe nevojës 
ndërkombëtare për të, nga ana e vendeve të industrializuara. Në fakt, roli i na% ës ose 
e ndikimi i saj dukshëm është bërë si vĳ on (Mustafa, 1995, 55):

1. Na% a është bërë një shtyllë kryesore për rritjen dhe zhvillimin e jetës 
ekonomike, politike dhe sociale, madje edhe themel kyç për të arritur mirëqenien 
e individëve dhe shoqërisë në vendet prodhuese të na% ës në Lindjen e Mesme;
2. Interesat në rritje të vendeve të mëdha të industrializuara në përgjithësi 
lidhur me çështjet e rajonit; 
3. Lidhja e ngushtë ndërmjet vendeve të mëdha të industrializuara dhe vendeve 
të rajonit është rritur në  mënyrë të dukshme;
4. Na% a ka ndikuar në mënyrë dramatike aleancat ndërkombëtare;
5. Na% a ka ndikuar gjithashtu në shfaqjen e konfl ikteve ndërkombëtare në mes 
të  fuqive botërore në përpjekje për të kontrolluar puset e na% ës në Lindjen e 
Mesme (Ibrahim, 2010, 6);
6. Na% a është konsideruar si një mjet i presionit politik në nivel të marrëdhënieve 
ndërkombëtare, veçanërisht për vendet me prodhim të madh të na% ës;
7. Kontrolli në mekanizmat e prodhimit, çmimet dhe shpërndarjen e na% ës 
ka çuar në rritjen e ndërvarësisë në mes të vendeve të Lindjes së Mesme dhe të 
sistemit ekonomik ndërkombëtar (Ibrahim, 2010, 7).

Duhet theksuar se vendet prodhuese të na% ës për arsye të shumta historike, një nga 
të cilat është dështimi i sistemeve sociale, e mbetur për një kohë e pambrojtur ndaj 
shfrytëzimit dhe pa rezistencë nga ana e tyre (Primakov, 1984, 5). Por, nga njëra anë, 
më vonë gjërat ndryshuan kur këto vende kuptuan se na% a është gjaku i jetëve dhe 
popullit të tyre. Ndërsa nga ana tjetër, rëndësia e Lindjes së Mesme apo na% ës së 
Lindjes së Mesme gjithashtu është rritur për shkak të rezervave të mëdha të na% ës 
në rajon. Sipas vlerësimeve aktuale, përafërsisht 81% e rezervave të na% ës në botë 
gjendet në vendet anëtare të OPEC-ut,1 duke vënë në dukje se pjesa më e madhe e 
rezervave na% ës së OPEC-ut ekzistojnë në Lindjen e Mesme, e cila arrinë në 66% të 
totalit të OPEC-ut. (Shih ilustrimet, fi gura 3 dhe 4).
Gjithashtu, duhet theksuar se ekzistojnë arsyet për avantazhet krahasuese të na% ës së 
Lindjes së Mesme në krahasim me pjesët tjera të botës. Sipas publikimit në revistën 
egjiptiane Petroleum, botuar në shkurt të vitit 1983, arsyet janë si në vĳ im:

1. Kosto e ulët e prodhimit të na% ës në Lindjen e Mesme në krahasim me vendet 
1 OPEC është akronim për "Organization of the Petroleum Exporting Countries" (Organizata e Shteteve 
Eksportuese  të Naftës). Ajo u themelua më 14 shtator 1960 në Bagdad (Irak). Që prej vitit 1965 e ka qendrën 
në Vjenë. Antarët   e parë ishin Irani, Iraku, Kuvajti, Arabia Saudite dhe Venezuela. Më vonë ju bashkangjitën 
edhe Katari, Indonezia,  Libia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Algjeria dhe Nigeria. Ekuadori ishte anëtare prej 
vitit 1973 deri më 1992 kurse  Gaboni ishte anëtare prej vitit 1975 deri më 1994.
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tjera të botës, normave të larta të prodhimit, thellësisë së ulët të puseve të na% ës 
si dhe kostos së ulët të hulumtimit dhe eksplorimit të saj;
2. Çmimet e deklaruara të ulta të na% ës në Lindjen e Mesme, në krahasim me 
çmimin e na% ës në shumë vende të tjera të botës;
3. Kualiteti i na% ës së Lindjes së Mesme karakterizohet si një na% ë e 
shumëllojshme (e lehtë, e mesëme, e rënda) në menyrë që të përshtaten këto lloje 
të saj me tregjet e ndryshme globale (Mustafa, 1995, 57).

Së dyti: Gazi natyror
Sot, gazi natyror konsiderohet një nga projektet më të rëndësishme dhe absolutisht më 
të mëdha në nivelin e shteteve, rajoneve dhe grupimeve rajonale. Madje, konkurrenca 
mbi të është kthyer në  përpjekje  të qartë për të forcuar pozitën gjeopolitike të 
shteteve dhe fuqive të ndryshme si dhe më shumë si një pjesë integrale e konfl iktit 
për dominimin botëror. Që nga vitet nëntëdhjetë të shekullit njëzetë, interesi mbi 
eksportin dhe transferimin e gazit natyror ishte rritur  si dhe projektet e lidhura me 
të, të tilla si industria e gazit të lëngshëm, i cili është bërë një arenë gare në mes të 
shteteve dhe kompanive gjigante në mbarë botën. Pavarësisht nga prania e kërkesës 
relative në nivelin e rezervave ndërkombëtare të gazit natyror, industria e prodhimit 
dhe eksportit të gazit nuk është proporcionale me madhësinë e kësaj kërkese. Kur 
madhësia e rezervave të gazit natyror në botë ishte rreth 187,1 trilion metra kub në 

Figura 3: Tendencat e pesë shteteve me rezervat më të mëdha të naftës 1980-2013 

 

Source (US Energy Information Administration) 

Figura 4: P jesa e OP EC-ut nga rezervat bo tërore të naftës së papërpunuar, 2013 

Source ( OPEC) 
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vitin 2010, ku Lindja e Mesme dhe vendet e ish-Bashkimit Sovjetik (duke përfshirë 
edhe Rusinë) kontrollojnë 72% të kësaj rezerve. Ndërsa, në vitin 2013 madhësia e 
rezervave të gazit natyror në botë ishte vlerësuar në 185,7 trilion metra kub. Lindja e 
Mesme zotëron rreth 43.2% të saj (Al Marhon, 2011). (Shih ilustrimet, fi gura 5 dhe 6)

Së treti: Të ardhurat nga na% a
Fakti se përdorimi i na% ës si armë nga vendet arabe në lu% ën e tetorit 1973, rezultoi 
në një rritje dramatike të çmimeve të na% ës gjatë viteve shtatëdhjetë, kur çmimet e 
na% ës u rritën nga gati 3$ për fuçi deri në rreth 40$ për fuçi. Nuk ka asnjë dyshim 
se kjo rritje e vazhdueshme deri në këtë masë në një periudhë të shkurtër kohore, 
nën presionin politik arab, rezultoi në rritjen e pasurisë së vendeve prodhuese të 
na% ës, kryesisht në Lindjen e Mesme duke rezultuar në një rritje të madhe dhe t` 

 

 

 

 

�

Figura 6: Distribution of proved gas reserves in 1993, 2003 and 2013 

Percentage 

 

Source: BP Statistical Review of World Energy 2014 
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pazakonshme (Mustafa, 1995, 58).                   
Më vonë, çmimet e larta të na% ës kanë vazhduar për një arsye apo një tjetër, por jo në 
këtë menyre të paparë. Ndërsa sot, ne jemi në fi llim të shekullit XXI, një fuçi e na% ës 
është afruar në gati 100$, madje në disa raste edhe më shumë.
Vendet e mëdha industriale në botës, që nga kriza e shkaktuar nga Lu% a e 6 tetorit 
1973, e cila mbështetet kryesisht dhe direkt në na% ën e Lindjes së Mesme, u shfaq 
nevoja urgjente dhe e domosdoshme për shpejtësinë e lëvizjes dhe zhvillimin e 
strategjisë së përbashkët për të adresuar dhe përballur me rrezikun e varësisë nga 
na% a në përgjithësi dhe të na% ës së Lindjes së Mesme në veçanti. Si dhe për të zbatuar 
menyrat e shmangies së efekteve negative që rezultojnë nga mungesa e na% ës ose nga 
parandalimi i pompimit të saj.
Strategjia e miratuar nga vendet e mëdha industriale ka përcaktuar dy qëllime 
kryesore si në vĳ im:
a) Përpjekjet për të reduktuar varësinë nga na% a nëpërmjet racionalizimit të konsumit 
apo për të gjetur zgjidhje dhe alternativa tjera të përshtatshme të energjisë;
b) Përpjekjet për të rimarrë shumat e mëdha të parave të akumuluara nga vendet 
e Lindjes së Mesme përmes procesit të njohur si "Riciklimi i dollarëve prej na# ës" apo 
"Petrodollars Recycling" (Mustafa, 1995, 58).  
Ky proces mund kryhet përmes një shumëllojshmërie të mjeteve, të cilat përfshĳ në si 
në vĳ im (Mustafa, 1995, 59):
1. Tërheqjen e shumave të parave të gatshme prej vendeve të na% ës të Lindjes së 
Mesme dhe deponimin e tyre në bankat e vendeve perëndimore;
2. Tërheqjen e parave nga Lindja e Mesme dhe investimin e tyre në kapitalin e vendeve 
të përparuara industrial;3. Hapjen e tregjeve të reja në vendet e Lindjes së Mesme për 
të absorbuar fuqinë blerëse në to;
4. Inkurajimin e vendeve prodhuese të na% ës në Lindjen e Mesme për të hartuar 
projekte zhvillimore mbi kapacitetin aktual të tyre, për të akomoduar komponentët e 
këtyre projekteve nga vendet e mëdha të industrializuara;
5. Puna në mënyra të ndryshme, për të krĳ uar një gjendje të tensioneve politike dhe 
konfl ikteve rajonale për të përhapur një situatë jostabile në Lindjen e Mesme;
6. Krĳ imi i një sistemi të ri për ri-prodhimin i na% ës në mënyrë të përbashkët dhe 
të vazhdueshme. Në kuadër të kësaj strukture, operacionet e ndërlidhura njëra me 
tjetrën të ndahen në dy nivele: së pari niveli "i ulët" (eksplorimin dhe nxjerrjen e 
na% ës), i cili është i vendosur në territorin e vendeve të Lindjes së Mesme, dhe së dyti 
niveli "i lartë" (rafi nimin, shkarkimin dhe konsumin e na% ës), i cili është i vendosur 
kryesisht në vendet e përparuara kapitaliste (Primakov, 1984, 10);
7. Mbështetja e përpjekjeve të nevojshme për të siguruar monopolin perëndimor për 
pajisje, teknologji dhe mjete të nevojshme për zhvillimin shoqëror (Primakov, 1984, 
16);
8. Perdorimi i të gjitha mjeteve për të ulur çmimin e na% ës në mënyrë të vazhdueshme 
(Primakov, 1984, 20);
9. Përdorimi i të gjitha mënyrave për të krĳ uar tensione, kriza dhe konfl ikte politike 
rajonale si dhe gjendje kaotike në rajon, më qellimin për të hapur tregjet për të 
importuar armë nga vendet e përparuar dhe të mëdha perëndimore (Mustafa, 1995, 
59);
10. Ndërhyrja ushtarake apo aplikimi i strategjisë së njohur si "lu% rat e na% ës" (Siç ka 
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ndodhur në lu% ërat e Irakut), sipas nevojës (Ibrahim, 2010, 50).
Pavarësisht, nga të gjitha këto komplikime dhe probleme që kanosen, nga të cilat 
shumë prej tyre janë aktuale edhe sot në vendet e Lindjes së Mesme. Sfi da e vërtetë 
është për të zënë të gjitha vendet prodhuese të na% ës në problemet e tanishme, pa 
shumë interes në meditim dhe përgatitje për problemet e botës së nesërme, ose në 
mënyrë specifi ke "Bota pas na% ës", ku shtrohet nevoja për një strategji më vizion 
afatgjatë si dhe për të përgatitur një planifi kim të plotë dhe të përshtatshëm  për 
të përballuar problemet e tranzicionit apo "Transition Problems" dhe transformimin 
nga një ekonomi e na% ës në një ekonomi jo të na% ës (Fadil, 1982).

4. Rëndësia kulturore

Rëndësia kulturore konsiderohet pjesë integrale e rëndësisë së përgjithshme e rajonit 
të Lindjes së Mesme, veçanërisht në dritën e vulnerabilitetit të rëndë në jetën politike, 
në një mënyrë ose tjetër, me faktorët kulturor dhe ideologjik. Gjithashtu, vlenë të 
theksohet se kjo rëndësi me të gjitha komponentët e saj ishte rritur në mënyrë të 
konsiderueshme, veçanërisht pas Lu% ës së Dytë Botërore dhe ndarjen e botës në dy 
blloqe "lindore dhe perëndimore" ose në një term tjetër "ideologjia komuniste dhe ajo 
kapitaliste"(Matar & Hilal, 1983, 30).
Lindja e Mesme paraqet një diversitet të qartë jo vetëm në kulturën por edhe në 
gjuhën dhe përkatësinë etnike (shih fi gura 7). Sa i përket gjuhës, në rajon ekzistojnë 
disa gjuhë. Gjuha më e shquar dhe më e përhapur është gjuha arabe, pastaj ajo turke, 
persiane, kurde, hebreje dhe të tjera.
Gjuha arabe ishte përhapur me ardhjen e islamit në rajon dhe ndoshta më përpara, siç 
ishte rasti në disa pjesë të Sirisë dhe Irakut, ku një pjesë e madhe e popullsisë fl asin 
gjuhën arabe, në fi llim të pushtimit islamik. Përhapja e gjuhës arabe më dialekte të 
ndryshme lokale është zgjeruar nga ndikimi i gjuhëve të vjetra lokale, por Kurani me 
gjuhën e tĳ  arabe, ka ruajtur unitetin dhe vazhdimësinë e saj. Në fakt, gjuha arabe u 
përplas me gjuhët e tjera, si në kufi rin Persik, por nuk përballet me ndonjë pengësë 
apo kufi zim në të gjithë botën myslimane (Hourani, 1997, 81).
Për të përmendur, gjithashtu një fakt tjetër i rëndësishëm është "përfshirja e një grup 
të komunitetit në një gjuhë të përbashkët krĳ on një ndjenjë të lehtësisë së komunikimit 
dhe të krenarisë" (Hourani, 1997, 14).

5. Rëndësia fetare

Në fi llim të shekullit të shtatë dhe në kufi jtë e dy superfuqive bizantine dhe persiane 
dhe në veçanti në Mekë, në perëndim të gadishullit arab erdhi Profeti Muhamed, 
thërret burrat dhe gratë për reformën morale, besimin, monoteizmin. Dimensionet e 
mesazhit të lavdishëm profetik të përmbledhur në Kur'an ku edhe në emrin e Islamit 
u ngritën ushtritë nga bĳ të e ishullit për të hapë vendet fqinje si dhe për të përhapur 
islamin në çdo cep që ekziston (Hourani, 1997, 38).
Më shfaqjen e Islamit në Lindjen e Mesme dhe kontrollit mbi të gjitha rrethinat e 
tĳ , kjo nuk nënkupton ndryshimin e institucioneve themelore të ekonomisë ose të 
ndryshimit të familjeve fi snore dhe perandorisë.  Mirëpo, Islami kishte shtuar te 
institucionet e trashëguara një seri të re të koncepteve, vlerave dhe etikës me anë të 
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cilave kanë kontribuar në ri-ngritjen, krĳ imin dhe formimin e këtyre komuniteteve 
(Lapidus, 2011, 203).
Faktori fetar ka luajtur një rol të shquar si dhe ndikim të brendshëm në marrëdhëniet 
brenda vendit dhe kufi jve të kombeve, ose të jashtme në nivel ndërkombëtar dhe 
marrëdhënieve ndërkombëtare. Që nga kohët e lashta ky rajon është djepi i feve më 
të rëndësishme dhe më e përhapura në rajon dhe në botë, të tilla si Islami, Krishterimi 
dhe Judaizmi (shih fi gura 8). Ndërsa, në epokën moderne, në këtë rajon në veçanti, 
Islami ka luajtur një rol kyç në lu% ën kundër depërtimit të ideologjisë komuniste gjatë 
shekullit të njëzetë, jo vetem këtë, por edhe më shumë kur ka kërcënuar interesat e 
fuqive të mëdha në rajon (Mustafa, 1995, 61).
Gjatë përhapjes në Lindjen e Mesme, Islami u ballafaqua me shumë vështirësi dhe 
sfi da. Një nga to ishte ndarja e muslimanëve në sunitë dhe shiitë, madje edhe ndarjen 
e shiitëve në kategori të tjera të tilla si Alawites, Zajdie, Aljafrien si edhe Bahá'í dhe 
Druzët. Por gjëja e jashtëzakonshme dhe e rrezikshme për aspektin fetar në rajon 
është transformimi i rajonit në një vatër të konfl ikteve dhe lu% rave, të brendshme dhe 
të jashtme. Kjo ndodh për arsye konfl iktuale ndërmjet tri feve (islame, kristiane dhe 
çifute) apo për arsye të tjera që lidhen me diversitetin e racës dhe kulturës, ku këto 
konfl ikte kanë evoluar dhe u shfrytëzuan nga fuqitë e mëdha si pretekst dhe metodë 
për të ndërhyrë në punët e brendshme të vendeve në këtë rajon, për të arritur të gjitha 
objektivat e përcaktuara dhe mbrojen e interesave të saj në rajon (Mustafa, 1995, 61).

Përfundime

Rritja e rëndësisë së Lindjes së Mesme në dekadat e fundit ka përfaqësuar një barrë 
të konsiderueshme për këtë rajon më shumë se sa ajo që është e dobishme, për shkak 
se kjo rëndësi ka çuar rajonin në një garë dhe ndërhyrje nga ana e fuqive të mëdha 
ndërkombëtare për të përfi tuar maksimalisht dhe për të dominuar me çdo mundësi 
pasuritë strategjike të këtĳ  rajoni sidomos na% ës dhe gazit.
Pavarësisht nga të ardhurat e mëdha të shteteve në Lindjen e Mesme, të fi tuara 
nga tregëtia e na% ës, por këto të ardhurat nuk i kanë shfrytëzuar në mënyrë ideale 
këto shteteve, që do të mund t’i ndihmojë ata të përballen me rreziqet dhe sfi dat e 
periudhës së post-na% ës, veçanërisht në dritën përfshirjes së vendeve të rajonit në një 
cikël të lu% ërave dhe konfl ikteve të vazhdueshme deri ditën e sotme.
Rajoni i Lindjes së Mesme veçanërisht vendet arabe posedojnë tërë arsyet, faktorët dhe 
përbërësit e nevojshëm dhe të mja% ueshëm për themelimin e një unioni të fuqishëm 
që do të përfshinte vendet e këtĳ  rajoni dhe përgjatë vĳ ave të Bashkimit Evropian.
Lindja e Mesme është bërë @ alëkalim në formimin dhe ndryshimin e politikave dhe 
marrëdhënieve ndërkombëtare, jo vetëm sot, por dhe për periudha të gjata që do të 
vĳ në, madje edhe nëse shtjerren totalisht burimet e na% ës.
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How did the Lisbon Treaty simplify the “jungle” of comitology?

Xheni Ndreka
State Advocate’s Offi  ce

Abstract

This paper intends to contribute in analyzing the post-Lisbon comitology system, especially the 
simplifi cation that the Treaty made, by comparing the “old” comitology with the “new” one. 
Nowadays we can talk about a consolidated comitology practice, where the number of actors 
involved is larger, access easier and procedures simpler. However to reach this stage, since the 
establishment of the fi rst comitology commi# ee in 1960, it has gone through a long journey 
of tension and institutional compromises. This paper analyzes the genesis of comitology, the 
previous procedures and the diffi  culty to operate with them, not occasionally called as jungle. 
Moreover, the major part of the paper analyzes the innovations and simplifi cation that the 
Lisbon Treaty brought in comitology in terms of transparency, procedures, commi# ee daily 
work, actors involved in the process and the duration of decision making.

Keywords: Comitology, comitology procedures, comitology commi# ees, Lisbon Treaty, 
delegated acts, implementing acts, innovation, simplifi cation.

Comitology defi nition and its origin

The term "comitology" is shorthand for the way the European Commission (hereina% er 
referred to as Commission) exercises the implementing powers conferred on it by the 
European Union (EU) legislator, with the assistance of commi# ees of representatives 
from the Member States. Community law entitles the Commission to take various 
actions, which are assist by commi# ees composed of representatives from all EU 
Member States. These are known as comitology commi# ees. Put in other words 
the term comitology is associated with the control exercised by the EU Members 
States and the European Parliament for the way in which Community legislation 
is implemented by the European Commission (h# p://ec.europa.eu/transpare cy/
regcomitol ogy/index.cfm?do=FAQ.FAQ). These explanations suggest the reason why 
commi# ees are created. They are mechanisms to balance on one hand the interests of 
the EU, represented by the Commission and on the other the Member States interests.
Regarding to the etymology of the term, for several reasons, there cannot be given 
a correct conclusion yet. First, we are dealing with a new term, subsequent to the 
genesis of the EU and secondly, it is a "creation" of the existing institutions of the 
EU. Therefore, the term comitology was developed gradually, depending on the 
dynamics of Union decision-making.
There was no provision for comitology in the initial phase of the Union and in 
its Founding Treaties. The creation of the fi rst comitology commi# ee in 1960 was 
preceded by another stage, the stipulations of the Article 202 of the European 
Community Treaty (former Article 145): "To ensure that the objectives set out in this 
Treaty are a# ained the Council shall, in accordance with the provisions of this Treaty, 
confer on the Commission, in the acts which the Council adopts, powers for the 
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implementation of the rules which the Council lays down. The Council may impose 
certain requirements in respect of the exercise of these powers. The Council may also 
reserve the right, in specifi c cases, to exercise directly implementing powers itself” 
(Treaty establishing the European Community, art.202). Hereby, this article may be 
the initial stage before taking under consideration the comitology commi# ees.
From the Founding Treaties until 1960, decision-making procedures remained the 
same: The Council held its meetings only twice a year, so for this reason it was 
unable to take part in the implementation phase of legislation produced by its 
own, thus delegated the implementing powers to the Commission. However, there 
was a growing pressure from the Member States, which wanted to be part of the 
implementation phase, because the Commission as a supranational body could aff ect 
their interests during this phase. Hence, the need to control how the Commission 
implements the acts arose.
Consequently, in 1960 was created the fi rst comitology commi# ee, which dealt mainly 
with the implementing measures in the domain of agriculture (Hardacre & Damen, 
2009, p.13). However, we can say that the genesis of comitology in 1960 is closely 
tied to the search of an ad hoc solution, for the diffi  culty of regulating the economic 
and social life of the Community, while relying exclusively on legislation. The need 
to address changing economic and societal circumstances quickly and eff ectively led 
Community legislators to a course of action well-known at the domestic level: the 
delegation of implementing powers to the executive (Christiansen & Dobbles, 2012, 
p.16). This solution presented in the above circumstances was effi  cient, as long as 
there was no need for legal regulation or amendment to the Treaties, also considering 
that the commi# ees act as ad hoc bodies. The solution was effi  cient too and created 
fl uidity to quickly adopt specifi c technical adjustments, which were related to the 
realization of the common market. 
In conclusion, the comitology was born, developed and consolidated further by the 
need to balance the interests of EU vs. Member States, the decision-making dynamics 
in EU and community practices. Later these practices were replaced by Treaty 
provisions.

The old comitology system

Comitology commi# ees are set up on the basis of secondary legislation, such 
as Regulations, Directives or Decisions, which defi ne the content, scope and 
implementing powers, as well as the type of comitology procedures to be applied to 
each case. Commi# ees function as mini- Council of Ministers. They meet regularly 
in Brussels, using the same voting system as the Council, they decide whether to 
approve the Commission’s proposals or to refer them to the Council for closer scrutiny 
(Blom-Hansen J, 2008, p.2-3). Commi# ees cover diff erent fi elds (such as agriculture, 
fi sheries, environment, public health and consumer protection, safety and security, 
human rights, etc.), some of them are important fi elds and quite sensitive for the 
EU, while others are less important. However from the standpoint of the Member 
States the importance of the fi elds is relative, because it depends on the interests and 
priorities of each country in a certain time.
Before the entry into force of the Lisbon Treaty, EU was operating by the old 
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Comitology system, which comprises of 2-300 commi# ees that the Commission must 
consult before adopting the implementing rules or second legislation. This system 
consisted of 5 comitology procedures and specifi c rules for each procedure, which 
will be the object of the following treatment.
Comitology decision 87/373, under the article 2 for the fi rst time lays down three 
comitology procedures: the advisory, management and regulatory procedure. In 
addition, in 1999 lays down the safeguard procedure (Council Decision 1999/468/
EC, art.6), while in 2006 the regulatory procedure with scrutiny (Council Decision 
2006/512/EC, art.5/a).
Based on the advisory procedure, the Commission shall be assisted by an advisory 
commi# ee, which submits the dra%  of the measures to be taken. The commi# ee shall 
deliver its opinion on the dra% , within a time-limit which may lay down according 
to the urgency of the ma# er. Subsequently, the Commission shall take the utmost 
account of the opinion delivered by the commi# ee. It shall inform the commi# ee 
of the manner in which the opinion has been taken into account (Council Decision 
2006/512/EC, art. 3). Legally, the Commission was not obliged to follow the commi# ee’s 
opinion. This procedure was used when the changes being made were not politically 
sensitive, hence it was the quickest to take decisions.
The second procedure, known as the management procedure, diff ers from the fi rst 
one, because it requires a qualifi ed majority to approve the proposed Commission’s 
measure, not a simple one as in the previous procedure. According to this procedure 
the Commission is entitled to adopt immediate measures, but if these measures are not 
in accordance with the commi# ee’s opinion, the Commission shall forthwith notify 
the Council. On this point there are two scenarios. The Commission may adopt and 
then implement the dra% , if the Council by qualifi ed majority does not vote against 
or amends it, within a period of one month. The second scenario is similar to the fi rst 
one but the only diff erence is the deadline set, which is longest, three months.
The second procedure, which applies widely is slightly more restrictive than the fi rst. 
Here the Commission may proceed with the implementation of the act, even though 
a qualifi ed majority has voted against it. Therefore, though the dra%  transmi# ed to 
the Council, the Commission may continue to apply it as long as the Council does not 
vote against within the prescribed period (Brandsma, G.J. & Jens Blom-Hansen, 2010, 
p.3). This procedure was used for many measures relating to the management of the 
Common Agricultural Policy (CAP), fi sheries and the main EU-funded programs. 
We can mention here, The Annual Action Programmes for 3rd Countries. In essence 
the procedure was used wherever there was a number or fi gure that needed to be 
decided (Hardacre, A. & Kaeding, M, 2013, p.9).
The third procedure is the regulatory procedure, which is similar to abovementioned 
one but they diff er based on the scenarios to be applied. Under the fi rst scenario, 
if the required period on approval of the act by the Council expires, the proposed 
measures shall be adopted by the Commission. In this case the Council shall vote by 
a qualifi ed majority. Under the second scenario, we face the same situation as in the 
fi rst one, but in this case, the proposed measures shall be adopted by the Commission 
envisaged the Council vote made against or in their amendment by a simple majority. 
In contrast to the second procedure, there the Commission can never adopt the 
proposed measures, if a qualifi ed majority opposes the proposal, unless the Council 
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has voted by a qualifi ed majority in favor or has failed to vote under the required 
majority.
This procedure was used for measures amending non-essential provisions of 
the basic legislative instruments. It was for measures that were more sensitive for 
both legislators because it started to touch on their legislative prerogatives. We can 
mention such cases in the Common Market authorizations of se# ing of limits and 
classifi cations for genetically modifi ed products (Hardacre, A. & Kaeding, M, 2013, 
p.9).
As shown in the above arguments the fi rst comitology procedures aimed at expanding 
and strengthening the power of the Commission, considering it as the main actor in 
comitology. In the fi rst procedure the Commission is less restricted to implement 
the proposed measures than in the two other procedures, as it is not mandatory to 
include in the dra%  the suggestions of the commi# ee, but remains in its assessment 
whether to include them or not. The regulatory procedure is more restrictive than the 
management one, because it is more diffi  cult for the Commission to proceed further 
with the implementation of the measure if the Council has voted against it. Procedure 
restrictions in the regulatory procedure compared with the management procedure 
come as a result of the importance of the ma# er under consideration, because it is 
more sensitive and its implementation aff ects more groups.
The procedure provided later is the safeguard procedure, which applies to all cases 
where the Commission should take urgent measures (decisions). In any case, it shall 
notify the Council and Member States, prior to apply these measures. The Council 
may approve, revoke or amend the measures by a simple majority, but must do so 
within the prescribed time limit, otherwise the measures will be considered rejected. 
If Council amend or revoke the measures by a qualifi ed majority they lapsed, so the 
Commission could implement the measures only if the Council does not act within 
the prescribed time limit (Hix, S, 2000, p.69).
The safeguard procedure was very seldom used, although it was wri# en into a 
number of legislative acts. More specifi cally, this procedure is applied in the case 
of blocking the export of British beef to the rest of the EU at the start of the 2007 
foot and anti-dumping measures in the Common Commercial Policy. (Hardacre, A. 
& Kaeding, M, 2013, p.11). As seen from the above the measures fulfi ll the condition 
of having an urgent character, since we are dealing with very important areas, such 
as public health.
Finally, in terms of analysis of regulatory procedure with scrutiny, it is considered the 
most complicated procedure in the comitology. This procedure was added in 2006 to 
allow the legislators more control over very sensitive modifi cations of basic acts that 
were already taking place in comitology. It was used when amending non-essential 
elements of secondary legislation, such as adding substances to an annex (Brandsma, 
G.J. & Jens Blom-Hansen, 2010, p.4). So the Council and the Commission feared "the 
distortion" of legislation adopted by co-decision procedure during implementation 
phase. Since they are interested that the act should be implemented entirely in the 
form approved by them, they also claimed to be part of the implementation phase.
The abovementioned procedure was applicable under two requirements: fi rst the 
basic act needed to be adopted by co-decision and second the measure needed to be 
of general scope and considered as quasilegislative. Quasilegislative was code language 
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for politically sensitive issues that the legislators wanted to keep a closer eye on. 
The procedure notably applies in the environment, fi nancial services, public health, 
and law enforcement cooperation areas. It was used when amending non-essential 
elements of secondary legislation, such as adding substances to an annex, in the case 
of the body scanners in airports, loop-belts in airplanes (both cases are public health 
areas). (Hardacre, A. & Kaeding, M, 2013, p.10).
Regarding the voting procedure, they are the same as in the standard regulatory 
procedure, but even in case of a positive opinion by the the Parliament and the 
Council needed to be consulted. If they object, the proposal will still be blocked. 
While, in case of a negative opinion by the Commi# ee, the measure will only be 
adopted when Council agrees and the European Parliament does not oppose the 
measure (Brandsma, G.J. & Jens Blom-Hansen, 2010, p.4).
From the foregoing opinion, it will be seen "the severity" of this procedure, which is 
absolutely considered the most restrictive procedure for the Commission’s powers, 
because there were two levels of control (Hardacre, A. & Kaeding, M, 2013, p.10). So 
initially the usual commi# ee voting will be applied (as per the previous procedures) 
and then the European Parliament and the Council both (the two legislative 
institutions) had a veto right on the proposed measure.
By analyzing the above procedures, we concluded what might be qualifi ed as the 
“old" system of comitology, as currently fundamental changes have occurred in it; 
regarding the number of comitology procedures, how they function and the areas in 
which they operate. The analyzation of changes will be the subject of the following 
part of this article.

Comitology changes under the Lisbon Treaty

The Lisbon Treaty signifi cantly changes the current theory and practice of delegating 
executive powers to the European Commission, by providing for the fi rst time 
delegated and implementing acts. The legal basis for these acts are respectively articles 
290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union (hereina% er 
referred to as TFEU), replacing the article 202 of the European Community Treaty. 
Thus are provided two separated legal bases, which apply independently of each 
other and derive two possible ways for delegating powers to the Commission.
Delegated acts apply in cases where we are not dealing with very important issues, 
for example in the case of amending acts by the Commission. In this case a further 
more guarantee in the phase of implementation acts is created by the Commission, 
as the la# er can only add or amend non-essential elements in the acts adopted by the 
legislator. By this approach emerges the similarity between delegated acts and the 
regulatory procedure with scrutiny, given that the areas covered and cases in which 
the procedures apply are almost identical.
The procedure of application of delegated acts is as follows (Treaty on the Functioning 
of the European Union, 2009, art.290/1): The legislative acts shall explicitly defi ne the 
objectives, content, scope and duration of the delegation of power. Then the dra%  
is passed to the Commission and a formal opinion is not required by comitology 
commi# ees. This is justifi ed by the fact that the Commission is assisted by a group 
of experts and therefore it may occur a duplication of opinions from two specialized 
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bodies. The other two legislative institutions have to adopt the dra%  submi# ed by 
the Commission with diff erent majority voting, respectively the Council by qualifi ed 
majority, while the Parliament by an absolute majority of its members. The delegated 
act may enter into force only if no objection has been expressed by the European 
Parliament or the Council within a period set by the legislative act. At any time the 
Council or Parliament may decide to revoke the delegation.
Whereas, pursuant to the article 291 of TFEU implementing acts aims uniform 
conditions for implementing legally binding Union acts in all Member States (Treaty 
on the Functioning of the European Union, 2009, art.290/2). Moreover the article 
provides the conferring of implementing powers on the Commission, or, in duly 
justifi ed specifi c cases on the Council.
The procedure on the basis of which it would operate the comitology commi# ees 
is not entirely diff erent from the previous comitology system, but it makes some 
important changes. Thus commi# ees will remain the same, but they will operate 
only under two types of procedures (Hardacre, A. & Kaeding, M, 2013, p.15), which 
will be analyzed below. The Commission’s role remains the same as an institution 
with executive powers, which seeks to ensure the widest possible support from the 
commi# ee for implementing acts.
The legal base changes analyzed above were also refl ected in changes in comitology 
procedures, through Comitology Regulation (Regulation Eu 182/2011, art.8 Preamble), 
which reduced the procedures only in two, the advisory and examination one. The 
advisory procedure is provided in article 15 of the Preamble and has remained 
the same as the regulatory procedures in the old comitology system. While the 
examination procedure is introduced as a new type of procedure under the article 11 
of the Preamble of Regulation. This article provides that the examination procedure 
should in particular apply for the adoption of acts of general scope designed to 
implement basic acts and specifi c implementing acts with a potentially important 
impact. The article also states that these acts cannot be adopted by the Commission 
if they are not in accordance with the opinion of the commi# ee, except in very 
exceptional circumstances, where they may apply for a limited period of time.
As the research has demonstrated the examination procedure is very similar with 
both management and regulatory procedures, thereupon we may consider it as a 
substitute for the old procedures. Under the examination procedure simultaneously 
was established the examination commi# ee. This commi# ee acts by accepting or 
rejecting the implementing measures submi# ed by the Commission with qualifi ed 
majority. In case of failure to reach a decision, the Commission has two options: to 
adopt the measure, or submit it to the appeal commi# ee. In this commi# ee the voting 
process to adopt the measure is carried out once again, because it is considered as an 
independent procedure.
In particular, article 2 of the Regulation provides the areas in which the examination 
procedure applies. The criteria that the legislator takes into account to classify if the 
advisory rather than the examination procedure should be applied are (Regulation 
EU 182/2011, art.2 Preamble): the nature or the potential impact of the required 
implementing act. So the examination procedure applies to acts that cover a 
general scope and other implementing acts related to programmes with substantial 
implications; common agricultural and common fi sheries policies; the environment, 
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security and safety, or protection of the health or safety of humans, animals or 
plants; common commercial policy and taxation. While the advisory procedure 
(Regulation EU 182/2011, art.2 Preamble) applies as a general rule, for the adoption 
of implementing acts not falling within the application of the examination procedure, 
except in duly justifi ed cases. In the application of this procedure the rule of the 
exclusion of the areas that are covered by the other procedure must be followed.
Besides the scope, each procedure requires its own majority for approval and has its 
own procedure of act review. Specifi cally, in the case of application of the advisory 
procedure (Regulation EU 182/2011, art.4) the commi# ee adopts an opinion by voting, 
but the voting process is not mandatory. The other steps to be taken remain the same, 
so it is not necessary to explain them again.
Meanwhile the examination procedure (Regulation EU 182/2011, art.5) requires 
qualifi ed majority for the delivery of commi# ee opinion and it can come up with 
public acceptance of the dra%  presented by the Commission, object the dra%  or fails 
to come up with an opinion because they do not reach the qualifi ed majority. If we 
fi nd ourselves in the fi rst scenario (the commi# ee delivers a positive opinion) the 
Commission shall adopt the dra%  implementing act in the originally proposed form. 
If the commi# ee has given a negative opinion, the Commission shall not adopt the 
proposed measure, but may refer it to the appeal commi# ee. If we are facing the 
last scenario (the lack of opinion) it is the Commission prerogative to select either to 
apply the measure, or submit a new one in commi# ees, taking into account the views 
expressed in commi# ee discussions.
As mentioned previously, when the commi# ees that consult the dra%  have voted 
against it, giving a negative opinion, there is one more way for the Commission to use 
the so-called "appeal commi# ees"(h# p://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/
index.cfm?do=FAQ.FAQ#7). The appeal commi# ee is chaired by the Commission. It is 
a comitology commi# ee, of a higher level of representation. It is an ad hoc commi# ee, 
a procedural tool that gives Member States the possibility to have a second discussion 
of the act, in a higher level of representation. The Commission may submit a dra%  
implementing act, hoping for the possibility of reviewing or if necessary, changing 
it. If the commi# ee gives a negative opinion, the Commission must obey its decision.
The genesis of the creation of the appeal commi# ees was born because the Council 
wanted to have a political body to look at controversial acts (i.e. ones that have been 
voted against, or received no opinion, in commi# ees – which whilst not signifi cant 
in number can be very sensitive for the Council). (Hardacre, A. & Kaeding, M, 2013, 
p.18). Even the Commission does not submit the dra%  to the appeal commi# ee, it 
still has two other possibilities for implementing it: adoption of the implementing 
acts in exceptional cases (Regulation EU 182/2011, art.7), as well as immediately 
applicable implementing acts (Regulation EU 182/2011, art.7). Both these exceptional 
circumstances apply in specifi c situations, in emergency conditions, when immediacy 
of action is needed. However, in the fi rst case the Commission does not set a deadline 
for submi# ing the dra%  to the commi# ee, whereas in the second case is obliged 
to submit within a specifi ed time limit. Furthermore commi# ees that consult the 
dra%  are diff erent, in the fi rst case the dra%  is forwarded immediately to the appeal 
commi# ee, whereas in the second case is forwarded to the relevant commi# ee 
referring procedure to be applied for its implementation.
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To summarize the above analysis of articles 291 and 290 of TFEU, the basic diff erence 
between them is the lack of comitology in delegated acts, while it continues to be 
present in the implementing acts. Furthermore the scope of application in the 
implementing acts is explicitly defi ned, while in the delegated acts it has to be defi ned 
case by case, jointly with other elements of the act: duration, objectives, conditions 
and content of the delegation. Finally, the last innovation is that the comitology 
procedures are reduced to two, advisory and examination.

Conclusions

The comitology was named by researchers as “jungle”, for the sake of nontransparency 
wherein the commi# ees work, the complicated procedures, the large number of them 
and the long-term duration of the their decisions. It symbolized an opaque process, in 
which decisions were taken by a small group of individuals, so it was very diffi  cult to 
shed light on the real reasons and interests for the decision taken. However, changes 
that came under the Lisbon Treaty radically simplifi ed the comitology system in 
several ways, such as:
The commi# ees lack in delegated acts, because their formal opinion is unnecessary. 
Although the Commission is consulted by a group of experts, obviously they do not 
replace comitology. It remains in Commission’s reasoning whether or not to consult 
with them. For this reason, unlike comitology commi# ees, they do not act as bodies 
set up permanently, but as ad hoc bodies. Thereby the comitology process has been 
simplifi ed, because the discussions, debates, confl icts of opposing interests and 
eff orts to reach consensus on comitology commi# ees have been eliminated. This path 
o% en lasts for years and could be not transparent.
Moreover, the comitology has been simplifi ed during the preparation phase of 
implementing acts, increasing transparency and access. Since comitology has fewer 
procedures, the number of participants that contribute in the preparation phase of acts 
have increased. In this context, comitology is not only a Commission’s prerogative, 
but other actors also participate. If the involvement of Parliament and Council 
experts is dynamic during the preparation phase of the act, then their infl uence and 
the "imposition" of their interests is bigger. Consequently, it will be easier for the dra%  
to be adopted by these institutions at a later stage, as the dra%  is prepared by their 
own experts, who represent the interests of the relevant institutions as well. Thus, 
this phase would be passed on more easily, without delay and institutional debates.
Under the innovations of the Lisbon Treaty comitology is simplifi ed towards the 
procedures of objection and revocation of acts. If in the "old" comitology, acts could 
be contested by the Council and Parliament only in three cases, now they can be 
contested for any reason that these institutions consider suffi  cient. Furthermore in 
the old system, the act was contested in case of a negative opinion by commi# ee, 
while under the new rules the dra%  passes directly to the Council and Parliament. 
The objection and revocation procedures are more restrictive in the "old" comitology, 
while in the new one they are simpler and easier to apply. Simplifi cation comes as a 
result of elimination of the comitology commi# ees, because without them the Council 
and Parliament have larger control instruments to the Commission’s powers, that 
currently are easily applicable.
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Compared with the preceding adjustments of comitology the role of Council and 
Parliament rises. Even in case of implementing acts (in which comitology is still 
present), they have larger powers than in the "old" comitology. Based on further 
strengthening of their powers, the role of comitology falls. To illustrate this we can 
mention the provision that it will be the act itself, which will provide the procedure 
to be applied. So spaces of discretion for comitology commi# ees are reduced.
As the research has demonstrated the Lisbon Treaty reformed entirely the comitology 
system, by making it simpler and shedding light in the daily work of the commi# ees. 
Therefore, in this context we can talk about post-Lisbon comitology system.
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Abstrakt

Ky punim analizon të ashtuquajturat “parajsat fi skale”, dmth ato shtete apo territore që nuk 
përfshĳ në një taksë apo janë duke aplikuar një taksë shumë të kufi zuar mbi të ardhurat e 
personave fi zikë dhe/ose juridikë. Imponimi i përshkruar kështu krĳ on efekte shtrembëruese 
në investimet ndërkombëtare dhe vendimet fi nanciare. Me globalizimin e ekonomisë dhe 
procesit më të gjerë të liberalizimit të lëvizjeve , si të mallrave dhe atyre njerëzore, shumë 
tatimpagues janë përpjekur të zhvendosin pasuritë e tyre në drejtim të sovraniteteve më pak 
"të kushtueshme", në kuptimin e barrës tatimore. Përhapja e evazionit dhe shmangies tatimore 
në njëzet vitet e fundit ka përfaqësuar një fenomen të përhapur gjerësisht. OSCE ka themeluar 
nje qasje multilaterale për kufi zimin e praktikave të dëmshme fi skale. Drejtimi i marrë nga 
Organizata ka treguar se vetëm falë bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe me braktisjen e 
pozicioneve të veçanta mund të ndërtohet një “mjedis i shëndeshtëm dhe konstruktiv për 
të gjithë komunitetin ndërkombëtar. Rritja e shkembimeve ndërkombëtare dhe të tregtisë 
ndërkombëtare e ka bërë që të "lindi " një dukuri e re e rrezikshme për arkat e shteteve të 
industrializuara : transferimi në masë i taksave drejt fi skaliteteve të tjera, e cila përkthehet 
në një reduktim të drejtpërdrejtë tëë të ardhurave fi skale. Për realizimin e këtĳ  punimi është 
përdorur metoda cilësore e mbledhjes së të dhënave.

Fjalë kyçe: Parajsa, fi skale, OSCE, Shqipëri. 

1. Koncepti i parajsës fi skale

 Para se të analizohet rasti aktual, është interesante të bëhen disa refl ektime në 
lidhje me konceptin e parajsës fi skale. Origjina e shprehjes "parajsë fi skale" vjen nga 
terminologjia franceze (Borrio, 2002, 47-48) "paradis fi scaux" dhe termit "tax heavens" 
të përdorura në literaturën anglo-saksone. Termi në të vërtetë nuk do të thotë një 
parajsë fi skale, por një "strehë taksash” (Sacche# o, 2000, 273).
Përtej çështjeve të terminologjisë, koncepti i përcaktuar me këtë frazë është shumë 
relativ1. Shumica e studimeve shkencore arrĳ në në përfundime të ngjashme në 
lidhje me pamundësinë praktike për të përcaktuar në mënyrë të detajuar konceptin. 
Doktrina2 e njeh termin "parajsë fi skale" në ato shtete apo territore që nuk përfshĳ në 
një barrë tatimore ose aplikojnë taksa mbi të ardhurat shumë të kufi zuara të personave 
fi zikë ose juridikë.
1 L. Vinciguerra,  L’evoluzione storica e le iniziative adottate nell’agone internazionale nei confronti dei 
paradisi fi scali. Profi li economici, fi nanziari e criminali nel contesto internazionale: analisi di alcuni Paesi 
nell’area del centro e del sud America, Quaderno n. 18, a cura degli Uffi ciali frequentatori della Scuola di 
Polizia Tributaria, anno 2007 – 2008, f. 81 - 92. 
2  S. Russo e A. N. Serena, I paradisi fi nanziari: dal territorio alla rete. Profi li economici, fi nanziari e criminali 
nel contesto internazionale: analisi di alcuni Paesi nell’area del centro e del sud America, Quaderno n. 18, a 
cura degli Uffi ciali frequentatori della Scuola di Polizia Tributaria, anno 2007 – 2008 f. 9.
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Me globalizimin e ekonomisë dhe procesit më të gjerë të liberalizimit të lëvizjeve, si 
të mallrave dhe atyre njerëzore, shumë tatimpagues janë përpjekur të zhvendosin 
pasuritë e tyre në drejtim të sovraniteteve më pak "të kushtueshme", në kuptimin 
e barrës tatimore. Është vlerësuar se kompanitë e formuara çdo vit në këto vende 
arrĳ në numrin e 150.000 njësive duke thithur një vlerë të aseteve të një të tretës së 
GDP-së globale3.
Kjo bëhet veçanërisht e përshtatshme, në juridiksione ku sundon sistemi world wide 
system, duke përdorur një "parajsë", përmes transferimeve artifi ciale të rezidencës 
apo themelimit të kompanive të cilave i atribuohet të ardhura të prodhuara në shtetet 
me tatim të zakonshëm. Tatimpaguesit do të përpiqen të zhvendosin rezidencen e 
tyre në këto territore me qëllim zvogëlimin e barrës tatimore mbi të ardhurat. Një 
pjesë e literaturës4 beson se lindja dhe përdorimi i parajsave fi skale është gjithashtu 
në sajë të tatimit të lartë të aplikuar në vendet e industrializuar.
Lindja e këtyre shteteve ose territoreve është për shkak të disa arsyeve, jo vetëm 
ekonomike. Për shembull, realitetet me origjinë anglo-saksone linden pas konfl ikteve 
që kishin disa koloni me Kuroren Britanike e cila donte t’i impononte atyre tërheqje 
fi skale. Revolucioni u pasua me humbjen e kontrollit te Mbreterise angeze te shumë 
territoreve, e cila rezultoi shume e rendesishme në lindjen e parimit për vetëvendosje 
në taksim. Këto vende të vogla zhvilluan një legjislacionin ad hoc për të tërhequr 
ata tatimpagues që kishin nevoje "të mbronin" të ardhurat e tyre (Borio, 2002, 48). 
Autonomia e fi tuar nga  Kurora angleze përcaktoi humbjen e mbështetjes fi nanciare 
dhe zgjedhja e vetme ishte ajo e zëvendësimit me burime të tjera fi nanciare në 
mbështetje të shpenzimeve shtetërore. Duhet theksuar se shumica e këtyre territoreve 
gjenden në zona gjeo-ekonomike që nuk kanë një potencial të rëndësishëm ekonomik, 
të cilat mund te garantojnë te ardhura  tatimore të vazhdueshme për të fi nancuar 
funksionimin e aparatit shtetëror. Kapacitetet modeste të prodhimit dhe shtrirja e 
parëndësishme territoriale ka çuar në shfaqjen "parajsave fi skale" te tjera në Evropë: 
rasti i Lihtenshtajnit, Luksemburg, Monte Carlo, San Marino dhe Ishujt Anglo-
Normane ndërmjet Frances dhe Anglise.
Në rrethana të ndryshme lindja e parajsave fi skale i atribuohet Lu% ës së Dytë Botërore . 
Rritja e presionit tatimor në disa nga vendet e përfshira në konfl ikt në fakt solli nevojën 
për të lëvizur sasi të mëdha të kapitalit drejt rajoneve politikisht të qëndrueshme dhe 
jo të përfshirë në lu% ime ushtarake. Ishte rasti i Zvicrës që gjatë këtyre viteve, por edhe 
më pas, u shndërrua nga një strehë politike në strehë fi skale (Borio, 2002, 48).

2. Kriteret identifi kuese të parajsës fi skale

Territoret "parajsë" mund të ndahen në kategori të ndryshme. Disa studiues, për të 
analizuar më mirë fenomenin, kufi zojnë analizat e tyre në bazë të përfi timeve të marra 
nga “parajsat" duke i ndare ato ne “të brendshme" dhe "të jashtme". Në kategorinë 
e parë përfshiren ato streha tatimore ku marrin pjesë të gjithë " përfi tuesit", duke 
përfshirë edhe rezidentët. Përfi timet përkthehen në përjashtime apo koncesione të 
3  S. Russo e A. N. Serena, I paradisi fi nanziari: dal territorio alla rete, in AA.VV. Profi li economici, fi nanziari 
e criminali nel contesto internazionale: analisi di alcuni Paesi nell’area del centro e del sud America, 
Quaderno n. 18, a cura degli Uffi ciali frequentatori della Scuola di Polizia Tributaria, anno 2007 – 2008,  f. 9.
4   P. Valente, Fiscalità Sopranazionale, Il Sole 24-ore, Milano, 2006, f. 448. G. F. Borio, La pianifi cazione 
fi scale internazionale, f.  48.
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veçanta ose hendekë të gjetur në sistemin rregullator. Në kategorinë e dytë janë të 
përfshira në vend ato zona që kërkojnë plotësimin e akteve ligjore jashtë territoreve 
të tyre, dhe që mund të përdoren vetëm nga jorezidentët5.
Studiues të tjerë6 preferojnë të bazojnë analizën e tyre mbi tatimpaguesit që 
perceptojnë ulje të taksave, duke bërë dallimin mes parajsave fi skale të individeve 
(nëse përfi timet janë ndjerë nga individët) dhe " korporatave ", në rast se parajsa 
fi skale bëhet më "fi timprurëse" për subjektet juridike.
Megjithatë, fenomeni mund të analizohet duke ndjekur një llogjikë të dyfi shtë. E 
para, duke marrë parasysh në çfarë baze territori mund të konsiderohet tërheqëse 
nga ana tatimore. E dyta duke konsideruar faktorë të tjerë extra-tatimorë që e bëjnë 
atë vend tërheqës për disa lloje transaksionesh ndërkombëtare (Sacche# o, 2000, 273).
Përsa i perket faktorit të pare mund të rradhiten këto tipologji:
1) No tax o pure tax heavens (Strehat pa taksa ose Parajsat fi skale): janë vende ku nuk 
ka taksa mbi të ardhurat, pasurinë, trashëgiminë dhe donacionet. Të vetmet tatime të 
kërkuara janë pullat shtetërore, regjistrimet vjetore, etj. Në këtë kategori përfshihen 
Bermuda dhe Bahamas (Sacche# o, 2000, 273);
2) No tax on foreign income heavens (Strehat pa taksa mbi te ardhurat e huaja): Të 
përfshira në këtë kategori janë ato vende të cilat tatojnë vetëm të ardhurat të prodhuara 
në vend dhe jo të ardhurat tatimore që burojnë nga të ardhurat e fi tuara jashtë vendit 
(Sacche# o, 2000, 273). Liberia, Panamaja dhe Kosta Rika janë pjesë e saj;
3) Loë tax heavens (Strehat me taksa te ulëta): barra modeste e tatimit ushtrohet 
mbi të ardhurat e fi tuara kudo. Vendet e përfshira janë Ishujt e Virgjër Britanikë 
(Sacche# o, 2000, 273);
4) Special tax heavens (Strehat e veçanta tatimore): janë vende me tatim normal, por 
që aplikojnë për përfi time apo reduktime në kategori të veçanta të të ardhurave ose 
shifrave të korporatave, në këtë kategori perfshihet Lihtenshtajni (Borio, 2002, 49; 
sacche# o, 2000, 273).

Përsa i përket faktorit të dytë, aspektet extra-tatimore  që vendosin zgjedhjen e 
territorit si mbrojtese fi skale jane te shumta por mund të grupohen në këto kategori: 
1) Refuzimi i politikave në mbështetje të shkëmbimit të informacionit;
2) Mungesa e transparencës ligjore dhe administrative;
3) Mungesa e dispozitave të veçanta që (parashikojne) zhvillimin e aktivitetit 
ekonomik në territorin kombëtar7.

Në literaturë Është zhvilluar një dallim tjetër i parajsave fi skale e cila kufi zon analizën 
e "shërbimeve" të ofruara nga parajsa; ai i dallon parajsat në "strehë e taksave" dhe 
"strehë bankare".  Në mënyrë të veçantë, kategoria e dytë "parajse" përmban shtete që 

5  S. Russo e A. N. Serena, I paradisi fi nanziari: dal territorio alla rete, in AA.VV. Profi li economici, fi nanziari 
e criminali nel contesto internazionale: analisi di alcuni Paesi nell’area del centro e del sud America, 
Quaderno n. 18, a cura degli Uffi ciali frequentatori della Scuola di Polizia Tributaria, anno 2007 – 2008, f. 10. 
6  S. Russo e A. N. Serena, I paradisi fi nanziari: dal territorio alla rete, in AA.VV. Profi li economici, 
fi nanziari e criminali nel contesto internazionale: analisi di alcuni Paesi nell’area del centro e del sud America, 
Quaderno n. 18, a cura degli Uffi ciali frequentatori della Scuola di Polizia Tributaria, anno 2007 – 2008, f. 11.
7  S. Russo e A. N. Serena, I paradisi fi nanziari: dal territorio alla rete, in AA.VV. Profi li economici, fi nanziari 
e criminali nel contesto internazionale: analisi di alcuni Paesi nell’area del centro e del sud America, 
Quaderno n. 18, a cura degli Uffi ciali frequentatori della Scuola di Polizia Tributaria, anno 2007 – 2008, f. 12.
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kane ligje dhe rregullore e brendshme që bazohen në një fshehtësi të rreptë bankare 
si për të gjithë individët ashtu edhe për subjektet juridike. Në shumë situata të njëjta 
"parajsa fi skale" është gjithashtu dhe "parajsë bankare", duke u bërë një juridiksion që 
doktrina e përkufi zon si "parajsë fi nanciare". Janë futur në këto vende ato realitete që:

• Ofrojnë një ngurtësi gati absolute të sekretit bankar;
• Institucionet e bankare i sigurojnë klientelës së tyre një anonimitet total duke  

lejuar transaksionet dhe investimet me konfi dencialitet të plotë;
• Kontrollet nga ana e Shtetit mbi asetet bankare dhe kapitale është i kufi zuar 

vetem në raste nevoje;
• Ofrojnë kornizë të shkurtër kohore për përfundimin e veprimeve valutore dhe 

fi nanciare;
• Ofrojnë një tatim (de facto) pothuajse inekzistent mbi të ardhura dhe tatime si të 

individëve ashtu dhe të ardhurave nga investimet;
• Nuk lejojnë autoritetet e huaja kompetente për të bërë hetime mbi të ardhurat 

edhe në prani të akordeve kundër tatimit të dyfi shtë.
Disa vende janë specializuar dhe rezultojnë tërheqëse për lloje të caktuara të 
bizneseve. Këto të fundit kanë zhvilluar rregullore shumë tërheqëse për kompanitë 
që përshkruhen në mënyrë skematike:
• Shipping and aircra#  companies (Kompanitë e transportit (anĳ eve) dhe avionëve): Ato 

janë kompani të “themeluara” për regjistrimin e anĳ eve dhe avionëve. Përfi timet 
janë të shumta si fi skale dhe extra – fi skale. Kompania themelohet në territorin e 
“fl amujve të rehatshem” dhe duke përfi tuar nga një kosto e ulët e punëtorëve dhe 
kontrolleve te ulëta mbi anĳ et dhe avionet;

• Insurance companies (Kompanitë e sigurimit): Kompanitë e sigurimit themelohen për 
të mbuluar rreziqet që dalin nga ushtrimi i aktiviteteve të korporatave. Rreziqet 
mund të jenë edhe të një natyre menaxheriale të strukturës korporative. Përfi timet 
janë të menjëhershme, pasi është e mundur zbritja e shumave të lëna mënjanë dhe 
shumat e akumuluara nëpërmjet rezervave të pataksuara mund të përdoren për 
të mbuluar humbjet e mundshme në të ardhmen;

• Service companies (Kompanitë e shërbimit): Këto lloj kompanish kryejnë funksionet 
administrative dhe organizative, duke lejuar një kursim të mundshëm të tatimit 
që është krĳ uar nga zbritja e këtyre lloj kostosh;

• Holding companies (Kompnitë Holding): Qëllimi i biznesit të këtyre kompanive 
është menaxhimi i aksioneve të një ose më shumë fi lialeve, duke lejuar kompanitë 
pjesëmarrëse të mbeten në hĳ e në transaksionet hyrëse nga pjesëmarrjet (fi lialet). 
Të ardhurat e tyre përbëhet nga dividentët dhe interesat që rrjedhin nga 
pjesëmarrjet e rregulluara .

• Investment companies (Kompanitë e Investimit): Qëllimi social i këtyre kompanive 
është administrimi i një portofoli aksionesh, obligacione, futures, etj. Shpesh 
letrat me vlerë janë të listuara në bursë pa të drejtë vote. Qëllimi specifi k për 
themelimin e këtyre kompanive është për të përfi tuar nga një reduktim të barrës 
tatimore mbi dividentët, interesat dhe fi timet kapitale .

• Finance companies (Kompanitë fi nanciare): Këto kompani, të përfshira në formën 
e "SPV" (e ashtuquajtur "automjete për qëllime të veçanta") përdoren për 
transmetimin e parave nga një vend në tjetrin. Në shumicën e rasteve ky funksion 
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është i grumbulluar me ato të holding companies (Kompanive Holding).
• Patent holding companies (Kompanite Holding të Patentave): Objekti kryesor i këtyre 

kompanive është mbajtja dhe shfrytëzimi i të drejtave të autorit, patentave dhe 
informacionit industrial. Qëllimi është për të zvogëluar barrën e taksave në 
honorare apo të ardhurat dhe zbritjen e tyre si shpenzime për kërkime (shkencore) 
në vendet me tatim të lartë.

Përtej "parajsave fi skale" për personat juridikë në Botë ekzistojnë "parajsa" të tjera 
për individët (Personat fi zik). Ne vĳ im po analizojmë disa realitete prezente në 
Kontinentin e vjetër.
Andorra është një Principatë e vogël që gjendet në mes të Francës dhe Spanjës. Kjo 
e fundit nuk zbaton tatim mbi personat fi zikë. Per të perfi tuar rezidencën aplikon 
nje sërë kushtesh të cilat në praktikë janë: mosha mbi 40 vjeç, blerjen e një pronë të 
patundshme, justifi kimin e një depozitë bankare të një madhësie të caktuar dhe një 
qëndrim të parë aktual të paktën gjashtë muaj.
Të njëjtat përjashtime jepen dhe për personat që banojnë në Campione d' Italia. 
Përveç kësaj, në territorin italian nuk kërkohet një deklaratë tatimore për banorët 
duke përjashtuar shtetasit italiane nga përjashtimi.
Monaco nuk zbaton tatim mbi personat fi zikë, me përjashtim të trashëgimisë. Pjekuria 
e përfi timit ndodh pas tre muajsh qëndrimi në Principatën me një leje të vlefshme 
qëndrimi në territor dhe mjeteve të përshtatshme për të mbështetur veten.
Irlanda është " strehë e taksave (parajsa fi skale) " e shkrimtarëve dhe artistëve. Ata 
nuk janë subjekt i taksave të ardhurat nga shfrytëzimi i një pune jashtë Irlandës .
Kantoni Vaud në Zvicër ofron perfi time tatimore për ata që janë rezidentë jashtë 
territorit Helvetik. Përfi tuesit kryesorë janë rezidentët e huaj që nuk kanë veprimtari 
fi timprurëse në territor.
Në përfundim, rritja e shkembimeve ndërkombëtare dhe të tregtisë ndërkombëtare e 
ka bërë që të "lindi " një dukuri e re e rrezikshme për arkat e shteteve të industrializuara: 
transferimi në masë i taksave drejt fi skaliteteve të tjera, e cila përkthehet në një 
reduktim të drejtpërdrejtë tëë të ardhurave fi skale. Fenomeni, duke paraqitur veten 
në forma të ndryshme, mund të përmblidhet si më poshtë: a) në një taksim pothuajse 
jo-ekzistent mbi të ardhurat ; b) mungesa e shkëmbimit të informacionit me vendet 
ku prodhohet në fakt masa e tatueshme; dhe c) kriteret e tjera të barasvlefshme 

     
3. Përfundime

 Duke pasur parasysh sa më sipër, mund të thuhet se përhapja e evazionit dhe 
shmangies tatimore në njëzet vitet e fundit ka përfaqësuar një fenomen të përhapur 
gjerësisht. Dukuri, e cila në shumicën e rasteve është e lidhur me shfaqjen e “Parajsave 
fi skale”, shoqëruar me rritjen progresive të kapitaleve drejtuar në ato juridiksione.
Si pasojë, rritja e shumave bankare të transferuara drejt këtyre territoreve është 
perkthyer në një erozion të bazës tatimore të vendeve të industrializuara, erozion që 
në shumicën e rasteve ështe transformuar në ulje të të ardhurave tatimore.
OECD, nga ana e saj, nën presionin e ushtruar prej anëtarëve të saj, është përpjekur të 
studiojë dhe të hartojë një rrugë të qëndrueshme si nga vendet e industrializuara ashtu 
edhe nga të ashtuquajturat "Strehë e taksave". Puna e kryer nga ana e Organizatës 
ka treguar se vetëm nëpërmjet braktisjes së pozicioneve individuale të shteteve dhe 
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nëpërmjet bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe shkëmbimit të informacionit mund 
të ndërthet  një "mjedis i shëndetshëm dhe konstruktiv" për të gjithë komunitetin 
ndërkombëtar .
Në çdo rast, duhet marrë parasysh se efektiviteti/efi kasiteti i rregullave të tilla në 
dritën e zgjerimit të vazhdueshëm të kufi jve të Komunitetit, vendos legjislacionet 
e shteteve në sfi dë të vazhdeshme me ndryshimet e vazhdueshme të kuadrit 
ndërkombëtar gjeopolitik. 
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Abstract

The tourism economy today appear as one of the most important branches in the world, the 
average income of about 340 billion U.S. $ and in economic importance ranks third a% er oil and 
automobile industry. Each year an average of 520 million people take part in tourist movement 
worldwide. Europe supports over 60% of tourist movement as in the Mediterranean world is 
concentrated about 35% of these movements, almost 8% of all European employees belong to 
the tourism sector. Stress, work intensity and health, are among the main reasons that have led 
to a break, while globalization off ers increasingly tourist destinations.
According to the World Health Organization about one tenth of the world's population suff ers 
from arthritis, multiple thermo waters that Kosovo has, with careful management represent 
a signifi cant potential of curative tourism, and some of the 650 million people who suff er 
from rheumatism will probably visit thermo baths and waters that are considerable enough 
in Kosovo.
During the studies and researches on this topic more a# ention was drown to the topic of 
natural and social heritage and that thermal baths tourism is the earliest which proves that the 
most important part of that has been since Roman times. It is important to emphasize that this 
is permanent clientele throughout the year, not a seasonal clientele.
In order to realize the objectives of the topic we started work on the study of diff erent 
materials to this theme and on the ground observations, where in cooperation with several 
people competent in this area are conducted several expeditions in recognition of natural 
and phenomena processes. Firstly we have taken in consideration the analysis of tourist and 
economic evaluation and the shape of a# ractiveness of this space of Kosovo for the purpose 
of determining the value that should be in that tourism space. All parameters mentioned 
in tourism have the variable value because the tourist clientele, according to us should be 
submi# ed to the tourist requirements that are adequate for tourist clientele which must include 
several classes of people who qualify for these types of tourism. Suggestions that are indicative 
of the overall development economic of Kosovo are directed and motivated by many external 
factors who think that Kosovo for building more rapid capacities on employment, economic 
development should be focused on small and medium enterprises as well as tourism.

Keywords: tourism, thermal baths, marketing, health, development.

Introduction
 
Thermal baths of Kosovo and thermo mineral waters are good basis for assessing 
the resort which introduces segment and a# ractive part and interesting, but still not 
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explored in the fi eld of tourism science. So far it has been explored in a fragmentary 
and partial form of medical (Balnearterapeutic) therapy science, more from the text the 
health subject authors, but not complex according to the principles of the International 
Federation for thermal season (F.I.T.E.C). The composition of the principles that are 
approved for thermal, especially it refl ect duties of the thermal seasons that focus 
on medications, but also in restoring the total workforce in vital physical condition 
through appropriate active instruments part of the treatment, various installations 
which relate to gymnastics, sports and games, outdoor and indoor pools, parks and 
trails for hiking, various recreation centres, recreation, entertainment, library, reading 
room, living room and halls, cultural and social programs (Gashi, M., 1967).
Therefore, the value of the capital investment primarily in thermal baths, is of great 
importance in the inclusion of all segments of the tourism off er conform the market 
and economic exploitation of the capacity, in order to respond to the off er of the 
economic plan level in wider regional scale. The main consequences from tourism, 
generally in space appear in the local and regional forms harmonized in local and 
regional infrastructure: appropriate architecture and function that is subject to the law 
of the physiognomy of the local and regional environment where should distinguish 
these areal extension environment ale - decorative raised by the hands as forms of 
functional and visual activity.
The value of a thermal station in general, cannot be responsive to actual opportunities 
only in the capacity of mineral water and the treatment functions of various human 
diseases although with the proposals of F.I.T.E.K, International European Federate 
of Therapeutic and Kure a Thermal Station of Treatment fi xes "Source Santa" (Source 
Healthcare), the goal of the organization and policy of organization has described the 
impact of his general national, regional or local economy. Reviewing the touristic off er 
should be admi# ed to factor; as natural factors, geographical and communication 
links and tourist claims se# lements, off ers in medicinal sector, indications, type 
of treatment, treatment, cure, placement off ers (stay, accommodation), local 
infrastructure, environmental, opportunities for the development of small business, 
local stationery shops, handicra%  products of diff erent local fabrics from population 
and national costumes sequential parts, local agriculture products, local fruit products 
or district, all those that make up the framework of a tourist infrastructure as for 
example: that exist in Serbia, Bosnia and Herzegovina, partly in Macedonia as centres 
of great competition of thermal baths of Kosovo.
Thermal activities are available for guests who recover in thermal stations. From 
thermal activity are related the incomes of employees in direct manner. Our thermal 
stations today are connected to the source of income by self fi nancial. Now for the 
moment there are social enterprises in privatization process (Gashi, M., 1969). The 
importance of the tourism product is important because a part of families are living 
directly from thermal activity. They in diff erent manner, directly or indirectly put 
on in function their activity for the production of goods and services for guests 
who recover. Every time we should keep in mind and the consumer expenses with 
additional activities including supplying with goods and services to the families that 
live directly from thermal activities. This includes families that live additionally from 
tourism including the work for producing goods and additional services for a large 
proportion of goods produced by agriculture which fi nds place in tourism consume.
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Many local products are consumed by guests who visit thermal baths. So the 
tourism in general has signifi cant economic eff ect on overall development. In 
additional activities are included and the income of employees indirectly (indirect) 
in tourism. Thermal activities present high values in the resort consumption, 
which is related with economic eff ect for the activities related to thermal activity 
in general. Thermal baths are profi table economic enterprises for the country's 
economy.

Figure 1. Tourist production of thermal baths
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Research methodology

A general method of study introduces the overall study of this study that is based 
on the tourist off er of exploitation of resources and thermo mineral water as the 
basis of the development of that health and medical (balnear) tourism.
Specifi cally the study primarily relate to the following:
Ø To enrich the tourist off er of our country with the extraction of thermal baths, as 

the basis for the development of recreation and health tourism in general.
Ø Increase the motivation of tourists for exploitation of thermo mineral waters 
Ø Thermal tourism introduces high value of being considered by a number of 

activities interconnecting directly and indirectly.
Ø Thermal tourism represents compound activities which have the importance of 

the economic eff ect of the thermal baths environment.
The general hypothesis is based on quick assumptions tested in a general and 

specifi c interest. General hypothesis will include general prerequisites for the 
development of tourism. The general assumption is that Kosovo has suffi  cient 
conditions for the development of tourism and medical (balnear) thermal baths.

Having established the general approach with the defi nition of a further step, 
specifi c hypotheses are presented and as such will be in the future:

Ø If we introduced (balnear) medical tourism as a tourism off er which will 
contribute to tourism in Kosovo;

Ø In enrichment of the off er in a specifi c treatment for the mineral resources that 
had helped to infl uence on greater number of visitors (Markoviċ, S. & Markoviċ, 
Z., 1967);

Ø As a very important factor that infl uences on the development (of balnear) 
medical tourism is the touristic ‘’tour packages’’ prices in which are included the 
new big number of activities and touristic a# ractions that have thermal baths.

Any submission which is subject for research as scientifi c or research fi eld is called 
variable. We distinguish two types of variables in diff erent researches: dependent 
and independent variables.

The dependent variables are:
§ Gender;
§ Age;
§ Location.
Independent variables are:
§ Desire for the maintenance of health;
§ Motives and needs for a# ractive services – health;
§ Increased tourist off er with the use of mineral resources.
Survey method includes access which in base to the questionnaire explores the 
data, information, opinions about the subject being researched. This method is 
reliable and valid to the extent, how relevant is the information gathered. Method 
defi ciencies occur if disclosure is subjective and emotional character, or are not 
provided by the true respondent.
On the survey methods the respondents encounter the pollster. The surveyor should 
be a prepared person, have communication skills and have an approach with the 
respondent. 
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Must have solid knowledge of the method, and data processing in the 
questionnaire. In case of designing the questionnaire should be considered the 
following issues: the questions asked in the questionnaire should be formulated 
in a way that answers of the respondents give the expected information for the 
researcher, the questions in the questionnaire be concise, clear and formulated 
with precision, so that the answers be the same way. That surveys be the shortest 
possible, to give the correct answers.
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Thermal tourism in Kosovo, its situation and development

The situation of development of thermal tourism in Kosovo of mineral water baths 
does not correspond the real potentials of the existing mineral water baths. For this 
reason should be seen the best, favourable and contemporary ways, as in the Europe 
mineral water baths.
Spa and thermals in Kosovo are distinguishing more in the function of institutions 
hospital- curative. Moreover patients visit these institutions with the recommendation 
of a doctor for diseases and guidance on specialized institutions for their treatment. 
Water mineral baths before and even now are developed primarily as centres for 
disease treatment and rehabilitation. There has been a treatment and rehabilitation 
program, which are mostly based on natural factors (thermal water, healing mud 
and weather conditions). Thermal tourism in Kosovo entirely may be listed on the 
local domestic tourism. Prices of medical and rehabilitation programs for a long time 
are kept under control, and because of that were not possible to realize economic 
improvements. Compared with the former market in Yugoslavia it is not managed 
relevant competition.
Meanwhile for the foreign market cannot even be thought of. The causes and reasons 
for such situations are numerous. Primarily poor infrastructure of mineral water 
baths and unpredictable health eff ects of thermal treatment and large competition of 
mineral water baths of Serbia, Macedonia and Slovenia and even Croatia.
The analysis of the research shows that:
• Most is constitute from the local guests;
• The largest numbers of visitors are patients, where 80% of them need recovery 
and rehabilitation;
• More dominates on visits and overnights staying the middle age and older 
age;
• Until the last war was for a visit the participation of pensioners and a% er war 
appears invalids of the war participations;
• In the absence of appropriate capacities is lacking conducting of the seminars, 
various events, symposiums and preparation of athletes. 
Compared with the mineral water baths of region, may justly be said that our mineral 
water baths have never reached the medium level or infrastructure facilities and 
construction, and later because of the known causes they experienced crisis. Until 
1990 the baths had modest capacities and insuffi  cient care about modernization of 
equipment for medical and rehabilitation purposes and poor choice of other forms of 
supplies have aff ected that a part of the clientele of Kosovo and they go to mineral water 
baths of Serbia (Marinoski, N., & Korunovski, S., 2012). From the overall assessment 
taking into account the above mentioned factors, considering the important elements 
for thermal tourism activities development: tourist – geographical position, complex 
natural values, anthropogenic values, state of the hotel buildings, communal devices, 
structure of employees, and environment surroundings of the mineral water bath.
The assessment is concluded that the mineral water baths in Kosovo in their 
development have local and regional assets to compete in the touristic off er. From the 
overall assessment of the material basis of thermal tourism in Kosovo it is not adapted 
to modern trends of thermal development, which with the appropriate commitments 
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promises quite enough in perspective.

The scale of tourism development opportunities in perspective 
in the region of the thermal baths and their impact on the spatial activities

Thermal power stations with their capacity on properties and qualities of water for 
healing are not used only in certain seasons, but the possibilities of use are 365 days 
per year, that create balneal therapy and climate tourism opportunities, considering 
the natural potentials which can be seen by visitors as natural beauties that lie around 
mineral baths which is provided treatment, recreation and entertainment, especially 
in regions of mineral baths.
Tourism potentials have high values on the space of mineral baths. Building of the 
touristic capacities in mineral baths but also in their surroundings would be necessary 
for the urban population, which over the weekends would visit balneologica (curative) 
areas in their surroundings. Construction and installation of beautiful co# ages would 
alleviate the need for recreation and entertainment of the urban population, not only 
to use thermal baths but also climate surrounding countries.
Increasing the touristic activities in Kosovo in balneological (medical) regions will 
be linked with economic activities are related to tourism and balneological (medical) 
areas will be developed and will aff ect the overall development of tourism activities. 
Building of the capacity of secondary placement is advantageous because it is faster 
and the price is more suitable for construction. The tourism can be linked to economic 
activities which can be manifested in diff erent forms; balneo (medical) therapy, 
physiotherapy, weekend‘s tourism (on weekends), especially in mountainous areas, 
the hunting of animals, fi sheries and mountaineering etc. Balneological (medical) 
areas are in function thermal and physiotherapy baths with their thermal spectrum 
including technical tools (technology), under a qualifi ed staff  for curative hotelier 
services and, as they are presented in tourist propaganda. Tourism development in 
this region, also builds daily lifestyle, being associated with new forms of tourism, 
all this is done by increasing the degree of industrialization and urbanization in the 
world, which has to do with cu# ing work hours during the week and increasing needs 
for leisure use. Considering the base for future growth prospects and importance of 
leisure and free tools, tourism will have a high degree perspective.
Medical (balnear) tourism in Kosovo mainly includes visits of local tourists and 
a small number of foreign tourists. Then the strategy of tourism development on 
medical tourism sector must be oriented to meet the conditions for social groups 
(family, retired, sick, elderly) that tourist off ers be at their service. But we should 
aspire in perspective of mineral water baths of Kosovo a# ract greater number of 
tourists from neighbouring countries and priorities are to be accepted more tourists 
from Albania because Kosovo‘s mineral water baths off er very favourable conditions 
for visitors from Albania and neighbouring countries.
There remains much to be done and fi x regarding infrastructure on medical tourism 
compared to regional countries and their thermal baths which responds the higher 
standards of tourism, medical tourism in general and thermal tourism.
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Suggestions

Kosovo‘s mineral water baths to realize their objectives should broaden the material 
base including environmental regulation, existing facilities, new constructions, 
building of infrastructures and, environmental – decorative regulation (parking lots, 
parks, fountains, roads and itinerant trails). A medical locality must be completed with 
the intensifi cation of economic activities and changes in their structure, development 
of economic activities such as agriculture with its activities so that products are 
off ered to the tourist market, taking into consideration and the development of 
artisans, which to some extent meet these criteria. The territory which includes the 
curative area of baths should be studied and analysed with the opportunities for 
developing the types of properties they possess as recreation, sports, events, festivals, 
congresses, etc.. All should be in function of the tourist clientele. The thermal activity 
which takes place in balneological (medical) areas will aff ect positively in regions 
or municipalities in which there are thermal baths, including the large number of 
employees directly or indirectly in tourism activities. But on the other hand changing 
the landscape of the surrounding areas on be# er balneological (medical) for the 
population and the local economy and also central economy that even more must be 
done to reach the level of the mineral water baths in regions and also Europe. So local 
products should meet the market (which to some extent is used by spas). In this case, 
the standard of living of the population will be raised. 
Medical tourism promises enough in the future according to the premises under 
the current function with changes according to models of regional countries. This 
will be particularly an important event in Kosovo’s tourist off er. Mineral water baths 
including climate countries pose greater importance in the health segment, cultural 
and an important economic factor in developed countries of Europe. The strategy 
of development of water mineral baths in Europe is to grow the responsibilities in 
curative values   and be oriented with their activities on customer services (visitor). The 
goal is that client has the complex off ering with all the content available. In order for 
the client in these specifi c environment experience joy, spiritual and physical comfort 
should have a environment that is surrounded with ornamental recreation spaces 
which have available mineral water baths on the developed countries of Europe.
On the base of the analysis on Kosovo‘s mineral water baths, they have the 
opportunity to develop the medical tourism in this areas. By analysing their priorities 
for development:
• Healing waters are in the mood;
• Natural factors in the environment;
• Thermal water baths tradition;
• Framework with adequate, educational and professional preparation;
• Cultural and historic values   in the environment;
• Geographical position;
• Lower prices in the therapeutic program.
Mineral water baths are also faced with problems for their development to compete 
the developed mineral water baths:
• Poor infrastructure;
• Out dated medical equipment;



60

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

• Lack of new educational programs;
• The lack of balneological (medical) strategy;
• Lack of fi nancial resources for development;
• Poor marketing activities and promotion;
• Unstable political situation.
Therefore Kosovo’s water mineral baths and thermal processes are available for the 
tourism development:
• They are of high quality with their product available;
• With lower prices than mineral water baths of Europe and region;
• With their tradition of prevention, treatment and rehabilitation using various 
methods of treatment which may provide their market share, especially for visitors 
of the country and neighbouring countries.
In general Kosovo has opportunities and advantages for market development, besides 
medical centres can also have anthropogenic values   in the vicinity such as healthy 
food that is produced in the surrounding of balneological (medical) countries, natural 
and cultural values  .
• Kosovo has over 50 thermal water sources, including peloid. Even more is 
increased their value if taken into account fresh air ecological environment, suitable 
climatic conditions, morphological forms and biological advantages, which are 
among the potentials advantages which our mineral water baths has available;
• There are built receptive facilities indisposition in which should be fi xed the 
infrastructure;
• Should give more support to water mineral baths by central and local - 
municipal tourism policies of Kosovo;
• Through the new strategy should observe the diff erences between traditional 
health tourism and health contemporary ways in accordance with the requirements 
of the tourist market;
• Indeed water mineral baths should raise their qualities but also the 
presentation, climatic characteristics and environmental cleanliness, they possess.
• We should take in consideration at any time the situation of the market 
tracking where the weaknesses are and where our products opportunities in our 
services that we off er to customers;
• Need for the equipment with new programs in local services available for 
guests on the contemporary and traditional services;
• Would be necessary for customer that mineral water baths be always a# ractive 
and competitive in addition to new contemporary programs.
Mineral water baths in Kosovo should identify their goals, recognize their market in 
addition to the potential that will create partnership with partner competitors.
• It is required to research all options as those with medical quality with all the 
advantages and market orientation in which products should be placed;
• Mineral water baths should submit their new form of their business. Besides 
their available a# raction should build new capacity to the highest standards which 
will serve the guests;
• It is preferably the way of se# ing, ranging from transport to be as easy and 
comfortable, till to put you in the water mineral baths environment;
• It is proposed to increase the services for the benefi t of all customers during 
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all expectation till the se# ing up;
• It is proposed that balneological (medical) off ers is liaised with the off er of 
the surroundings in such a way that form the medical package including additional 
activities in the service of clients;
• Primarily eating healthy and ecological local food;
• Should be including cultural segment (including, concerts, festivals, galleries, 
entertainment and gatherings with amusing character);
• Water mineral baths should be comfortable and quiet places;
• Should be given importance the exposure and sales of souvenirs at various 
places in balneological (medical) areas;
• It is necessary to present joint marketing promotion including all the off er for 
the tourist market especially for more famous fairs, which will represent our values   
of thermal baths.
Thermal baths in Kosovo expects quite good prospects in the future which will be able 
to develop along modern standards. According the more known values of thermal 
baths and   using their available potentials.

Conclusions

Based on the development and the general importance of the tourism in Kosovo, 
region or in general we have treated the thermal tourism and its characteristics.
Thermo mineral waters are present at 55 sources in Kosovo. Those sources are in 
relation with existing conditions of the tourist off er of the thermal tourism, in our 
country or our region, which involves the most known thermal zones that are 
in function of the balneal tourism. Comparing with the conditions for tourism 
development they are a potential factor in this development. It is still needed to invest 
and organized activities in developing the balneal tourism.
Having in mind the perspective of development and exploitation of the thermal 
waters there is still a lot of work to be done in order to make the best of its use, in a 
rational way, including all the potentials we have at disposal. The high values and 
profi ts from the thermal sources mean that the economic profi t is of great importance. 
From the medical tourism the economic activities will be activated like domestic 
agriculture, trade, handicra% s, and the general profi t for the population and local 
economy. Local population will benefi t the most form diff erent activities that will 
be organized on the balneal zones of the Kosovo thermal spa. Also the thermal spa’s 
environment, parks and their surrounding will increase the value of balneal zones, 
which should be kept clean in order to compete with other known spas. Investments 
in the balneal therapy are necessary especially for the state owned spas 
Their tourist function is below the level of the spas in the former Yugoslavia. But 
with the maximal involvement and maximal use of the capacities that are at disposal, 
Kosovo’s spa is very promising. Here we should include other thermal and mineral 
sources that need to be explored and treated specifi cally.
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The management of geosites in Durres

Ermiona Braholli
University “ Fan S. Noli”, Albania

Abstract

Durres is a region with rich natural heritage, but having trouble in recognizing, protecting 
and promoting it. It has diff erent tipes of landscapes. In particular, geological and geo-
morphological component of geographic landscape has not been given a cultural value where 
people can learn and develop from it. According to geologists, in Durres district are found 
geosite with international, national and local value, such as: Lalezit Bay, Kavaja Rock, Miocene 
clays northeast of Currila Beach, Cape of Rodon, Kallmi Beach, Cape of Paul and Erzen 
eustarine. Only a part of them are protected by national law.
Worldwide, geosites represent a new tourist destination. Priority was given to the 
development of geotourism. It enables the geological environmental protection, recognition 
of land and development of geoscience. It is important the management of geosites, which 
requires institutional commitment, legal and fi nancial eff orts. To promote geosites is required 
identifi cation of geosites and creating geotouristic maps and tourist itineraries. All these 
address diff erent users, ranging from tourists, local population or were diff erent researchers 
who are interested in forms and geological compositions and who can make known to the 
public.

Keywords: geosites, geotourism, conservation, management, tourist itineraries, maps.

Introduction

Durres district is in the western part of Albania, in the coastal part of Durres 
region. Within administrative border it is included an area of 430 km2 and where 
there are approximately 242,801 residents1. North-southern expansion is 36 km 
whereas the east-western part is 19 km.  Durres has access to the Adriatic Sea on 61.8 
km coastline in the west. In the north-east it is on the border with Kruja district, in the 
east there is Tirana district and in the south with Kavaja district.
Durres district is part of the tectonic zone of Panadriatic Lowland, as part of the 
Foreign Albanides. The territory, where the Durres district is located, consists of 
terrigenous deposits (about 90%): miocene and pliocene molasses. Above mio-
pliocene deposits there are alluvial deposits of the quaternary, marine deposits (sand) 
and too schist lagoon-marsh deposits2.
The city is mostly plain and hilly. Most of the area is occupied by the fi eld of Durres. 
The hilly landscape is represented by hilly backs of Bishti i Pallës (78m), Durres 
Mountain (178 m), the hilly range of Rodon-Erzen and a range of hills with a low 
height such as the hills of Shënavlash, Rrashbull and Arapajt (Qiriazi, 2001, 318-
320). Field of Durres is formed by two syncline structure (syncline of Peze-Shĳ akut 

1 INSTAT(Instituti i Statistikave) -Buletini Statistikor 2010.
2 Qendra e Studimeve Gjeografi ke (1990). Gjeografi a fi zike e Shqipërisë. volumi 1, Tiranë.
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and Durres) , while the hills are formed in the anticline structure3. The climate is 
mediterranean, central plains, which stands for mild and humid winters and hot 
and dry summers. The annual average of rain is 972 mm with greater occurrence 
in November and December. More typical wind is the sea breeze which during the 
day blows from the sea to the land whereas during the night it fl ows vice versa. The 
changeable character of the Mediterranean climate, in terms of climatic elements (such 
as temperature, rains and winds) has resulted in the design of forms of landscape, 
even giving them specifi c scientifi c values. In Durres, this infl uence is expressed very 
well in the holes of Shkëmbi i Kavajës.
Durres hydrographic network is rich in rivers (Erzeni and Ishëm, their downstream), 
and the Adriatic Sea. Solid wastes of Erzeni have helped to create the sea bay of Lalëzit, 
and river fl ows have contributed in creating the sea bay of Rodon. Durres Bay, in the 
south of Durres mountain, is created by solid wastes of Shkumbin (formerly fl owing 
north of Kavaja) (pano, 2008). Modeller of their bays and beaches of the Adriatic 
sea is the strength and direction of the waves. In Durres gray brown pasture lands 
dominate and they are alluvial, paludal, salty, sandy and undeveloped. Vegetation 
is represented by Mediterranean shrub fl oor. The physical characteristics of plants 
expressed in the absence of great planting leads to the appearance of erosive 
phenomenon in the western slope of the Mount of Durres.

I. Geosites in Durres district

Geographic position of Durres district in the center of Albanides, under the infl uence 
of internal forces and external factors, off ers a range of   protected areas with 
geomorphological, geological, and hydrogeological values and tourism. Geosites are 
part of protected areas in our country (Serjani & Heba, 1996). According to the IUCN 
system, adopted in Albania, geosites are part of the third category, monuments of 
nature, along biomonuments and hidromonuments (Qiriazi & Sala, 2006).  According 
to the decision of the council of ministers, number 676 on 20.12.2002, the geosites of 
Durres district are:
A. Cape and Cliff s of Rodon
Rodon Cape is the largest cape in our country and it is classifi ed as a geomunument 
with national values. It is situated in the north-west part of the Durres between 
Rodon Bay in the north and the bay of Lalzi in the south. It lies in a triangular shape 
and it is inserted about 4-5 km seawards (Qiriazi & Sala, 2006). The height of the cape 
ranges up to 30 m above sea level. Cape of Rodon represents the northwestern edge 
of hilly range of Rodon- Kërrabë, which consists entirely from molasses formations 
in geological age of tortonian. The abrasive activity of the Adriatic Sea has infl uenced 
in creating its arc contour. The result of activity of sea waves is living cliff  with a 
height up to 25 m. On the slopes of the cape it is noticed the phenomenon of sliding 
as a result of the combination of sandy layers with clay layers (karaiskaj, 1981). The 
erosion is ongoing and has brought change to the coastline from year to year.
In the Northern Cape there is Skanderbeg's Castle. He is our national hero and lived in 
the XV century. The castle was built around the years 1451-1452 for strategic purposes 

3  Qendra e Studimeve Gjeografi ke (1990). Gjeografi a fi zike e Shqipërisë. volumi 1, Tiranë.
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and trade with western European countries4. In Rodon there is a large mass of oak 
forest, which is one of the largest in our country. The most typical sea vegetation is 
Posidonia, which is found 3-4 meters depth. Posidonia is known as "green lungs of the 
Mediterranean" as it produces 14 liters of oxygen per day to 1 square meter. Among 
the most famous fi sh in the Cape of Rodon are bass, mullet and sardines.

B. The beach of St. Peter
The beach of St. Peter is located in the Bay of Lalëzi. It represents a Geomonument 
with international values   due to beautiful and regular geomorphologic landscape. It 
has an arc shape and concave by the coast. The beach is situated only 0.5 m above 
the sea level. Its length goes up to 100 m, and its width goes 20 m. In this sector the 
quaternary sea deposits and continental marshy ones cover the neogenic deposits of 
the Bishtit të Kamzës syncline. The beach is formed by the accumulation of sea waves 
activity. Along the coastline of the beach there is a pine forest fund of 255.93 hectares, 
which is protected by the state (Frashëri, 2012).

C. Kallmi Beach 
Kallmi Beach is set on the high coast of Durres. It is located in western part of Mount 
Durres. The beach is a rocky type and is formed by the accumulation of sea waves 
activity. The length goes up to 100 m and the width 15 m (Qiriazi, 2001, 318-320). The 
Rocky beach is combined with silica sand which is found from the medium size up 
to the large one. The landscape around Kallmi beach is hilly. Natural vegetation 
is planted with olive trees. Olive dominates which is one of the exponents of the 
Mediterranean climate. There are the hills of Currila and hills of Bishtit të Pallës (Palit) 
close to Kallmi beach. These hills are characterized by the presence of clayey subsoil 
deposits of sandstone lenses, gypsum pieces and blocks of the mesinian fl oor, as well 
as the Helmes suites of pliocene. Geological composition, the decline of the west side 
with 300 and the action of rainfall make this area be characterized by slide. It is very 
interesting the observation and the study of the process of sliding in slow periods but 
even in intense periods of sliding.

D. The Rock of  Kavaja
The Rock of Kavaja is an identifi er rock in the zone. It is a conglomeratic rock and 
sandy of the miocenic age. It is located in the  southeast of Durres near the village of 
Shkallnur. The Rock of Kavaja is part of Kavaja-Shenavlash hilly range of. The height 
of the rock goes up to 105 m above sea level off ering an interesting landscape of the 
city and the bay of Durres. Its length ranges 200 m and 100 m width. It presents two 
geological features that give importance to the nature monument: Clistratifi cations of 
the sandy layers and the abrasion tracks in the form of a beehive. They are evidence 
of the wind activity and rain during the sedimentation of sand and rock and also 
during the rock abrasion (Serjani/Nezirat/Wimbledon/Onuzi/Hallaci/Bushati, 2003).
The presence of landscapes and specifi c geological forms make Durres potentially 
capable of developing geotourism. Recognition and Durres district a# endance by the 
beach tourists and cultural tourists will help identify geoturists.

4  Programi CARDS, (2005). Ishmi dhe rizgjimi i vlerave të tij. (Të njohim Ishmin). Durrës.
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III. Developing geotourism

Geotoursim is a new global phenomenon (Dowling & Newsome, 2010). It is part 
of ecotourism and basically it is "geological tourism". It is based and developed 
in geosites. As defi ned by Newsome and Dowling, geotourism is a form of nature 
tourism and it specifi cally focuses on geology and landscape. It promotes tourism in 
geosites, preserves geodiversity and makes the science of the earth comprehensive, 
through the evaluation and study. This is achieved through independent visits in 
geosites, using geo-trails, observation points, the tours, geo-activities and protection 
of geosites centers (Dowling, 2009, 24-30).
The geosites of Durres district are natural resources of special geotouristic values. 
Geotourism in Durres a# racts people who want to relate to the earth in order to know 
and evaluate it. Education about geomorphological structures of relief and geological 
interpretation of the deposits in this area, are a good way to create fun and a real 
geotouristic experience. Understanding the shape and the geological view of Rodon 
Cape, the description of the method and the time of formation of Kallmi Beach and 
St. Peter are the main elements of geotouristic interpretation. This form of tourism 
a# racts a wide range of tourists, who have li# le knowledge of geology or even geo-
specialists and geo-experts.
Geotourism cannot be understood and developed without elements such as 
accommodation, travelling, planning and management. Durres district has a 
developed road and sea infrastructure. Geosites can be observed from the ground but 
also from the sea by boat trip. The main goal of geotourism is to increase the touristic 
capacities and the quality of its products, but without creating negative eff ects on 
gjeosites or geoparks. In Durres catering is mostly developed with high capacity and 
standards of service.
Geotoursim can be developed in connection with seaside tourism or cultural 
tourism. Durres has a coastline of 61.8 km with sandy beaches and clear water, which 
have curative values   for human beings. Among the most frequented beaches beach 
are the Hamallajt beach, the Rushkull beach, the Youth Sector and the Bay of Durres. 
Durres has also historical values. The city dates back to 627 BC and it is known 
as Ephydamus and Dyrrah. There ate cultural great monuments with historical, 
architectonic and religious values. Durres is known for the Amphitheatre from the 
II century BC, for the Castle of Durres in V-VI century, the Skanderbeg's Castle, the 
Church of St. Ndoit etc. This connection of diff erent forms of tourism will increase the 
economy of the district. It is important that geosites are managed by the inhabitants 
of the area but also by the central government.

IV. Management of the geosites

In Albania and in Durres geotourism is li# le known. The recognition and evaluation 
of geosites has remained in academic levels. Scientifi c information is not yet in use for 
creating and organizing geotouristic itineraries. To promote geotoursim and develop 
geosites it is needed cooperation of managers. Knowing and using the scientifi c, 
educational and touristic values of the geosites in Durres requires the commitment 
of responsible institutions, implementation of legislation, fi nancing and appropriate 
technology. In our country there are some central and local institutions, which are 
governmental and non-governmental, to protect and promote the geosites. Here 
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we can mention: the Ministry of Environment, the Ministry of Tourism and 
Urban Development, the Albanian Geological Service, the National Coast Agency, 
prefectures, municipalities and communes, the Faculty of Geology and Mining, the 
Department of Geography, etc. Albania is also a member of the European Association 
for the Conservation of the Geological Heritage (ProGEO) created in 1988 in the 
Netherlands.
Albania has even dra% ed and adopted a series of laws on the protection and 
management of geosites, such as: "Environmental Protection Law", "Law for the 
protection of protected areas", "Law for the protection of the earth", "Mining Law of 
Albania "," Law on tourism strategy in Albania "etc.
Funding for protection, revitalization and advertising of geosites can be done in 
two ways. The fi rst way is the direct investment in geoparks and geomunuments. 
This has to do with creating protective borders against illegally human intervention, 
and building geological museums and informative tables for geoturists (Hoti, 
2003). This funding can come directly from the state budget but also from local 
funding (municipalities and communes). Non-profi table organizations are funding 
and promoting pre# y good. The second way of funding has to do with the training of 
tour operators, residents and local advertisiment. Residents of the area serve not only 
as the leading tour but they off er additional services and facilities.
Use of technology GIS is a good way to digitize information and to create a digital 
system of the gjeosites in Durres. The construction of the digital map of geosites 
in Durres is a way to create the digital map of Albania.  Scientifi c information and 
generated itineraries will help in guiding and developing geotourism.

V. Geoturistic itineraries in durres district

Touristic itineraries are a good form to guide tourists during trips or tours. Creating 
geotouristic itineraries is an innovative for tourists and tourism in Durres. Using Arc 
Gis program constitutes an advantage in the digitization of data, identifi cation of 
geosites and in the determination of the ways to be follow to achieve them. Geological 
values   take more sense when they are interpreted together with ecological, historical 
and archaeological elements of Durres district.

Fig. 1. Map of the itineraries in Durrës district.
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A. Itinerary I: Tirana-Maminas-Manz-St Peter-Ishëm- Darç –Rodon Cape
The journey to Rodon Cape is a trip to the coast of Durres, in the extreme north-
western part of Durres. It is a journey about 45 km from the capital city of Albania, 
Tirana. The road, through which this journey goes, is part of the Pranadriatic Lowland, 
where sedimentary rocks, molasses are covered by the Neogene to Quaternary 
deposits. From the tectonic prespective the relief is represented by an anticline area 
bofy Rodon-Prezë-Krrabë and Ishmi syncline area, that is represented respectively 
by the relief of Rodon-Erzeni hills and the fi elds of Ishmi. The terrains are hilly and 
together with a massive oak forest are seen from Maminas up to Rodon.
Along the road near the village of Bize is Kolndrekaj forest (an oak forest), which is 
a biomonument in Durres. The specifi city of this forest is that it is located only 160 m 
above sea level, where the beech usually grows at heights over 1000-1200 m. Many 
roadways are located near the beach of St. Peter, with the landscape and its tourist 
values. Near the Cape of Rodon, in a low neck between two hills is the church of St. 
Ndoi. The church is a monument with architectonic and romantic-gothic values of 
the XIII century.
Only 1-2 km further there is the Rodon Cape with a special size, shape and geological 
values. Lively cliff s are a landscape with scientifi c and educational values. The castle 
which is located in the northern part makes the Cape more interesting. It is known 
as Skanderbeg Castle and belongs to the XV century. The castle is a monument of 
Albanian culture because architectonic values   and strategic position. From the Cape 
of Rodon it can be seen the bay of Drin up to Shengjin in the north and the bay of 
Lalzit up to Bishti i Pallës in the south. Opportunities to develop camping, walking, 
water sports, fi shing make the Cape of Rodon more a# ractive.  Rodon fi sh makes the 
cuisine of Durres a fourable one. Good road infrastructure and the presence of host 
hostels are helping geotourism develop.

B. Itinerary II: Tirana-Ndroq- Kavajës Rock –Durres- Kallmi Beach.
In this itinerary we may look molassic formations of Pranadriatike Lowland. In Arapaj 
village, very close to the Adriatic coast Kavajas Rock is found, with stratifi cations of 
sandy layers and abrasion generated by wind. The bay and the city of Durres are 
seen from Kavaja Rock. Durres bay is one of the most frequented beaches in Albania 
by the national and foreign tourists. City of Durres or Dyrrah is one of the oldest 
cities in the country, founded in 627 BC and Korkyrasit. Convenient geographical 
position, as near the Adriatic Sea and the most important streets (Via Egnatia) have 
developed the city for centuries. The city of Durres is an underground archaeological 
park, where the greatest archeological discoveries are Durres Amphitheatre, Durres 
Beauty in the IV-III century BC, the Basilica theater, etc[6]. In the west of the city 
there is the Currilave beach and the giant earozonal spheres in Durres Mountain. In 
the north part of the Currilave beach there is Kallmi Beach, which has the geoturistic 
values. Method of geomorphologic formation and development opportunities of 
banlear tourisism, in a virgin and calm environment, makes beach a potential for 
geotouristiv development. Boat trips and speedboats are a very a# ractive activity for 
tourists.
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Conclusions

Geosites in Durres District are special and beautiful. Despite the fact that they 
have scientifi c educational and tourism values, they still are not frequented by 
geoturists. Lack of orientation and information tables has hampered the development 
of this part of tourism. Creating digital mapping and tourist routes is important 
for tourists, managers and residents. Scientifi c information and gjeosite maps will 
provide geological, geomorphological and touristic information which will increase 
touristic interest in the area. 
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Disa aspekte mbi ngarkimin e shpenzimeve gjyqësore në gjykimin civil në 
shkallë të parë

Kostika Çobanaqi

Para së gjithash dëshiroj të parashtroj që ngarkimi i shpenzimeve gjyqësore në gjykimin 
civil në shkallën e parë është një temë shumë e gjërë e cila nuk mund të ezaurohet 
nëpërmjet këtĳ  punimi, por vlerësoj se trajtimi i disa aspekteve që i konsideroj të 
rëndësishme, mendoj se i shërben jo vetëm pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë në këto 
gjykime, por edhe rritjes së njohurive të masës së gjerë të juristeve dhe jo të tillë, mbi 
këtë drejtim.
Gjithashtu dëshiroj të parashtroj se ngarkimi i shpenzimeve gjyqësore në gjykimin 
civil në shkallën e parë është i njëjtë me gjykimin e çështjeve administrative në shkallë 
të parë, pasi në këto të fundit zbatohen rregullat e Kodit te Procedurës Civile për 
problemet që nuk gjejnë zgjidhje nga ligji i posaçëm. 
Nocioni i shpenzimeve gjyqësore i referohet pikësëpari të gjitha shumave të paguara 
dhe shumave të pritshme për tu paguar, të cilat në mënyrë të përgjithshme përbejnë 
koston e përgjithshme të procesit.
Praktika gjyqësore ka treguar se llogaritja e shpenzimeve gjyqësore që lidhen 
me procesin e gjykimit ne shkalle te parë dhe në shkallët e tjera, është një pjesë e 
rëndësishme e hetimit gjyqësor, që lidhet me interesa jo të vogla ekonomike të palëve 
ndërgjyqëse dhe personave të tjerë të lidhur me ta.
Ligji ka përcaktuar detyrimin e gjykatës që të kryejë përllogaritjen1 e shpenzimeve 
gjyqësore, të përcaktojë2 dhe palën konkrete ndërgjyqëse, si dhe vlerën përkatëse 
ndaj kësaj pale që duhet të paguajë në kuadër të pagimit të shpenzimeve gjyqësore.
Pra përveç aspektit të përllogaritjes së shpenzimeve gjyqësore, detyrë tjetër e 
rëndësishme e gjykatës është dhe caktimi i palës që do t`i ngarkohen këto shpenzime 
gjyqësore.
Ndeshen dy raste të ngarkimit të shpenzimeve gjyqësore:

1- ngarkimi i shpenzimeve gjyqësore vetëm një pale ndërgjyqëse;
2- ngarkimi i përzier i shpenzimeve gjyqësore. 

Rasti i pare i ngarkimit te shpenzimeve gjyqësore vërehet në vendimet ku gjykata ka 
vendosur pranimin ose rrëzimin plotësisht të padisë.
Parimi që zbatohet në këtë rast është: shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së cilës 
nga gjykata nuk i janë pranuar pretendimet ose prapësimet e saj3. Me @ ale të tjera, 
këto shpenzime i ngarkohen palës paditëse kur është vendosur rrëzimi i padisë, ose 
palës së paditur kur është vendosur pranimi i padisë.
Ky parim është përcaktuar në nenin 106 te Kodit të Procedurës Civile. 
Rasti i pare është më i thjeshtë për t`u kuptuar dhe për t`u zbatuar në praktikë. 
Vështirësia për gjykatën në këtë situatë konsiston vetëm në përllogaritjen e 
shpenzimeve gjyqësore në këtë rast.  
Vëmendja duhet përqendruar në përjashtimin e parashikuar me ligj nga rregulli 

1  Nenet 104 e 105 të Kodit te Procedurës Civile.
2  Neni 106 i Kodit të Procedurës Civile.
3  Neni 106 i Kodit të Procedurës Civile.



71

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

i mësipërm. Ky përjashtim parashikohet në nenin 107 paragrafi  i dyte i KPC4. Kjo 
dispozite parashikon se paditësit i ngarkohen shpenzimet gjyqësore të kryera prej tĳ  
edhe nëse i pranohet padia, kur i padituri me veprimet e tĳ  nuk i ka dhënë shkak për 
ngritjen e padisë.
Rastet e mësipërme duhet të evidentohen rast pas rasti nga gjykata. Shprehja e 
përdorur ne ligj “nuk i ka dhënë shkak për ngritjen e padisë”, duhet të interpretohet drejt 
nga gjykata. Me rastin kur i padituri me sjelljen e tĳ  nuk i ka dhënë shkak paditësit 
për ngritjen e padisë do të kuptohet ai rast në të cilin veprimet konkrete të të paditurit 
nuk kanë sjellë drejtpërsëdrejti  lindjen e së drejtës subjektive të paditësit, të cilën 
ai kërkon ta rivendosë nëpërmjet gjykimit civil. Rasti me tipik i situatës në @ alë 
është gjykimi me objekt: “Kompensim për burgim të padrejtë”, ku pala e paditur, dega 
e thesarit të rrethit përkatës ku është shkaktuar dëmi nga burgimi i padrejtë, me 
veprimet e saj nuk ka çuar në lindjen e të drejtës subjektive të paditësit për të kërkuar 
dëmshpërblim për kohën e qëndrimit në burg ose arrest shtëpie.
Shembuj për rastin e mësipërm mund të sillen nga praktika e përditshme, por ajo 
që duhet theksuar është rëndësia që merr ekzistenca e lidhjes shkakësore ndërmjet 
veprimeve konkrete të të paditurit me lindjen e së drejtës subjektive të cënuar të 
paditësit.
Një pyetje e rëndësishme që lind në këtë rast është: A është e domosdoshme që 
paditësi fi llimisht t`i drejtohet me kërkesë jashtëgjyqesore të paditurit për të kërkuar 
realizimin e të drejtës subjektive të cenuar dhe vetëm në rast të përgjigjes negative 
apo të mospërgjigjes nga ana e tĳ  paditësi t`i drejtohet gjykatës dhe n këtë rast t`i 
lindë e drejta që të kërkojë pagimin e shpenzimeve gjyqësore?
Përgjigja gjendet në tërësinë e dispozitave të Kodit të Procedurës Civile dhe Kodit 
Civil si dhe te ligjeve të tjera te posaçme, ë cilat kanë përcaktuar të drejtën e subjektit 
për të realizuar mbrojtjen e zakonshme, atë gjyqësore për të realizuar rivendosjen 
e të drejtës së cënuar. Pra në rastin e rivendosjes gjyqësore të të drejtës subjektive 
të cënuar, subjekti i cenuar nuk ka asnjë detyrim që më parë t`i drejtohet subjektit 
cënues para paraqitjes së padisë në gjykatë. Nëse i padituri mendon se ka vend që 
të zgjidhet çështja pa një proces gjyqësor, ai ka të drejtë që të propozojë zgjidhjen 
e çështjes me pajtim dhe në këtë rast, shpenzimet gjyqësore mbeten në ngarkim të 
palëve ashtu si janë bërë prej tyre, përveç marrëveshjes së kundërt.5     
Por në rastet kur i padituri nuk ka asnjë mundësi që të ketë dĳ eni lidhur me detyrimin 
e tĳ  ndaj paditësit, njo% imi paraprak i paditësit ndaj të paditurit merr rol vendimtar 
në këtë drejtim dhe vlerësohet nga gjykata rast pas rasti.

Ngarkimi i përzier i shpenzimeve gjyqësore

Rasti i dytë i mënyrës së caktimit të shpenzimeve gjyqësore është situata kur gjykata 
vendos që këto shpenzime të mos i caktohen një pale të vetme, por të dyja palëve 
ndërgjyqëse, duke përfshirë dhe personin e trete me ndërhyrje kryesore.
Ngarkimi i përzier i shpenzimeve gjyqësore ka të bëjë me rastet kur gjykata vendos 
pranimin pjesërisht të padisë së ngritur nga paditësi. 
Ligji6 parashikon rregullin se masa e shpenzimeve gjyqësore që i ngarkohet palës së 
4  Neni 107 paragrafi  i dytë i KPC: “Kur i padituri me sjelljen e tij nuk i ka dhënë shkak ngritjes së padisë, 
shpenzimet gjyqësore i ngarkohen paditësit edhe sikur të pranohet padia”. 
5  Neni 108 i Kodit te Procedurës Civile.
6  Paragrafi  i parë i nenit 106 të Kodit të Procedurës Civile.
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paditur është në përpjesëtim të drejtë me masën e pranuar të padisë.
Ligji përdor tekstualisht këtë shprehje “në masën e pjesës së padisë që është pranuar nga 
gjykata”. 
Fillimisht gjykata duhet te përcaktojë se cila është pjesa e padisë që është pranuar 
dhe ç`raport ka kjo pjesë e pranuar me tërësinë e objektit te padisë. Raporti ndërmjet 
pjesës së padisë së pranuar dhe kërkimeve totale të padisë duhet të pasqyrohet dhe 
në raportin e shpenzimeve gjyqësore që i ngarkohen të paditurit, në krahasim me 
shpenzimet totale të gjykimit. Shpesh here ky raport mund të rezultojë dhe nga 
zbatimi i rregullit matematikor, “rregullit të treshit”.
Ne rastet kur kemi te bëjmë me kthim shume ose me kërkime te vlerësueshme, 
llogaritja e këtĳ  raporti është më e thjeshte, ndërsa në rastet e tjera, kur kërkimet nuk 
janë të vlerësueshme, problemi komplikohet. Në rastin e fundit, kur kemi të bëjmë 
me kërkime të pavlerësueshme, gjykata duhet t`i referohet sasisë së kërkimeve të 
pranuara në raport me sasinë e kërkimeve të rrezuara. Ky raport duhet të përbëjë 
dhe raportin e shpenzimeve të ngarkuara me shpenzimet e përgjithshme të gjykimit. 
Situata konsiderohet jo e thjeshtë kur nga gjykata pranohet padia për një pjesë të saj 
dhe për pjesën tjetër duhet të vendoset pushimi i gjykimit. Edhe në këtë rast duhet të 
përcaktohet raporti ndërmjet pjesës së objektit të padisë për të cilin vendoset pushimi 
i gjykimit me pjesën e objektit të padisë që zgjidhet në themel. Ky raport ka në bazë të 
tĳ  numrin e kërkimeve për të cilin është vendosur pushimi me numrin e kërkimeve 
për te cilat është vendosur zgjidhja e çështjes në themel. 
Në raportet e sipërtreguara duhet të mbahet parasysh dhe fakti që jo rrallë në 
formulimet e objektit të padisë përfshihen dhe kërkime të cilat nuk lidhen drejtpërdrejt 
me pretendimet e paditësit për rivendosjen e të drejtës subjektive të cenuar. Të tilla 
mund të jenë kërkimet për detyrimin e të paditurit për pagimin e shpenzimeve 
gjyqësore të kryera nga paditësi, apo kërkimi për dhënien e vendimit me ekzekutim 
te përkohshëm7, etj.
Është detyrë e gjykatës që të bëjë një përcaktim të drejtë midis kërkimeve të objektit të 
padisë që konsiderohen “kërkime themelore” si dhe kërkimeve që kualifi kohen nga 
gjykata si “kërkime jothemelore”.
Në trajtimin e aspektit te shpenzimeve gjyqësore, raporti midis kërkimeve të pranuara 
dhe kërkimeve te rrëzuara apo të pushuara, duhet të përfshĳ ë kërkimet themelore 
dhe të lërë jashtë këtĳ  raporti kërkimet “jothemelore”. Janë pikërisht “kërkimet 
themelore” ato që janë bërë shkak për ngritjen e padisë, pasi të dytat janë derivat i të 
parave dhe nuk mund të barazohen me to. 

Ndërhyrja e personit te tretë dhe shpenzimet gjyqësore

Në praktikë llogaritja dhe përcaktimi i palës të cilës do t`i ngarkohen shpenzimet 
gjyqësore vështirësohet në rastet e ndërhyrjes së personit të tretë. Ne këtë rast vihen 
re tri situata:

a- në rastet kur kemi të bëjmë me hyrjen në gjykim të personit të tretë me ndërhyrje 
kryesore,

b- në rastet kur kemi të bëjmë me hyrjen në gjykim të personit të tretë me ndërhyrje 
dytësore,

c- në rastet kur kemi të bëjmë me hyrjen në gjykim të personit të tretë të thirrur nga 
pala ndërgjyqëse apo kryesisht nga gjykata.

7  Neni 317 i KPC.
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Le të shohim specifi kat qe dalin për çdo rast.
a. Në rastet kur kemi të bëjmë me hyrjen në gjykim të personit të tretë me ndërhyrje 
kryesore, llogaritja e shpenzimeve gjyqësore duhet të bëhet në të njëjtën mënyrë 
sikurse këto shpenzime kryhen nga një palë e veçantë në gjykim, pa u lidhur me 
shpenzimet e kryera dhe të rrjedhura nga veprimet e paditësit apo të paditurit. Ky 
rregull rrjedh nga vete karakteristika procedurale e personit të tretë me ndërhyrje 
kryesore. Personi i tretë me ndërhyrje kryesore mund të ndërhyjë në një gjykim civil 
vetëm nëpërmjet padisë së paraqitur prej tĳ  ndaj njërës pale ose ndaj të dy palëve 
ndërgjyqëse, duke pretenduar për vete tërësisht ose pjesërisht sendin ose të drejtën 
e pretenduar nga paditësi, me kusht që sendi ose e drejta e pretenduar të jetë objekt 
i padisë në shqyrtim.
Në këtë rast, nëse pranohet për shqyrtim në të njëjtin gjykim padia e personit të tretë 
me ndërhyrje kryesore, gjykata ndodhet para gjykimit të dy padive në një gjykim të 
përbashkët. 
Nënrasti i parë është kur personi i trete me ndërhyrje kryesore do të padiste të dy 
palët ndërgjyqëse, paditësin dhe të paditurit, duke i përfshirë të dy këto palë në 
cilësinë e të paditurit në padinë e tĳ . Pra do të kishim në të njëjtin hetim gjyqësor 
gjykimin e padisë së parë që ka iniciuar procesin si dhe padinë e dytë të paraqitur 
nga ndërhyrësi kryesor.
Në këtë situatë do të zbatohen rregullat për llogaritjen dhe ngarkimin e shpenzimeve 
gjyqësore sikurse do të zbatoheshin për secilën padi në një gjykim më vete. Pra do të 
llogariten shpenzimet gjyqësore që rrjedhin nga gjykimi i padisë së parë si dhe ato 
që rrjedhin nga gjykimi i padisë së dytë. Mund të ndodhë që veprimet hetimore të 
shërbejnë për hetimin gjyqësor të të dy padive njëkohësisht, p.sh. të kryhet ekspertimi 
për sqarimin e fakteve dhe rrethanave që lidhen me të dy paditë. Në këtë rast, 
shpenzimi gjyqësor do të llogaritet vetëm një herë dhe gjykata duhet të përqendrohet 
në përcaktimin e palës që do te paguajë këtë shpenzim. Vlerësohet veçanërisht në 
këtë rast fakti se cila palë ka kërkuar marrjen e kësaj prove, por jo vetëm.
Në rastin e gjykimit te padisë së personit të tretë me ndërhyrje kryesore, mund të 
ndodhë që të kemi njëkohësisht pranim plotësisht të padisë së parë dhe të padisë së 
dytë, por edhe mos pranim plotësisht të tyre, pasi kërkimet kanë të bëjnë me të njëjtin 
send ose të drejtë të pretenduar. Si rast i veçantë mund të jetë rasti i kërkimit pjesërisht 
nga ndërhyrësi kryesor i sendit ose të drejtës objekt gjykimi. Teorikisht në këtë rast 
ekziston mundësia që padia e pare të pranohet pjesërisht dhe padia e ndërhyrësit 
kryesor të pranohet plotësisht, pasi ky i fundit kërkon vetëm një pjese te sendit ose të 
të drejtës. Pyetja qe shtrohet në këtë moment është se si duhet të veprojë gjykata për 
caktimin e shpenzimeve gjyqësore që duhet të paguajë i padituri. Pas llogaritjes së 
shpenzimeve gjyqësore që ka kryer secila pale, caktimi i pjesës së këtyre shpenzimeve 
që duhet t`i caktohet palëve mbetet problemi më i vështirë për gjykatën. Kjo e fundit 
duhet të orientohet nga përcaktimit i drejtë i raporteve të kërkimeve themelore të 
pranuara me ato të rrëzuara për secilën padi. 
Nënrasti i dytë është kur personi i tretë me ndërhyrje kryesore do të padisë një nga 
palët ndërgjyqëse, paditësin ose paditurin, duke i përfshirë vetëm njërën palë në 
cilësinë e të paditurit në padinë e tĳ . Kuptohet që pala tjetër e cila nuk është përfshirë 
në padinë e ndërhyrësit kryesor nuk mund të konsiderohet se është bërë shkak për 
ngritjen e padisë së këtĳ  ndërhyrësi dhe nuk mund të ngarkohet me shpenzimet e 
kryera nga ndërhyrësi kryesor.
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b. Së dyti, në rastin kur kemi të bëjmë me hyrjen në gjykim të personit të tretë me 
ndërhyrje dytësore, do të zbatohet rregulli i përcaktuar në nenin 109 të Kodit të 
Procedurës Civile sipas të cilit “personi i tretë që bën ndërhyrje dytësore nuk detyrohet dhe 
as ngarkohet me pagimin e shpenzimeve gjyqësore”.
Ligji8 parashikon faktin se personi i tretë me ndërhyrje dytësore nuk detyrohet dhe 
as ngarkohet me pagimin e shpenzimeve gjyqësore, por nuk përcakton se çfarë bëhet 
me shpenzimet gjyqësore të kryera prej tĳ .
Për të zgjidhur këtë situate është e nevojshme t`i referohemi kuptimit të personit të 
tretë me ndërhyrje dytësore. Ne nenin 191 te KPC parashikohet se “Kushdo mund të 
ndërhyjë në një proces gjyqësor që zhvillohet ndërmjet personave të tjerë, kur ka interes për 
të mbështetur njërën ose tjetrën palë, me të cilën bashkohet në gjykim për ta ndihmuar atë”.
Nga vetë përcaktimi që ligji i ka bërë personit të tretë me ndërhyrje dytësore, del se 
që të pranohet ndërhyrja dytësore e një personi fi zik a juridik, duhet që të ekzistojnë 
në mënyrë kumulative këto dy kushte:  
a- personi ndërhyrës ka interes për të mbështetur njërën palë dhe duhet ta 
provojë atë,
b- ka për qellim ta ndihmoje palën me të cilën bashkohet.
Problemi që shtrohet për zgjidhje është se në rastin kur pala ndërgjyqëse me të cilin 
është bashkuar personi i tretë konsiderohet “gjyqfi tuesi”, a do t`i bashkohen këtĳ  
të fundit dhe shpenzimet e personit të tretë të bashkuar me të? Pra në shpenzimet 
gjyqësore të kryera nga pala “gjyqfi tuese”, a do të përllogariten shpenzimet e kryera 
nga personi i tretë me ndërhyrje dytësore të bashkuar me të?
Në një rast të tillë përgjigja gjendet në faktin se personi i tretë me ndërhyrje dytësore 
nuk është subjekt i marrëdhënies juridike të lindur mes paditesit dhe të paditurit 
dhe për këtë shkak nuk ka arsye që pala “gjyqhumbëse” të paguajë shpenzimet e 
një subjekti “ndihmues” te palës kundërshtare. Kjo dhe për faktin se drejtpërdrejt 
“gjyqhumbësi” nuk i ka cenuar atĳ  ndonjë të drejtë subjektive. 
c. Së treti le të ndalemi në rastin kur kemi të bëjmë me hyrjen në gjykim të personit të 
tretë të thirrur nga pala ndërgjyqëse apo kryesisht nga gjykata. 
Neni 1929 i KPC i jep të drejtë palës ndërgjyqëse që të thërrasë në gjykim një subjekt 
që nuk është palë, kur ekziston një nga dy situatat e parashikuara në këtë dispozitë.
Sipas nenit 193 te KPC, gjykata, kur çmon se procesi gjyqësor duhet të zhvillohet në 
prani të një personi të tretë, i cili rezulton se ka interes në çështje, e thërret atë dhe për 
këtë qëllim shtyn seancën gjyqësore.
Natyrisht që paraqitja e këtĳ  personi të tretë në gjykim shoqërohet me kryerjen e 
shpenzimeve gjyqësore, të cilat së pari fi llojnë që me njo% imin e tĳ  dhe vazhdojnë 
deri në kërkesat procedurale të tĳ , shpenzimet për aktet e deri në përfaqësimin me 
avokat në gjykim. Problemi që shtrohet para gjykatës është se si duhet të zgjidhet 
pagimi i këtyre shpenzimeve. Personi i tretë i thirrur në gjykim nga pala ndërgjyqëse 
sipas nenit 192 të KPC, apo kryesisht nga gjykata sipas nenit 193 te KPC, ka një pozitë 
të veçantë në gjykim. Ai nuk është as me cilësinë e ndërhyrësit kryesor dhe as me 
cilësinë e ndërhyrësit dytësor. Qenia në një pozitë të tillë procedurale vështirëson 
përcaktimin e një qëndrimi të drejtë lidhur me mënyrën e ngarkimit të shpenzimeve 
8  Neni 109 i KPC.
9  Neni 192 i KPC parashikon: “Secila palë mund të thërresë në gjykimin e çështjes një person me të cilin 
mendon se e ka të përbashkët çështjen ose nga i cili mund të kërkohet një garanci ose shpërblim, që lidhet me 

përfundimin e çështjes”. 
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gjyqësore të kryera prej tĳ . 
Por zgjidhja e kësaj situate do të gjendet në vetë përcaktimin e nocionit të këtĳ  personi 
të tretë, të parashikuar nga nenet 192 dhe 193 te KPC. Kriteri kryesor mbi të cilin pala 
apo gjykata thërret personin e tretë sipas nenit 102 e 193 të KPC, është ekzistenca e 
interesit të ligjshëm të subjektit që mendohet të jetë person i tretë, për gjykimin që po 
zhvillohet. Ky konstatim bëhet nga vetë gjykata kryesisht, por mund të jetë dhe mbi 
bazën e konstatimit të bërë paraprakisht nga palët. Gjithsesi, çmohet se shpenzimet 
gjyqësore të kryera për personin e tretë të thirrur nga pala apo kryesisht nga gjykata 
duhet të caktohen ndarazi për secilin nga këto dy raste.
Në rastin kur personi i tretë thirret nga pala ndërgjyqëse, kjo e fundit pavarësisht 
faktit se si përfundon zgjidhja e çështjes, ka detyrimin që të paguajë shpenzimet 
gjyqësore të kryera nga pala që hyn si person i tretë. Këtĳ  qëndrimi i bashkohet dhe 
fakti që ky person i tretë nuk ngarkohet me detyrime apo t`i lindin të drejta nga 
vendimi gjyqësor përfundimtar. 
Ndërsa në rastin kur pala e tretë thirret kryesisht nga gjykata sipas nenit 193 te KPC, 
vlerësohet së shpenzimet gjyqësore të këtĳ  personi të tretë duhet t`i ngarkohen vetë 
asaj pale, pasi marrja pjesë në gjykim është në interes të vetë kësaj pale. 
Kjo palë vlerëson vetë nëse duhet të vazhdojë të marrë pjesë fi zikisht në këtë gjykim 
apo të mos paraqitet, duke vĳ uar procesi ne mungesë si dhe duke u shmangur kjo 
palë nga kryerja e shpenzimeve gjyqësore. 
Në fund te fundit, marrja pjesë ose jo e këtĳ  personi të tretë të thirrur kryesisht nuk 
ndikon në marrëdhëniet e palëve ndërgjyqëse, për sa kohë që ky person i tretë nuk 
ka ndërruar pozitën e tĳ  nga person i tretë i thirrur kryesisht në person të tretë me 
ndërhyrje kryesore ose dytësore. 

Masa e shpenzimeve gjyqësore dhe përcaktimi i palës së ngarkuar – pjesë e 
dispozitivit të vendimit

Në pjesën hyrëse të kësaj teme u trajtua fakti që përcaktimi i masës së këtyre 
shpenzimeve dhe mënyra e ngarkimit të tyre është një detyrim i gjykatës, që rrjedh 
nga nenet 105, 106 e 31010 të Kodit të Procedurës Civile.
Në praktikë ndeshet rëndom fenomeni i vendosjes së shpenzimeve gjyqësore pas 
pjesës urdhëruese të vendimit dhe nënshkrimit të gjyqtarit dhe sekretares.
Në mja%  vendime të gjykatave të shkallës së parë vihet re vendosja e shpenzimeve 
gjyqësore pas nënshkrimit të vendimit nga gjyqtari. Ndonëse kanë kaluar vite të 
tëra nga shfuqizimi i dispozitës që parashikonte një formë të tillë të përllogaritjes së 
shpenzimeve gjyqësore, një praktike e tillë për fat të keq vihet re edhe aktualisht.
Është e rëndësishme të sqarohet se vendosja e llogaritjes së shpenzimeve gjyqësore 
pas nënshkrimeve të gjyqtarit dhe sekretares, jo vetëm që vjen në kundërshtim me 
ligjin procedural, por e bën atë pjesë të paekzekutueshme nga zyra e përmbarimit.
Kodi i Procedurës Civile i miratuar me ligjin nr. 8116 date 29.03.1996 i cili hyri në fuqi 
në datën 01.06.1996, në nenin 106 paragrafi  i fundit, ka patur formulimin si vĳ on: 
“Shpenzimet evidencohen, llogariten dhe shënohen nga sekretari gjyqësor në anën e vendimit. 
Kësaj shume i shtohen edhe shpenzimet për njo# imin e vendimit”.

10 Ne nenin 310 të KPC midis te tjerave parashikohet: “III-Në pjesën urdhëruese, ndër të tjera, duhet të 
përmenden:.... 2. kujt i ngarkohen shpenzimet gjyqësore,...” 
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Rregulli i mësipërm u konsiderua i gabuar dhe nga ligjvënësi u hoq pas kalimit te 
rreth pesë vjetëve nga dalja e KPC të vitit 1996.
Ligji nr. 8812 date 17.05.2001 “Për disa shtesa e ndryshime ne KPC te RSH” ka 
riformuluar nenin 106 të këtĳ  kodi dhe në riformulimin e ri të parashikuar nga ky 
ligj, paragrafi  i fundit i sipërpërmendur u hoq. Ligji nr.8812 date 17.05.2001 i cili bëri 
dhe ndryshimin e mësipërm hyri në fuqi në qershor të viti 2001 dhe botimet e Kodit 
te Procedurës Civile të dala pas kësaj date, kanë pasqyruar dhe ndryshimet e bëra 
me këtë ligj, të cilat prekën një numër relativisht të madh të dispozitave procedurale 
civile. Pothuajse të gjitha botimet e KPC të dala pas viti 2001 patën nën titullin e nenit 
106 te KPC dhe shënimin “(Ndryshuar me ligjin nr. 8812, datë 17.5.2001, neni 24)
Sikurse është përmendur me sipër, mënyra e drejtë dhe ligjore e përllogaritjes dhe 
ngarkimit të shpenzimeve gjyqësore, është vendosja e masës së këtyre shpenzimeve 
dhe palën së cilës i ngarkohen në pjesën urdhëruese të vendimit. 
Vendosja e masës së shpenzimeve gjyqësore në pjesën urdhëruese të vendimit, duke 
përcaktuar dhe palën konkrete, duhet të paraprihet nga një trajtim i detajuar në 
pjesën arsyetuese të vendimit.
Vetëm në këtë formë kjo pjesë e vendimit mund të përbëjë titull ekzekutiv, konform 
nenin 510 pika “a” e KPC të ndryshuar. 
Mënyra e përllogaritjes së shpenzimeve dhe arsyet se përse pala konkrete duhet të 
ngarkohet me shpenzimet gjyqësore, duhet të zërë vendin e vet në pjesën arsyetuese 
të gjykimit edhe për faktin se ndryshe nga urdhërimet e gjykatës në dispozitivin 
e vendimit lidhur me zgjidhjen e mosmarrëveshjes, ndaj vendimit të gjykatës mbi 
shpenzimet gjyqësore, konform nenit 110 te KPC lejohet ankim i veçantë, i cili në 
dallim nga ankimi për pjesën tjetër të vendimit, ka afatin 5-ditor.
Si përfundim duhet theksuar se çështja e shpenzimeve gjyqësore është një çështje së 
cilës teoria e së drejtës dhe praktika gjyqësore duhet t`i kushtojnë vëmendjen e duhur, 
për të respektuar te drejtat e palëve ne një gjykim civil dhe te mosmarrëveshjeve 
administrative, të drejta të cilat janë parashikuar nga ligji dhe duhet të marrin 
vlerësimin e duhur në funksion të një gjykimi të drejtë e ligjor.
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Paga, një element i rëndësishëm i marrëdhënieve të punës

Dr. Donila Pipa
Akademia Profesionale e Biznesit

Hyrja

Ky artikull  ka për qëllim të analizojë pagën si një element i rëndësishëm të  marrëdhënieve 
të punës. Metoda e përdorur është ajo e krahasimit duke analizuar  aspekte të ndryshme dhe 
përkufi zime të termit pagë në aspektin global dhe kombëtar. Në të njëjtën kohë bazohet në të 
dhënat e Eurostat  i cili krahason pagën minimale në rajon edhe në aspektin evropian.
Shqipëria është një shtet që ka ratifi kuar një numër të caktuar konventash të Organizatës 
Ndërkombëtare të Punës, por në të njëjtën kohë është një shtet që duhet të plotësojë kushtet e 
aderimit dhe të përshtatë legjislacionin shqiptar me atë evropian edhe në aspektin e së drejtës 
së punës që konsiderohet si një e drejtë sociale.
Konkluzionet e këtĳ  artikulli lidhen me dëshirën dhe potencialin që ka Shqipëria që në praktikë 
të respektohen barazia midis burrave edhe grave, në marrëdhëniet e punës dhe në elementin 
më të rëndësishëm të marrëdhënieve të varura të punës siç është paga. Në të njëjtën kohë 
rritja e pagës minimale ul papunësinë, rrit rendimentin në punë edhe bën shtetasit shqiptar të 
ndihen si qytetarë evropianë në shtetin e tyre.
Le të shpresojmë që Shqipëria të rilindë, duke bërë që shtetasit e saj të kenë të njëjtin standard 
jetese me vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe duke vazhduar reformat për tu bërë pjesë 
e familjes evropiane.

1. Rregullimi i marrëdhënieve të  punës  në botën globale

Marrëdhëniet  e punës janë marrëdhënie të varura pune. Në momentin  që mungon 
elementi pagë, marrëdhëniet  e punës nuk bëjnë objektin e kontratës së punës. 
Paga është një ndër elementët kryesorë të marrëdhënieve të punës e cila është një 
marrëdhënie shpërblim-shërbim midis punëmarrësit dhe punëdhënësit1.
Në  nivel komunitar, barazia në pagë mes punëmarrësve burra dhe gra është 
parashikuar që prej fi llimit të traktateve dhe të procesit të integrimit, pavarësisht se 
procesi i integrimit evropian fi lloi si një integrim në aspektin ekonomik.
Nqs i referohemi nenit 119 të  Traktatit të Romës 2 vëmë re që fl itet për pagë të 
barabartë për punë të njëjtë. midis burrave edhe grave .i cili është bërë  neni 157 3, 
te TFBE SOT, fl et për parimin e barazisë në shpërblim mes punëmarrësve burra dhe 
punëmarrësve  gra për punë të njëjtë ose për punë të të njëjtës vlerë.
 Ky parim i shpërblimit të barabartë ka një qëllim ekonomik edhe social si një parim 
i së drejtës sociale.
Bashkimi evropian përpiqet të shmangë pabarazitë dhe të nxisë barazinë midis 
burrave dhe grave (Hennion, 2013, 280). 
Nëqo% ëse i referohemi TBE vëmë re që  të gjithë njerëzit kanë të drejtën për të punuar. 
Ata kanë të drejtën të përpiqen të krĳ ojnë një jetë sa më të mirë të mundshme, për 
1  Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Botimi i Qendrës së Publikimeve zyrtare,  neni 12, Tirane, 2012, 
fq 15. 
2  http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_en.htm.
3  Consolidated Treaties Charter Of Fundamental Rights, , neni 157 (ex neni  141 TKE) Publications Offi ce 
of the European Union,March , 2010.
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veten e tyre dhe për familjet, nëse ata nuk lejohen për një gjë të tillë kemi shkelje të të 
drejtave të tyre (Canaj, 2014, 13).
Shqipëria  është një shtet kandidat në Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë është 
anëtare e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, një organizate ndër më të vjetrat së 
bashku me Kryqin e Kuq. E krĳ uar në vitin 1919 ,4 e themeluar në Konferencën e 
Paqes, në kuadër të Ligës së Kombeve me qëllim për të siguruar paqen e përhershme  
përmes drejtësisë sociale. Qëllimi dhe aktiviteti i saj janë përcaktuar në kushtetutën 
dhe në Deklaratën e Filadelfi as.  Organizata Ndërkombëtare e Punës ka status të 
personit juridik, të lidhur me Kombet e Bashkuara, e cila konsiderohet si agjenci 
speciale e KB, me autonomi të plotë si nga aspekti fi nanciar edhe ai administrativ.
Organizata Ndërkombëtare e Punës është një organizatë ndërkombëtare e cila studion 
çështjet nga sfera e marrëdhënieve të punës dhe të politikës sociale, si dhe propozon 
zgjidhje me masat e duhura që paraqiten nga sfera e punës (Bujupaj, 2001, 17).
Në momentin që Shqipëria ratifi kon një konventë është e vlefshme edhe funksionimi 
i saj në legjislacionin shqiptar, pasi një shtet anëtar i Organizatës Ndërkombëtare të 
Punës, pas ratifi kimit është e detyrueshme ta zbatojë qo% ë drejtpërsëdrejti ose duke 
e inkorporuar në legjislacionin kombëtar.
Siç e vëmë re edhe  Konventa nr 1005 , i referohet nocionit të barazisë  së shpërblimit 
midis burrit  dhe gruas për punë të barabartë, për pagën. Në këtë rast punëmarrësit 
pavarësisht  gjinisë duhet të   paguhet për punë të njëjtë edhe  pagë të njëjtë.
Termi  pagë” do të thotë paga e zakonshme bazë ose minimale, apo rroga dhe çdo lloj 
shpërblimi tjetër, në para në dorë apo në natyrë, që punëmarrësi e merr drejtpërdrejt 
apo tërthorazi, në lidhje me punën e tĳ , nga punëdhënësi.
Kodi i Punës është ligji më i rëndësishëm në të cilin përcaktohen të drejtat dhe 
detyrimet e punëmarrësve për punën e kryer, pagat, sigurimet shoqërore etj.
Në qo% ë se i referohemi Kodit të Punës, vëmë re që  termi pagë kuptohet paga  bazës 
si dhe shtesat me karakter të përhershëm  6:, apo edhe neni 111 , ku punëdhënësi i jep 
të njëjtën pagë si për burrat edhe për gratë që kryejnë punë me vlerë të barabartë7.
Si kategori juridike paga është shpërblimi në të holla që ndërmarrja/institucioni/ 
detyrohet ti japë çdo punëmarrësi, kundrejt punës efektivisht të kryer dhe në 
përshtatje me parimet dhe kriteret e caktuara në dispozitat përkatëse të Kushtetutës 
e të legjislacionit të punës Ҫela, 2014, 375).
Sot gruaja është një aktore në  tregun  global të punës. Bota nuk është e plotë pa 
gruan si një aktor të rëndësishëm në  jetën dhe në shoqërinë e çdo shteti. Barazia sjell 
zhvillim edhe kjo duket edhe nga ligjet në Shqipëri ku po vendosin kuota, që edhe 
gratë të jenë pjesë në vendimmarrje edhe në drejtimin e këtĳ  vendi.

2. Konventa nr 131 për përcaktimin e pagës minimale
4  www.ilo.org. The International Labour Organization and the quest for social justice, 1919–2009, 
International Labour Offi ce Geneva, 2009, pg.6.
5  Konventa nr 100. Sipas kësaj konvente të  miratuar nga Konferenca e Organizatës Ndërkombëtare të 
Punës,  me fjalën shpërblim kuptohet paga ose trajtimi i zakonshëm i pagës bazë ose minimale, si dhe të gjitha 
përfi timet e tjera që i paguhet drejtpërdrejt ose tërthorazi nga punëdhënësi punonjësit sipas punës që kryen ky 
i fundit.
6  Komentuar i dispozitave të Kodit të Punës, neni 10, Tiranë, 2007.
7  Neni 11 5 i Kodit të Punës Republikës së Shqipërisë, Botimi i Qendrës së Publikimeve zyrtare,  Tirane, 
2012, fq 61.



79

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

Një ndër burimet kryesore të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, janë edhe 
konventat.  Konventat miratohen nga Konferenca Ndërkombëtare e Punës me 
shumicë prej 2/ 3 e anëtarëve te saj. Sot ONP ka 186 anëtare , ku Shqipëria bën pjesë 
edhe ajo.
Nqs i referohemi Konventës 131 ajo është e ratifi kuar prej  53  shtetesh. Shqipëria e ka 
ratifi kuar këtë konventë dhe ka hyrë në fuqi më 18  Gusht  20048.
Çështjet e tregut të punës , sidomos ato që lidhen me pagën, respektimin e saj, 
deklarimin e pagës minimale apo çështje të tjera që lidhen me këtë te drejtë sociale, 
janë treguesit kryesore që tregojnë mirëqenien e një shteti dhe të individëve të saj9.

3. Po sa është paga minimale në Shqipëri edhe a mbulon minimumin jetik

Në ekonomi, puna është një njësi matjeje e kontributit të dhënë nga qeniet njerëzore në 
prodhimin e mallrave apo shërbimeve, ajo konsiderohet një nga faktorët  e prodhimit 
së bashku me kapitalin dhe tokën. Pagë është kompensues themelor për pagesën e 
punës, ndërsa kompensimi  për periudhën e punës i referohet pagës për njësi, paga 
është pagesa për njësinë e kohës (Ymeraj, 2011, 48). 
Sistemi i pagës është burimi kryesor i të ardhurave të punëmarrësve dhe  një ndër 
faktorët kryesorë të rritjes së rendimentit të punës dhe të përmirësimit të treguesve 
të prodhimit.
Përcaktimi i pagës minimale dhe detyrimi i punëdhënësit që të mos e paguajë më pak  
se paga minimale punëmarrësin është një ndër  garancitë për respektimin e të drejtave 
të punëmarrësve. Paga minimale caktohet  me vendim të Këshillit të Ministrave
Elementët që duhen marrë në konsideratë për përcaktimin  e nivelit të pagave 
minimale duhet, për aq sa është e mundshme dhe e përshtatshme në lidhje me 
praktikën dhe kushtet e vendit, të përfshĳ në:
a) nevojat e punëtorëve  dhe të familjeve të tyre, duke marrë në konsideratë 
nivelin e përgjithshëm të pagave në vend, koston e jetesës, përfi timet nga mbrojtja 
shoqërore dhe standardet relative të jetesës të grupeve të tjera shoqërore;
b) faktorët ekonomikë, duke përfshirë kërkesat e zhvillimit ekonomik, nivelet e 
prodhimit, si dhe dëshirën për arritjen dhe ruajtje ne një niveli të lartë punësimi10.
Sistemi i pagës është burimi kryesor i të ardhurave të punëmarrësve dhe  një ndër 
faktorët kryesorë të rritjes së rendimentit të punës  dhe të përmirësimit të treguesve të 
prodhimit. Ndërsa në kushtet e ekonomisë sociale të tregut, me qëllim që të mbrohen 
interesat e punonjësve, shteti cakton pagën minimale nominale, e cila është e 
detyrueshme si për sektorin shtetëror ashtu edhe për sektorin privat, për ndërmarrjet 
e përbashkëta etj. 
Paga minimale caktohet nga këto faktorë:
• Minimumi jetik. Prirja dhe qëllimi duhet të jetë, që paga minimale ti ofrohet 
minimumit jetik, sepse të gjithë ata persona që paguhen më pak se minimumi jetik, 
jetojnë nën nivelin e varfërisë.
• Nga rendimenti shoqëror i punës, prodhimi dhe të ardhurat. Sa më i lartë të 
jetë rendimenti shoqëror i punës, prodhimi dhe të ardhurat, aq më shumë krĳ ohen 
8  http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312276.
9  Hendeku Gjinor I Pagave në Shqipëri, Burime dhe Rekomnadime, UN WOMEN, Tiranë, 2011, fq 7.
10 Neni 111 I Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, Tiranë, fq 60.
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mundësi për rritjen e të ardhurave të popullsisë dhe të pagës minimale. Që të rritet 
mirëqenia e punonjësve dhe paga minimale, duhet të rritet prodhimi kombëtar bruto 
nëpërmjet rritjes së punësimit dhe rritjes së rendimentit në punë.
• Nga variacioni apo diferencat në nivelin e pagave për grupe të ndryshme 
punonjësish të sektorit publik (Telo, 1998).pupupupu  ( ( ( ( , , , , ).).).).

   Burimi: Eurostat; Federata Ndërkombëtare e Punësimit 
Vëmë re qe Eurostat, në janar 2015 ka nxjerrë të dhëna për pagën minimale, ku vëmë 
re që Shqipëria në krahasim me vendet e tjera ka një pagë minimale më të ulet se 
shtetet e tjera te rajonit. 
Shqipëria dhe Kosova janë dy vendet që aplikojnë pagesën minimale më të ulët në 
rajon. Të dhënat e “Open Data Albania” tregojnë se që në datën 1 janar të vitit 2015, 
me Vendim Nr. 77, datë 28.01.2015, paga minimale mujore për efekt kontributesh u 
barazua me pagën minimale mujore në shkallë vendi, pra u bë 22 000 lekë”11.
Në përputhje me kërkesat e Konventës së ILO-s Nr. 131 që është ratifi kuar nga 
Shqipëria në vitin 2004, Qeveria, nëpërmjet Këshillit të Ministrave, bën përcaktimin 
e pagës minimale sipër sektorin privat, ashtu dhe për atë publik, që aktualisht është 
22,000 lekë në muaj12 
Edhe nqs behet një krahasim me vendet e Evropës, përsëri  vëmë re që paga minimale 
prej 220 mĳ ë lekë  ose 157 euro sipas vendimit të Këshillit të  Ministrave është më i ulti 
në krahasim me shtetet e tjera.je

Graf nr 2
Burimi : Eurostat; Federata Ndërkombëtare e Punësimit  
Sipas grafi kut nr dy vëmë re që,  duke u krahasuar me shtetet e tjera, Vendi i 
cili ka pagën minimale më të larë të është Luksemburgu dhe arrin në 1921 Euro/Muaj. 
11  http://www.shekulli.com.al/p.php?id=241327.
12 Strategji për punën,  Shqipëria/ Dokumenti I Programit Të Punës Së Denjë Për Vendin, 2012 – 2015, Tirane 
Fq 5.
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Më pas renditet Belgjika, Irlanda, Franca, Britani e Madhe. Gjermania aplikon pagë 
minimale në bazë të s ektorëve, dhe tarifa më e ulët arrin 7 euro/ora për 48 orë pune 
në javë.13, etj ndërsa Shqipëria është në vendet e fundit përsa i përket pagës minimale, 
prej1 57 e shtate euro në muaj.
Sot Shqipëria ka ratifi kuar  shumë marrëveshje, konventa që kanë të bëjnë me sigurinë 
dhe të drejtat e punëmarrësve në cdo aspekt”që nga diskriminimi, paga apo orari i 
punës dhe leja vjetore. Sot i jepet rëndësi individit në këtë botë globale për të mos 
u quajtur dhe përdorur si skllav në botën moderne, por si subjekt me të drejta dhe 
detyrime të njëjta ashtu si edhe punëdhënësi.14

4. Punësimi informal edhe paga

Për shumë vite informaliteti në tregun e punës ka qenë një dukuri në rritje në Shqipëri. 
Informaliteti lidhet që në momentin e mosrespektimit të kontratës së punës , një ndër 
elementët kryesore  të marrëdhënieve të punës. Shumica e femrave dhe e të rinjve 
kryejnë punë të papaguar në familje, veçanërisht në zonat rurale. 
Impakti i informalitetit është pesëfi sh: 
- së pari, ai ndikon drejtpërdrejt tek sigurie punës, sepse mungojnë kontratat;
- së dyti, ai ndikon tek e drejta për sigurime shoqërore, të cilat janë shumë të 

rëndësishme për mbulimin me sigurimin shëndetësor dhe pensionin e pleqërisë, 
duke vënë në rrezik jetesën në një periudhë më të vonshme të jetës;

- së treti, ai pakëson pagesën dhe burimin e të ardhurave, duke rënduar mirëqenien 
ekonomike; 

- së katërti, ai vë një barrë fi skale mbi ekonominë nëpërmjet evazionit tatimor; 
- së pesti, ai pengon zhvillimin e tregut në fushat që varen shumë nga puna e familjes, 

si për shembull bujqësia.
Në këtë gjendje nevojiten zbatimi më i fuqishëm i ligjit, si edhe skemat e nxitjes 
për punëdhënësit për të inkurajuar punësimin formal nëpërmjet kontributeve të 
zvogëluara ose stimujve të tjerë fi nanciarë. 15

Puna në  të zezë , apo mosdeklarimi i pagës reale bën që punëmarrësi të dëmtohet në 
mënyrë të tërthortë apo të drejtpërdrejtë. Puna ilegale quhet ndryshe punë e zezë dhe 
punë gri. Puna ilegale quhet punë e zezë kur punëdhënësi nuk paguan asnjë detyrim 
ndaj punëmarrësit , por u paguan atyre vetëm pagën. Në këtë rast punëmarrësit nuk 
fi gurojnë  të regjistruar në punë, ose të punësuar, por fi gurojnë ligjërisht të papunë.
Puna e paligjshme është puna gri, në rastet kur punëdhënësi paguan kontributet për 
sigurimin e punonjësve, por jo plotësisht. Ai deklaron  një pagë  më të vogël  për 
punonjësit dhe paguan për ta detyrime më të vogla  sesa do të paguante  nëse do të 
deklaronte pagën normale. Në vendin tonë konstatohen aktualisht nivele të larta të 
ekonomisë edhe të punës së paligjshme. Si pasojë e mosbatimit  të legjislacionit me 
rreptësi, mja%  biznese private fshehin të ardhurat reale, nuk paguajnë tatimet dhe 
taksat, importojnë mallra të pazhdoganuar, eksportojnë prodhime pa i deklaruar etj 
(Barjaba, 2013, 26-27).
Të gjithë kemi qenë dëshmitarë të mosdeklarimit të pagës reale, dhe të procedurës së 
13 http://www.shekulli.com.al/p.php?id=42652.
14 Revista shkencore  Studime Profesionale, Botim i Akademisë Profesionale të Biznesit, nr 1, Tiranë, 2015 
Fq 1. 
15 http://www.sociale.gov.al/fi les/documents_fi les/15-01-14-02-54.
53Strategjia__Kombetare_per_Punesim_dhe_Aftesi,__Plani___Veprimit_24_11_2014_(KM).pdf.
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marrjes së pagës një pjese në bankë edhe tjetra në zarf. 
Por deklarimi i pagës reale na bën më të sigurt  dhe në të njëjtën kohë është një 
mundësi më shumë në momentin kur punëmarrësi del në pension,  në momentin që 
do të marrë një kredi, barrëlindje apo rasti aksidenti në punë.
 Shqipëria por edhe në vende të tjera Post Lindore paga përcaktohet me vendim të 
Këshillit të Ministrave , i cili përcakton pagën minimale dhe maksimale në vend.
Pavarësisht faktit që marrëdhëniet e punës janë marrëdhënie te varura që rregullohen 
që në momentin e lidhjes së kontratës midis punëdhënësit edhe punëmarrësit, shteti 
është rregullues i këtyre marrëdhënieve që lindin midis subjekteve të saj. 
Shteti nëpërmjet organeve dhe personave kompetentë duhet të kontrollojë, të 
ndëshkojë ato subjekte që nuk lidhin kontratën e punës dhe që nuk deklarojnë pagën 
reale për subjektet e tyre.
Në të njëjtën kohë përveç shtetit ka një vlerë të madhe edhe sindikatat. Sindikatat 
bëjnë edhe ato objektin e marrëdhënieve të punës, duke u konsideruar si mbrojtës 
socialë dhe persona juridikë në aspektin profesional të palëve që  anëtarësohen në të.
Të punësuarit  kanë të drejtën të  bashkohen lirisht në organizata sindikale për 
mbrojtjen e interesave të tyre të punës16.
Përveç funksioneve të tjera, sindikatat kanë rolin e ndërmjetësit për të negociuar për 
të drejtat dhe detyrimet e punëmarrësve dhe punëdhënësve. 
Sindikatat duhet të negociojnë standarde minimale, e cila lidhet shumë herë edhe me 
pagën. Sindikatat duhet të mbrojnë të drejtat e punonjësve edhe në fushën e pagave, 
sepse disa punëdhënës duke shfrytëzuar nivelin e lartë të papunësisë, i paguajnë 
punëtorët e tyre nën nivelin e pagës minimale.17 Sa më të forta të jenë sindikatat, aq 
më shumë të drejta do të përfi tojnë sidomos punëmarrësit.
Duke mbrojtur interesat e punëmarrësve , e  bën punëmarrësin subjekt më të fortë, 
për të rritur mirëqenien sociale për të gjitha shtresat  e popullatës shqiptare.
Të shpresojmë që sindikatat të jenë aktive dhe të ndikojnë edhe në rritjen e pagës minimale 
në Shqipëri, duke qenë se jemi një shtet që do të bëhet pjesë e familjes evropiane.
Duhet të  rinisë dialogu I  munguar prej kohësh me sindikatat pë të rikthyer kulturën 
e tri-partizmit mes shtetit, punëdhënësve e punëmarrësve çka do të rĳ etësojë edhe 
Këshillin Kombëtar të Punës si një instrument themelor në hartimin e politikave të 
punësimit, pagave e përfi timeve sociale.18

A% ësi më të larta në punë mund të arrihen vetëm duke rritur mirëqenien, rritur pagat 
dhe standardet e punësimit, me qëllim që të rritet rendimenti dhe rinia shqiptare të  
jetë aktive në tregun e punës.

5. Rast Studimor -  Neni 157 I TFBE

Neni 157 i TBE sic e theksuam edhe më lart, fl et për trajtim të barabartë në fushën e 
pagave, për të   njëjtën punë  ose për punë të të njëjtës vlerë.
 Nqs i referohemi praktikës gjyqësore vemë re që ky parim ka rëndësi duke marrë 
për bazë vendimet e Gjykatës  Europiane së Drejtësisë, e cila bazohet në nenin 157 

16  Neni 50 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
17  Bashkimi I Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, Korrupsioni ulet nëpërmjet Kontratave Kolektive të 
Punës, Instituti I Punës, Tiranë, 2007, Fq 81.
18 http://www.sociale.gov.al/al/program/punesimi .
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të traktatit, por në të njëjtën kohë edhe në Direktivën nr 75/117 KEE dhe Direktivën 
2006/54.
 Gjykata e Drejtësisë në vendimin Defrenne II Sabena19, i 8 prillit, e cila fl et për 
diferencën në pagë midis  një stujuardese   edhe  punonjësve të tjere dhe shoqërisë 
belge, që lidhet me parimin se të gjithë duhet të paguhen njësoj, të jenë të barabartë 
në shpërblim për punë të njëjte  dhe pune të të njëjtës vlerë.  Në këtë rast kemi të 
bëjmë me një parim të drejtësisë sociale,  duke eliminuar çdo diskriminim  të bazuar 
në gjini.
Barazia në shpërblim lidhet edhe  punën në të njëjtin vend pune dhe që puna të jetë 
e njëjtë, duke marrë parasysh edhe  shkallen e  vështirësisë fi zike  duke marrë si 
shembull rastin Rummler,20 .
Nocioni i barazisë në shpërblim që bazohet sot neni 157 shikohet edhe në aspektin e 
vjetërsisë për punë, sic ëshë rasti Cadman 21.
Por  nen 157 i pagës lidhet  edhe me aspektin e rastit të  marrjes së pagës në rastin 
e  sëmundjes si në rastin 22Rinner Kuhn, pra duke shtuar edhe   shprehjen,  për cdo 
avantazh tjetër  sic eshtë rasti marrëdhënieve të punës  që lidhen për pagën e paguar, 
për orët shtesë apo pushimet e papaguara.23.
Përgjithësisht në vendimet e legjislacionit shqiptar lidhet me kërkesë padi që kanë 
si objekt zgjidhjen e kontratës së punës pa shkaqe të arsyeshme. Në këto kërkesë 
padi kërkohet përvec dëmshpërblimit në të holla, për mosrespektimin e zgjidhjes dhe 
afateve të njo% imit të kontratës së punës, duke kërkuar edhe  pagimin e pushimeve të 
papaguara, vjetërsisë në punë, apo duke konsideruar si referencë pagën që ka pasur 
punëmarrësi në momentin e zgjidhjes së kontratës.
 POR, Në qo% ëse i referohemi legjislacionit kombëtar, pavarësisht se kemi shumë 
diskriminime në pagë, në aspektin gjinor, në aspektin për punë të barabartë dhe 
shumë herë pagë të ndryshme, punëmarrësit shqiptarë nuk i drejtohen gjykatës , 
duke pasur si objekt të  një  kërkësë padi,  për trajtim jo të barabartë që lidhen me 
punën që kryejne apo pagës që marrin në marrëdhëniet e punës apo duke ju bazuar 
kontratës së nënshkruar nga palët. 

Konkluzione

Nga të dhënat më sipër nxjerrim konkluzionin se paga si elementi më i rëndësishëm 
i marrëdhënieve të punës, është elementi kryesor në këtë botë globale. 
Gjithashtu  Shqipëria duhet të jetë dhe shqiptarët të ndihen si qytetarë evropianë dhe 
ky revolucion duhet të fi llojë nga  rritja e nivelit të pagës minimale, i cili do të ulë 
papunësinë, korrupsionin edhe do të stimulojë më shumë punëmarrësit për të rritur 
rendimentin në punë.
Në të njëjtën kohë shteti duhet të jetë më aktiv i tregut të punës, me qëllim që të mos 
lejohet informaliteti në pagë, apo mospagesa e pagës për secilin subjekt që kryhen një 
punë, e cila bazohet në një marrëveshje midis palëve.

19 Ceshtja defene II Sebena.
20 Rummler v Ackeknecht.
21 Cadman C 17/05.
22 Rinner Kuhn.
23 Botel, ceshtja c 360/ 90.
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Sindikatat duhet të jenë aktive si subjekt i pavarur nga shteti, politika, por për të 
rritur nivelin e jetesës, mirëqenies.
Punëmarrësit duhet të ndërgjegjësohen që të gjithë duhet të paguhen për punë të 
njëjtë dhe me vlerë të njëjtë, që është një parim i barazisë në shpërblim. Ky burim 
bazohet që në traktatin e Romës, Traktatin e Amsterdamit dhe atë Të Lisbonës, si një 
parim në barazinë e shpërblimit, për një pagë reale në marrëdhëniet globale të punës. 
Një ndër kriteret kryesorë për tu hapur negociatat midis Bashkimit Evropian dhe 
Shqipërisë është edhe ulja e korrupsionit. Ky kriter mund të realizohet vetëm 
nëqo% ëse në radhë të parë rriten pagat dhe kështu ulet varfëria dhe sjell edhe uljen e 
korrupsionit.
Por nuk duhet të harrojmë qe Shume herë mentaliteti shqiptar është skeptik në lidhje 
me një grua si shefe, drejtoreshë apo ministre,  e cila paguhet njësoj si një burrë, 
por nuk duhet harruar shprehja që  kur, ” Një grua mban dhe përkujdeset për shtëpinë 
dhe familjen e saja, mund të drejtojë një institucion, ndërmarrje apo shtet. Gjithmonë pas 
një burri të suksesshëm ndodhet një grua e zgjuar” Le të shpresojmë  që viti 2016 do 
sjellë ndryshimin edhe në mentalitetin e të punuarit, e të paguarit dhe rritjes së 
mirëqenies midis subjekteve dhe duke respektuar në të njëjtën kohë kontratën dhe 
palët kontraktuese.
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Ballkani dhe ekuilibri i Forcave në shek XXI

PhD (C.) Behar Haziri
Universiteti i Evropës Juglindore

Abstrakt
 
Ballkani shquhet si një nga rajonet me ndikim të madh gjeopolitik dhe gjeostrategjik, 
ku nacionalizmi është i pranishëm dhe shpeshherë i paraqitur si ideatori i projekteve që 
përfunduan me lu% ëra të tmerrshme. Konfi gurimi i ri i Ballkanit i cili ndodhi me krĳ imin e 
shteteve të reja pas shpërbërjes së Jugosllavisë bëri të mundur edhe ndryshimin e ekuilibrit të 
forcave që kishte qenë deri në vitin 1990. Jugosllavia e fuqishme nuk ekzistonte më, Rumania, 
Bullgaria dhe Hungaria nuk ishin më pjesë e BRSS-së, ndërsa Shqipëria kishte bërë hapin e 
parë drejt ndryshimit nga diktatura komuniste në demokraci. Shtetet e tjera si Turqia dhe 
Greqia të dy anëtare të NATO-s tani ishin më të favorizuara ngase nuk ishin në konkurrencë 
me Jugosllavinë që kishte një forcë ushtarake e vlerësuar si armata e katërt në Evropë.
Në shek XXI, Ballkani pëson ndryshime tjera të mëdha. Së pari ishte integrimi i Sllovenisë, pastaj 
Bullgarisë dhe Rumanisë dhe së fundi i Kroacisë në BE, pastaj ndodhi shpallja e Pavarësisë së 
Kosovës dhe së fundi integrimi i Shqipërisë në NATO. Këto elemente  ndryshuan edhe një 
herë hartën gjeopolitike, gjeostrategjike dhe ekuilibrin e forcave të Ballkanit. Metodologjia e 
përdorur në këtë punim do të jetë metoda analizë-sintezë, duke i përdorur gjithmonë teoritë e 
marrëdhënieve ndërkombëtare në funksion të shpjegimit të problemeve të sigurisë dhe fuqisë 
e që mund të jetë realizmi.

Fjalët kyçe: ekuilibri i forcave, realizmi strukturor, realizmi defansiv, realizmi ofansiv.             
 

Hyrje

Shkatërrimi i Perandorisë Osmane dhe asaj Austro-Hungareze solli krĳ imin e shteteve 
të reja në hapësirën e Ballkanit, çka në fakt në emër të vetëvendosjes shumë popuj u 
nënshtruan nga Fuqitë e Mëdha. Shqiptarët ishin të rrethuar nga Serbia, Greqia dhe 
Mali i Zi. Vetëvendosja e cila kishte synim që popujve t’ju jepte mundësinë e krĳ imit 
të shteteve të tyre, kishte bërë ca lëshime. Humbja e balancuesit të ekuilibrit të forcave 
Britanisë së Madhe (J.Morgenthau, Hans, 2008:219) dhe dalja në skenë e shteteve të 
tjera si Franca dhe Rusia bënë që të krĳ ohet një mjegulli rreth çështjes së Ballkanit e 
cila trajtohej si qendra botërore e ekuilibrit të forcave për shkak të lidhjeve rrugore, 
detare dhe ajrore. Krĳ imi i Jugosllavisë me bashkimin e mbretërisë Kroate-Serbe-
Sllovene, me idenë e Ante Trumbiqit dhe me mbështetjen e Nikolla Pashiqit dhe me 
mbështetjen e Francës dhe Rusisë ishte diçka që irritonte ShBA-në dhe Britaninë e 
Madhe (A. Andelman, David, 2008:211-49). 
Rumania e cila udhëhiqej nga Bratianu dhe më vonë edhe nga mbretëresha Marie 
problemin më të madh të sajin e kishte Banatin. Kërkesat e Rumunëve ishin të mëdha, 
por që u shkonte për shtati Francës sepse ideja franceze ishte të krĳ onte një Jugosllavi 
të fortë dhe një Rumani të forte, për të pamundësuar Rusisë dhe Gjermanisë të kenë 
ndikim në Ballkan. Çështja e Vojvodinës mbeti nën Jugosllavi. Bullgaria e cila në 
shekullin X kishte arritur që të ketë nën zotërim tërë Ballkanin, si aleate e Gjermanisë 
dhe Austrisë gjatë lu% ës, tentonte të rimarrë Dobruxhën dhe Trakinë. E udhëhequr 
nga Aleksandër Stambolski dhe duke shfrytëzuar vetëvendosjen arritën të përfi tojnë 
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territoret e tyre, megjithëse një pjesë të tyre e kishin marrë Jugosllavia, Rumania. Franca 
dhe Italia kundërshtonin rimarrjen e territoreve nga Bullgaria, por ShBA-të kishin një 
simpati për të dhe ju ndihmuan mja% ë (A. Andelman, David, 2008, po aty).
Ndërmjet Lu% ës së Parë Botërore dhe Lu% ës së Dytë Botërore nuk pati ndonjë ndryshim 
në aspektin gjeografi k. Gjatë LDB-re, Ballkani ishte i përfshirë në lu% ë dhe ishte i 
okupuar nga Gjermania, deri më 1945 kur ShBA, Britania e Madhe dhe Rusia e çliruan 
tërësisht. Në konferencën e Jaltës e cila u mbajt nga 4 - 11 shkurt të 1945, Ballkani u 
nda në zona të interesit që ishin: në Rumani: Rusia kontrollonte 90% – të tjerët 10% të 
territorit; në Greqi: Britania e Madhe kontrollonte 90%, ndërsa Rusia 10%; në Jugosllavi: 
ndarja ishte ShBA dhe Britania e Madhe 50 %, ndërsa Rusia 50%; në Hungari: poashtu 
ndarja ndërmjet fuqive ishte 50% – 50%; në Bullgari: Rusia 75% – të tjerët 25% (Jelavich, 
Barbara, 1999:286). Ndërsa Shqipëria nuk ishte e përfshirë në këtë ndarje.
Periudha e Lu% ës së Fto% ë, prapë ndryshoi raportet e shteteve. Bullgaria, Rumania 
u bënë anëtare të Paktit të Varshavës. Shqipëria ishte pjesë e Paktit të Varshavës 
deri më 1968 kur edhe u largua, ndërsa Turqia dhe Greqia u inkuadruan në NATO. 
Ekuilibri i forcave gjatë Lu% ës së Fto% ë ishte ndërmjet superfuqive si ShBA dhe BRSS. 
Jugosllavia mbeti vend i pa inkuadruar por që përfi toi shumë nga kjo lëvizje sepse 
arriti që të ruaj dominimin e saj në Ballkan.
Shpërbërja e BRSS çliroi shtetet e Ballkanit si Bullgarinë, Rumaninë të cilat dolën 
nga Pakti i Varshavës. Më pas pasoi edhe shpërbërja e Jugosllavisë, por jo në mënyrë 
paqësore siç kishte ndodhur shpërbërja e Çekosllovakisë por me lu% ëra të përgjakshme 
me mbi 350 mĳ ë të vrarë në tërë hapësirën e Jugosllavisë. Nga kjo lu% ë, u pavarësuan 
republikat duke u shndërruar në shtetet të pavarura si Sllovenia, Kroacia, Bosnja dhe 
Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia, Serbia dhe së fundi edhe Kosova më 17 shkurt 
2008, sepse me kushtetutën e 1974 kishte qenë pjesë konstituive e RSFJ. 
Në shek XXI, Ballkani pësoi edhe një ndryshim sa i përket ekuilibrit të forcave. Tani 
edhe Sllovenia, Kroacia, Bullgaria, Rumania, Shqipëria u bënë pjesë të NATO-s, duke 
e bërë ShBA-në si balancuesin kryesor, por duke lënë jashtë Serbinë si kërcënuesin 
kryesor të paqes në Ballkan dhe shkaktarë të disa lu% ërave përfshirë edhe LPB, si dhe 
Malin e Zi, Maqedoninë, Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Kosovën. 
Ballkani edhe pas shumë ndryshimeve, mbetet rajon i rrezikuar nga lu% ërat. 
Ndryshimet e mëdha në ekonominë botërore, rritja ekonomike si dhe rritja e kërkesës 
për energji, ka bërë që disa shtete të shfrytëzojnë kapacitetet e fuqishme të gazit 
dhe na% ës dhe të rikthehen fuqishëm në pozitat vendimmarrëse në Ballkan, dhe 
të mbështesin fuqishëm aleatët e tyre. Faktorizimi i Rusisë, Turqisë në ekonominë 
botërore nga njëra anë, por edhe ndikimi i fuqishëm i Gjermanisë, Francës, Britanisë 
së Madhe dhe veçanërisht Shteteve të Bashkuara, ka bërë që ekuilibri i forcave në 
Ballkan të jetë pjesë e debateve dhe analizave shkencore. Çdo ndryshim i kursit 
të demokracisë liberale, apo misionit të integrimit evropian do të sillte krizë të re 
në hapësirën e Ballkanit sepse akoma ekzistojnë shumë çështje të pazgjidhura që 
nga Konferenca e Londrës e vitit 1913, pastaj Konferenca e Paqes së Versajës e vitit 
1919 (Treaty of Versailles ), Konferenca e Paqes së Parisit e vitit 1946, Marrëveshja 
e Dejtonit e vitit 1995 (Dayton Agreement), Marrëveshja e Kumanovës e vitit 1999, 
Marrëveshja e Ohrit e vitit 2001, dhe marrëveshjet tjera që priten të realizohen nga 
bisedimet Kosovë-Serbi.       
  

Ekuilibri i Forcave në Marrëdhëniet Ndërkombëtare
 
Ekuilibri i forcave është një projekt që daton që nga shek  XVII dhe që ishte një 
përplasje ndërmjet traditave të Perandorisë Romake dhe Kishës Katolike në njërën 
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anë dhe shteteve si Franca, Britania e Madhe, Spanja (Kissinger, Henry, 1999:56). 
Deri në paqen e Westfalisë shtetet nuk kishin arritur të balanconin fuqitë e tyre sepse 
akoma nuk e kishin defi nuar sovranitetin e tyre. Në këtë periudhë lindën koncepetet 
raison d'état dhe ekuilibri i forcave, që sipas raison d'état shteti duhet që të përdorë 
çfarëdo mjeti për të siguruar interesat kombëtare, ndërsa ekuilibri i forcave ishte si 
një  ide që shtetet duke ndjekur interesat e tyre egoiste do të kontribuojnë për të 
siguruar progresin e të tjerëve. 
Shpjegime të ndryshme janë dhënë mbi ekuilibrin e forcave. Si nocion, ekuilibri i 
forcave paraqet një gjendje të caktuar, apo një qëndrueshmëri të sistemit qo% ë në 
turpin e njeriut, qo% ë në ekonomi për të ruajtur kërkesën dhe ofertën, në gjeografi  
lindja dhe perëndimi, në politikë e majta dhe e djathta (J.Morgenthau, Hans, 2008:204). 
Një shpjegim tjetër për baraspeshën e forcave mund të jetë tipi i marrëdhënieve 
ndërkombëtare, ku në bazë të karakteristikave të sjelljeve të shteteve në një periudhë 
të caktuar mund të bëhet përshkrimi i kësaj periudhe në marrëdhëniet ndërkombëtare 
( Vukadinoviç, Radovan, 2006:251).  
Në bazë të krahasimit të forcës ndërmjet shteteve janë dy kategori realiste të 
shpërndarjes së forcave, si ekuilibri bipolar ku forcat janë të krahasueshme dhe të 
matshme ndërmjet dy shteteve, pastaj ekuilibri multipolar ku tri apo më shumë 
shtete bëjnë krahasimin e forcave ndërmjet tyre (Vio# i dhe Kauppi, 2010:60). Në 
rastin e Ballkanit kemi të bëjmë me tipin e ekuilibrit multipolar, me një mbikëqyrje të 
ekuilibrit nga ana e NATO-s. Përveç aspektit ushtarak, ekuilibri i forcave në shek XXI 
është i vendosur edhe nga aspekti ekonomik. Robert Keohane dhe Joseph Nye e kanë 
krĳ uar themelin e studimit të marrëdhënieve  transnacionale dhe transqeverisëse në 
nivelin e sistemit ndërkombëtar duke futur nocionin "ndërvarësia  e  ndërlikuar", në 
mënyrë që të shprehin formën e re të ndërlidhshmërisë në mes të njësive të sistemit 
e cila është krĳ uar nëpërmjet tregtisë, fi nancave, në kuadër të së cilës funksionojnë 
shtetet. Marrëdhëniet ekonomike në sistemin ndërkombëtar sipas  Keohaneut  janë të 
ndjeshme dhe të dhimbshme ( Keohane dhe Nye, cituar sipas Plavnik, Jasna, 2006:55). 
Varësia ekonomike e cila i ka efektet e saj pozitive për vendet e zhvilluara, nga vendet 
e pazhvilluara shikohet më ndryshe, sepse zhvillimi ekonomik bën që këto vende të 
jenë të varura nga vendet e zhvilluara. 
Teoricienët kanë identifi kuar dy opsione të tjera të fuqive të mëdha të cilat realistët 
i konsiderojnë të jenë mja% ë të rrezikshme. Së pari, në një mjedis anarkik, një fuqi e 
madhe mund të zgjedhë të mos balancohet, në qo% ë se ajo pret që të tjerët të veprojnë 
për të penguar ose parandaluar ngritjen e saj dhe për të kaluar në hegjemoni. Së 
dyti, strategjia ku një fuqi e madhe jep koncesione të saj, me shpresë për të kënaqur 
dëshirat e aspiruesve të shkurtër të dominimit sistemik (James J. Wirtz, T.V.Paul., 
Fortmannf, Mi� ael. 2004:77).
    

Ekuilibri i forcave në Ballkan sipas teorisë realiste
 
Shumë autorë që kishin menduar se mbarimi i Lu% ës së Fto% ë dhe i armiqësisë 
gjysmë shekullore ndërmjet ShBA-BR� , si dhe shpërbërja e Bashkimit Sovjetik do të 
sillte një paqe në botë, kishin harruar se Ballkani mund të sillte lu% ëra të përgjakshme 
që do të kishin karakter etnik (J.Holsti, Kalevi, 2008:130-3). Shpërbërja e Jugosllavisë 
ndodhi për faktin se në fund të viteve ’90 të nuk ekzistonte ekuilibri i forcave në 
politikën e brendshme. Mungesa e sistemit shumë-partiak për shkak se Jugosllavia 
ishte sistem monist, solli ndryshimin e raportit të forcave të brendshme. Shpjegime 
për ekuilibrin e brendshëm kemi që nga Federalisti 51, në të cilën James Medison 
(Hamilton, Alexander., Madison, James., Jay, John, 2007:251-5), i mbron të drejtat e 
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pakicës dhe bën përpjekje për t’ju shmangë asaj që ai e quan “tirania e shumicës”, 
duke vendosur një balancë të forcave brenda shtetit. Ky balancim nuk ekzistoi brenda 
Jugosllavisë dhe kjo bëri që të krĳ ohen disa shtete të pavarura, që duke ja shtuar edhe 
Shqipërinë nga perëndimi emërtohen si vende të Ballkanit Perëndimor. Këto shtete, 
që dy prej tyre Sllovenia dhe Kroacia janë anëtare të BE-së, ndërsa përfshirë edhe 
Shqipërinë janë anëtare të NATO-s, tani veçse i kanë krĳ uar aleancat e tyre. Aleanca 
që është një element i veçuar i ekuilibrit të forcave, që vepron edhe në shek XXI, 
ndoshta jo në mënyrë të hapur si në periudhën e Lu% ës së Fto% ë. Aleancat në Ballkan 
janë kryesisht vendet që ishin në lu% ë me Serbinë si Sllovenia, Kroacia, Kosova dhe 
Bosnja e Hercegovina pa Republikën Sërpska dhe vendet pro Serbisë që mund të jenë 
Republika Sërpska, Mali i Zi dhe Maqedonia. Shqipëria në këtë rast me Kosovën ka 
një aleancë që buron nga i njëjti komb, por që kundërshtohet nga minoritetet.
Hans Morgenthau në Politika Ndërmjet Kombeve (2008) jep disa modele të ekuilibrit të 
forcave:
 a) Modeli i kundërshtimit të drejtpërdrejtë – vendi A mund të ndërmarrë 
politikë imperialiste ndaj vendit B dhe vendi B mund t’i kundërvihet kësaj politike 
me një politikë të status quo, apo me një politikë imperialiste të veten (J.Morgenthau, 
Hans, 2008:209). Në rastin e Ballkanit elementet e status quo janë Mitrovica e Veriut, 
Republika Serpska, Shqiptarët në Maqedoni dhe në Luginë të Preshevës. Serbia paraqet 
një politikë imperialiste (vendi A) ndaj Kosovës dhe Bosnjë Herecegovinës (vendi B), 
dhe në këtë rast Kosova dhe Bosnja e Hercegovina (vendi B) i kundërvihen Serbisë 
( vendi A) me politikën që kanë ndaj Luginës së Preshevës dhe ndaj Sanxhakut. Në 
rastin e Maqedonisë pretendimet territoriale vĳ në nga Bullgaria dhe Greqia, ndërsa 
shqiptarët mbrohen nga Shqipëria dhe Kosova, por jo me një synim imperialist por 
me ndihmën për të ruajtur tërësinë territoriale të Maqedonisë. Pretendime territoriale 
ka edhe nga ana e Rumanisë për pjesën e Moldavisë dhe nga ana e Turqisë për pjesën 
e Qipros turke.  
 b) Modeli i konkurrencës – forca e A e domosdoshme për të kontrolluar C, 
përballë kundërshtimit të B, ekuilibrohet, nëse nuk tejkalohet nga forca e B, ndërsa 
nga ana e saj, forca e B për të arritur kontroll ndaj C ekuilibrohet, nëse nuk tejkalohet 
nga forca e A ( po aty, f. 211). Raporti i forcave  në Ballkan ndryshon vazhdimisht. 
Nisur nga faktorët e marrëdhënieve ndërkombëtare (Vukadinoviç, Radovan, 
2006:73-121) të cilët janë shumë të rëndësishëm dhe paraqesin variablat kryesore të 
jetës politike ndërkombëtare, në bazë të së cilës vëzhgohet dhe analizohet sistemi 
i marrëdhënieve ndërkombëtare, mund të shpjegojmë modelin e konkurrencës. Së 
pari, faktori demografi k është një element shumë i rëndësishëm ndonëse jo kryesore. 
Rritja e popullsisë në hapësirat shqiptare si dhe zvogëlimi i saj në hapësirën sllave 
paraqet një element të ndryshimit të ekuilibrit të forcave. Së dyti, faktori ekonomik që 
siç e potencuam më lartë me elementin e ndërvarësisë gjithherë po e rrit balancimin 
e forcave dhe zvogëlimin e tendencës për një konfl ikt. Së fundi, elementi kryesor 
është faktori ushtarak që është edhe determinuesi kryesor i ekuilibrit të forcave. 
Anëtarësimi i Sllovenisë, Kroacisë, Shqipërisë, Bullgarisë, Rumanisë, Greqisë dhe 
Turqisë në NATO, kundrejt Serbisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Mali i Zi, Maqedonisë 
dhe Kosovës paraqet një model të fortë të konkurrencës. Në rasti tonë NATO (forca 
A) është e domosdoshme për të kontrolluar Kosovën, Bosnjë e Hercegovinën, Mali i 
Zi dhe Maqedoninë (forca C), përballë kundërshtimit të Serbisë ( forca B). Ekuilibri 
në Ballkan në këtë rast vjen nëpërmjet NATO-s nga garantuesi i ekuilibrit të forcave 
ShBA-së.
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Shteti NATO Ushtarë Aeroplanë Tanke Bugjeti

Shqipëria Anëtar 14550 22 0 110 milion $
Kroacia Anëtar 21300 68 72 958 milion $

Sllovenia Anëtar 7126 30 84 790 milon $

Serbia - 52000 119 225 830 milion $

Mali i Zi - 2094 4 0 —

Bosnja dhe 

Hercegovina

- 15000 20 149 250 milion $

Maqedonia - 16144 0 31 134 milion $

Kosova - 4000 0 0 36 milion $

Greqia Anëtar 180000 601 1556 6.540 miliard $

Bullgaria Anëtar 35000 68 160 700 milion $

Turqia Anëtar 410500 1007 3778 18.185 miliard $

 
Tabela 1. Tabela e përpunuar nga autori për. fuqinë ushtarake e vendeve të Ballkanit. 
Burimi i të dhënave: h# p://www.globalfi repower.com/, qasur me 02.07.2016

Realizmi strukturor
 
Një prej debateve të shumta të studiuesve është ndikimi i mjedisit të jashtëm në 
sistemin ndërkombëtarë. Sipas kësaj pikëpamje, politika e jashtme e një shteti 
është rrjedhojë e presioneve që e kanë zanafi llën te shpërndarja fuqisë në sistemin 
ndërkombëtarë. Me @ alë të tjera, shpërndarja ndërkombëtare e fuqisë është një forcë 
autonome e cila ndikon drejtpërdrejtë në sjelljen e shtetit ( Cox, Michael., Stokes, 
Doug, 2008:25-26).
Një nga mbështetësit më të mëdhenj të realizmit strukturor John J.Mearsheimer 
(2010) shpjegon se ekziston një shpjegim i thjeshtë i realizmit strukturor për shkaqet 
e konkurrencës për fuqi mes shteteve të mbështetur mbi pesë pandehma të hapura 
rreth sistemit ndërkombëtarë. Së pari, është anarkia që nënkupton se mbi shtetet 
nuk ekziston asnjë autoritet qendror ose gjykues fi nal. Së dyti, secili shtet ka a% ësi 
ushtarake për të shkaktuar dëm mbi shtetin tjetër. Së treti, nuk ekziston një siguri 
ndërmjet shteteve dhe se çdo shtet dëshiron të përdorë forcën për të ndryshuar 
ekuilibrin e forcave. Së katërti, shtetet si qëllim në vete kanë mbĳ etesën e tyre dhe 
duke ndjekur këtë synim shtetet mund të ndjekin qëllimet e tjera. Së fundi, shtetet 
janë aktorë racional që do të thotë se janë të a% ë për të krĳ uar strategji të forta për të 
përmirësuar shanset e tyre për mbĳ etesë (J.Mearsheimer, John, 2010:107-8). Në rastin 
e Ballkani nuk ka anarki, sepse ShBA kanë kontrollin e plotë, përjashtuar Serbinë që 
paraqitet si aleat i Rusisë një fuqi ekonomike në rritje dhe për shkak të lidhjeve fetare 
dhe tradicionale sllave.  
Studiuesi i sigurisë ndërkombëtare Barry Buzan (2009), i përshkruan katër elementet 
kryesore që shtetet duhet të ndjekin në sigurinë ndërkombëtare:
a) Së pari, nëse duhet të ketë shteti një privilegj si objekt referent. Siguria paraqet 
diçka që duhet të sigurohet: kombi, shteti, individi, grupi etnik, mjedisi ose planeti 
vetë. Sigurimi i shtetit shihet si instrumenti dhe mënyra më e mirë e mbrojtjes së 
objekteve të tjera referente. Deri në çfarë mase kjo do të ishte një mënyrë e duhur për 
të kuptuar marrëdhëniet në mes shteteve dhe kombeve të tyre, në mes të qeverive, 
qytetarëve dhe popullsisë, apo çfarë duhet të jetë objekt referent për sigurinë është 



91

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

një nga vĳ at qendrore të debatit brenda sigurisë ndërkombëtare;
b) Së dyti, nëse duhet të përfshihen kërcënimet e brendshme dhe të jashtme. 
Koncepti i sigurisë është i lidhur në diskutimet rreth sovranitetit shtetëror, si dhe për 
vendosjen nëse kërcënimet janë në lidhje me kufi jtë territorialë;
c) Së treti, nëse duhet zgjeruar sigurinë përtej sektorit të ushtrisë dhe përdorimi 
i forcës;
d) Së katërti, nëse duhet parë sigurinë si të lidhur në mënyrë të pazgjidhshme 
dhe dinamike me kërcënimet, rreziqet. Ky kuptim i sigurisë ishte vetë i lidhur me një 
qëllim të caktuar të pikëpamjeve realiste të politikës ndërkombëtare të shtetit (Buzan, 
Barry., Hansen, Lene 2009:10-3). 
Realizmi defansiv dhe ai ofensiv janë dy teori të njohura të cilat luajnë rol vendimtarë 
në formësimin e sjelljes së shteteve në politikën e tyre të jashtme. Të dyja teoritë ndajnë 
një sërë pikëpamjesh të ngjashme për sa i takon sistemit ndërkombëtar, i cili sipas 
tyre ushtron ndikim të madh në sjelljen e të gjitha shteteve në politikën e jashtme në 
rastin tonë të shteteve të Ballkanit për të ndikuar në krĳ imin e ekuilibrit të forcave 
ndërmjet shteteve.  

Ballkani sipas teorisë së realizmit defansiv dhe realizmit ofensiv
 
Ekuilibri i forcave në Ballkan ka qenë preokupim i shteteve të Evropës që nga shekulli 
XIX e deri në ditët e sotme. Ka shumë faktorë që ndikojnë në armiqësinë e shteteve 
të Ballkanit, por njëri është më i theksuar dhe ai është elementi i nacionalizmit. 
Historiani zviceran Urs Alterma#  (2002) në mënyrë mjeshtërore e përshkruan 
etnonacionalizmin dhe prirjen e saj për të gëlltitur çdo gjë që i del përpara. Lidhur 
me këtë dukuri ai shkruan:
Etnonacionalistët zakonisht nuk argumentojnë në mënyrë raciste ose biologjiste, 
ata janë ithtarë të një diferencializmi kulturor, prej të cilit nxjerrin pabarazinë e për 
rrjedhim edhe vlershmërinë e ndryshimeve të njerëzve. Për të shmangur përzierjen e 
kulturave dhe grupeve etnike, ata kërkojnë ndarje dhe kufi zim. Konceptet e kombit 
dhe etnicitetit u shërbejnë për të nxitur përpara integrimin e brendshëm. Në këtë mes 
veçori si gjuha, feja dhe etnia imunizohen ndaj çdo lloj pyetje që mund të ngrihej ndaj 
tyre; ato mobilizohen politikisht për qëllimet e tyre. Konfl iktet shoqërore etnizohen, 
duke marrë kësisoj një karakter në dukje të pandryshueshëm.”
(Alterma# , Urs, 2002:13)
Sipas teorisë së realizmit defansiv ose atĳ  ofensiv, dukuria e nacionalizmit paraqet 
një sfi dë për të gjitha shtetet qo% ë në aspektin e sigurisë ose në aspektin e fuqisë. 
Sipas realistëve defansiv, shtetet janë në thelb maksimalizues sigurie, që do të thotë se 
sistemi ndërkombëtar ofron vetëm stimuj për një sjellje të moderuar, ndërsa politikat 
ekspansioniste për të arritur e përfi tuar siguri, përgjithësisht nuk janë të nevojshme 
sepse sistemi ndërkombëtarë është, në thelb, i parrezikshëm (Cox dhe Stokes, 2008:26-
7). Realistët defansiv theksojnë se, nëse ndonjë shtet bëhet më i fuqishëm sesa duhet, 
atëherë të tjerët fi llojnë ta balancojnë atë (Dunne, Kurki, Smith, 2010:110). Në rastin e 
Ballkanit, maksimalizimi i sigurisë është një formë e mbrojtjes nga sulmet e ndryshme 
ndërmjet vetë shteteve. Përpjekjet për të garantuar sigurinë në Ballkan janë të natyrës 
së përfi timit të fuqisë së duhur për t’ju kundërvënë çdo lloj agresioni. Në rast se 
do të paraqitej sjellja ekspansioniste siç ishte sjellja e Serbisë në RSFJ, atëherë do të 
rezultojë me krĳ imin e aleancave për të vendosur ekuilibrin e forcave dhe për t’ju 
kundërpërgjigjur aktorëve shtetëror agresiv. Politikat ekspansioniste në Ballkan janë 
të heshtura sepse ekziston një kontroll i fortë nga ana e BE-së dhe nga ana e NATO-s, 
ku në nenin 5 të traktatit të Washingtonit theksohet se çdo sulm ndaj një vendi anëtar 
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të NATO-s është sulm ndaj Aleancës së NATO-s.
Realistët ofensiv arrĳ në në një përfundim të ndryshëm mbi efektet që shpërndarja 
e fuqisë ka mbi sjelljen e shteteve në politikën e tyre të jashtme. Në vend të jenë 
maksimalizues sigurie, realistët ofensiv argumentojnë se shtetet janë maksimalizues 
fuqie, çka do të thotë se ata kërkojnë vazhdimisht shanse për të fi tuar më shumë 
fuqi në raport me shtetet e tjera. Realistët ofensiv shpjegojnë se shtetet e kërcënuara, 
zakonisht, balancojnë armiqtë e rrezikshëm, por mendojnë se balancimi është shpesh 
joefi kas, sidomos kur krĳ ohen koalicione balancuese dhe kjo mungesë efi kasiteti 
krĳ on mundësi që një agresor më i zgjuar të përfi tojë nga kundërshtarët e tĳ . Sipas 
Mearsheimer, lu% a mund të zhvendosë balancën e pushtetit në favor të fi timtarit 
duke eliminuar shtetin e mposhtur nga radhët e fuqive të mëdha. Shtetet pushtuese 
mund të arrĳ në këtë qëllim në mënyra të ndryshme. Ata mund të shkatërrojnë një 
rival, duke vrarë shumicën e njerëzve të tĳ , duke eliminuar atë plotësisht nga sistemi 
ndërkombëtar. Shtetet rrallë ndjekin këtë opsion drastik, por dëshmi për sjellje të këtĳ  
lloji ekzistojnë duke i bërë shtetet mendoj për këtë (J.Mearsheimer, John, 2001:100-5).
Kërkesa e NATO-s që shtetet e Ballkanit të zvogëlojnë kapacitetet ushtarake siç 
ishte rasti i Serbisë me demolimin e shumë mjeteve ushtarake dhe shteteve tjera 
në Ballkan, tregon për një vendosmëri që vendet e Ballkanit më shumë të jenë të 
orientuara kah forcimi i ekonomisë, mirëqenies së qytetarit dhe liberalizimit të tregut, 
sesa rreth krĳ imit të ushtrive të cilat me ndihmën e nacionalizmit prapë mund të 
keqpërdorën. Rritja e fuqisë ekonomike të Turqisë në përmasa globale duke i shtuar 
edhe forcën ushtarake si më të përgatiturën në NATO pas ShBA-së, jep sinjale për 
një ekuilibër të ri të forcave. Edhepse Turqia nuk është pjesë e BE, mbetet një fuqi e 
madhe ekonomike dhe ushtarake në Ballkan. Me pavarësimin e Kosovës më 2008, 
edhe shqiptarët hyjnë si faktorë në Ballkan, sepse krĳ ojnë shtetin e dytë ku popullsia 
shqiptare është e dominuar në masën prej 95 %. Faktorizimi i shqiptarëve në Ballkan 
me dy shtete të pavarura, futja e shqiptarëve në Maqedoni si popull shtet-formues me 
maqedonasit, tregon se në rast rreziku një aleancë Shqipëri-Kosovë e ndihmuar nga 
shqiptarët e Maqedonisë është më se e mundur. Por nga ana tjetër, edhe Serbia mund 
të formojë aleanca me serbët e Bosnjës. Grekët mund të hynin në aleancë me grekët e 
Qipros, ndërsa Bullgarët me maqedonasit bullgarë. Me që synimi i realizmit ofensiv 
është fi timi i hegjemonisë së një shteti ndaj shteteve të tjera e bën Ballkanin një rajon 
të lëkundshëm sa i përket sigurisë rajonale. Ndryshimi i raporteve të fuqive të mëdha 
do të ndikojë edhe në sjelljen e shteteve në Ballkan, të cilat në një rast të volitshëm do 
të bënin përpjekje për të bërë ndryshime demografi ke.    

Përfundime
 
Në përfundim të këtĳ  punimi mund të themi se Ballkani mbetet një zonë e nxehtë e cila 
shumë lehtë mund të ndezë detonatorin. Fragmentarizimi i madh kulturor, mitizimi 
i fi gurave historike duke i shpallur si elemente të kulturave siç mund të thuhet për 
Serbët me Kosovën duke e cilësuar si “djepin e Serbisë”, pastaj Maqedonasit duke 
bërë përpjekje për të përvetësuar Aleksandrin e Madh, Kroatët së bashku me Serbët 
duke cilësuar si pjesë të tyre një pjesë të Bosnjë dhe Hercegovinës, pastaj Shqipëria 
duke cilësuar Çamërinë si pjesë të saj, pastaj Greqia duke konsideruar si pjesë greke 
ishuj e Korfuzit dhe një pjese të jugut të Shqipërisë dhe një pjese të Maqedonisë, 
pastaj Bullgarët duke konsideruar si pjesë të saj një pjesë të Maqedonisë, etj, japin 
sinjale të qarta për qëndrueshmërinë e brishtë të sigurisë në Ballkan. Nëse kësaj ja 
shtojmë edhe elementin e fesë, kur kemi parasysh se është një qendër e predikimeve 
të ndryshme fetare si feja islame, katolike, ortodokse, e bëjnë edhe më të rrezikshëm 
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krĳ imin e rrymave si panortodoksizmi i dominuar nga Rusia për të ndikuar te 
vendet sllave si Serbia, Mali i Zi, Maqedonia, Rumania, Bullgaria, panislamizmi i 
dominuar nga Turqia për të ndikuar te Shqipëria, Kosova, Bosnjë dhe Hercegovina 
dhe pankatolicizmi i dominuar nga Evropa Perëndimore për të ndikuar te Sllovenia, 
Kroacia, një pjesë e Bosnjës, elemente të cilat gjatë historisë kanë shkaktuar vuajtje të 
mëdha në Ballkan
 Një çështje tjetër që mbetet pjesë e debateve të ardhshme është, nëse BE do 
të arrĳ ë të krĳ ojë një “melting pot” në Ballkan, një shkrirje artifi ciale të kulturave 
të ndryshme në një kulturë dhe identitet evropian. Nëse analizojmë veprimet që 
kanë ndodhë deri sot, nuk shohim një ndryshim të madh edhe në një të ardhme të 
afërt, sepse kemi modelin e shteteve anëtare të BE-së, si Sllovenia e cila nuk arriti të 
gjej një zgjidhje për kufi rin me Kroacinë pa një ndërhyrje ndërkombëtare. Nga ana 
tjetër, bisedimet Kosovë-Serbi, që do të zgjasin edhe për një periudhë disa vjeçare 
do të mbajnë të ndezur nacionalizmin nga të dy anët. Greqia një anëtare e BE-së 
dhe NATO-s e cila akoma mban në kushtetutën e saj ligjin e lu% ës me Shqipërinë 
paraqet një rrezik potencial. Pra, shtetet në Ballkan assesi nuk do të lejnë fatin e tyre 
në mëshirën e  Fuqive të Mëdha, por vazhdimisht do të bëjnë përpjekje për të gjetur 
alternativat për të rikthyer territoret e tyre. Ekuilibri i forcave në Ballkan ishte, është 
dhe do të mbetet faktori i stabilitetit. Sa më të ekuilibruara shtetet aq më pak do të jetë 
rreziku ndërmjet tyre, në një përllogaritje tjetër, shtetet e Ballkanit do të ballafaqohen 
me kërcënime të mëdha, duke mos përjashtuar as lu% ën si opsionin e fundit.   
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Abstract

The presence of arts generally is unavoidable, knowing the role that the arts played in all social 
life spheres. During the history of musical art fi eld, there were a lot of fl ows from famous 
compositors that with their pieces they have le%  an indelible mark in musical history. I have 
decided to separate the world most famous compositor Ludwig van Beethoven, which has le%  
behind him a lot of rich compositions of diff erent musical genres.  
Beethoven has wri# en in all existing musical genres and forms: symphonic music, sonata, 
ensembles, room ensembles, instrumental concerts, songs, opera. But in this paper I’m focused 
on one of his best compositions, the one which is Beethoven’s famous composition in the 
world, Sonata nr 32. Op.111 peace, where on ongoing part of this paper I have submi# ed the 
details of all characteristics of it using diff erent examples.
The purpose of this paper is to analyze and evaluate the musical peace in general with all 
musical parameters, forms, tonalities, melodies, rhythm, harmony dynamics, etc. Beethoven 
as compositor is part of classical music period, but at the same time he is considered as bridge 
connecting classical period with the romantic period. 

Keywords: arts, music, analysis, piece, sonata, compositor.

Introduction

The purpose of this paper is to analyze and evaluate the musical peace in general with 
all musical parameters, forms, tonalities, melodies, rhythm, harmony dynamics, etc.
As a theme of this paper we have to do with one of the latest sonata regarding the 
creativity activities of Beethoven, or be# er say the latest sonata that is titled “Rudolf”, 
which is sonata nr.32, op.111. Beethoven has wri# en this sonata 5 year before dying. 
Beethoven’s pieces are part of diff erent genres but before all he li% ed to perfection the 
sonata form. He was the compositor that started to break the rules which started to 
become obstacles for free expressions, expression these that were brought by French 
Revolution.
Beethoven activities will be analyzed looking from temperament and character 
aspect, his social and political views and together with the period when he has lived.
Beethoven didn’t live a peaceful and happy life as the fact that he witnessed a big 
tragedy that a man that has music as a profession. He almost lost all hearing, or he 
could hear very li# le. But exactly at this period of his life, he created most beautiful 
pieces, hated with all his heart social diff erences. He felt comfortable and peaceful 
only in nature.   

Characteristics of activities of Ludwig van Beethoven

When we look the activities of Beethoven, they stand at the top of worlds musical 
arts. In him was realized the melting of everything beautiful of progressive thought 
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of world of that time and the thoughts that brought national culture with its diverse 
phenomena.
Thematic of his activities diverse in sharpness of social problems that he treats.
Beethoven had the force of an objective psychologist which penetrated deeply in 
people’s soul. His spiritual world can be found mirrored in his sonata and a lot of his 
pieces. Beethoven warned the future, but acoustic fi gures of his art are dictated from 
that reality, the era that he lived as contemporary artist.
New contents dictated him new forms which overcame the traditions and put new 
laws and traditions in musical art. Beethoven has wri# en in all existing musical genres 
and forms: symphonic music, sonata, ensembles, room ensembles, instrumental 
concerts, songs, opera.
“Sonata and symphonic music of Beethoven were based on instrumental and 
symphonic music refi ned in XVII century. His ancestors were Haydn and Mozart”
Also another issue that aff ected Beethoven in his creative world was the massive art 
that was created in French Revolution conditions, which all aff ected his future music.  
Music fi eld of piano has always pulled Beethoven’s interest starting from fi rst days of 
his composition. Beethoven was one of the biggest pianists of his time. He has spent 
a huge amount of time to piano instrument in his compositions.
Beethoven has wri# en 32 sonatas in total, which are divided in two phases, where in 
fi rst phase prevails active dramatic spirit, whereas in second phase are demonstrated 
the new search of compositions.
In his sonatas is also spread the harmonic area of theme which uses not only the 
main functions (T-S-D), as it happens in Haiden’s and Mozart’s sonatas, but also uses 
secondary ones that fl ow from them which means e II, III, VI, VII grades. He prefers 
an expressive harmony of rich alteration functions.
Beethoven as a compositor is part of classical era but at the same time he is considered 
as a connecting bridge between classic and romantic era.
However, some authors and critics put Beethoven and his compositions in Haiden 
and Mozart era, and some others put him in romantic era as: Schubert, Brahms, 
Tchaikovsky, Wagner. In fact, he is part of both periods. Saying with his genius 
talent he arrived at a point where nobody had chance to achieve, and in reality his 
compositions are only part of his era, so Beethoven’s era.
In his composition:” Beethoven and French revolution”, F.S. Noli writes: “Beethoven 
was son of a French Revolution, as was described from Roman Roland”.
Beethoven using this has created a gender of pianistic style, which in all forms became 
as base for pianistic music during XIX century.

The time when the composition is done

Beethoven made the plan for his three last sonatas for piano (op.109, 110, 111) 
during the summer of 1820, during the time when he was working for his “Missa 
Soleminis”. As in all works of this scale (importance), composition of op.111 was long 
and complicated, pulling inspiration for far away that a normal person can think. 
Nevertheless, the work was sketched in 1819. The fi rst famous theme was “allegro 
appassionato” which is found in a sketch of books that date from 1801-1802, same 
period with his second symphony. For more this study of these books or sketches 
means that Beethoven fi rstly had plans for a sonata in 3 periods, enough diff erent 
from the ones that we know. Sonata nr. 32, op. 111, was wri# en in 1822 and is the 



96

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

last sonata in sonata ranking of Beethoven. This sonata is titled “RUDOLF” where 
Beethoven with high commitment dedicated this to defender Archduke Rudolf.                     

                                                                    
Sonata nr.32, op.111

Some special characteristics from analysis of composition

As other sonatas of Beethoven of this last period, this sonata also contains:
a) Fugal elements
b) is considered as a technical seeker sonata
c) very special characteristic of this sonata is that its composed in two 
periods, something not common for Beethoven which commonly writes in three or 
four periods.
Sonata begins with an entry “Maestoso”, which means something awe.

First period starts with “Allegro con brio ed appassionato” which is understood that 
the fi rst period is sprightly and with passion.
The second period starts with “Adagio molto, semplice e cantabile”, which is 
understood that the second period is slow and simply sing able. 
There are many opinions about the nr.32 sonata of Beethoven where every critic, 
pianist, compositor express their impressions about the last sonata of music genius.
Starting from a Portuguese pianist Arturo Pizaro which performed all of his sonata 
said for BBC about the sonata nr.32, op. 111 that in his last word “Sonata”, Beethoven 
has found a fi nal solution in unity formed from a movement in solution of other 
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confl icts. 
Its worth to mention that a friend of Beethoven, the biologist Anton Schindler said 
that “He had not time to write for a third period”. 
Also we have to deal with exceptions of number of periods, where usually fi rst period 
has sonata form, whereas second sonata has rondo form (theme with variations), 
exactly sonata op.111.
Sonata nr.32, op.111 is composition that makes big impressions during the listening 
because it is very complex and inspires people. 

Data from analysis of composition

Along Diabelli Variations op.120 (1823) and two Bagatella collections, op.119 (1822) 
and op. 126 (1824), sonata in c-mol, op.111 (composed in 1822 and published in 
1823) closes the other compositions for piano. For diff erence with other last sonatas, 
Beethoven refl ected as never before his emotional and psychic thinking. 
Esthetic of building these two pieces is manifested by creating the perfect balance 
between them. Contrast and at the same time unity is manifested in formal, thematic, 
harmonic and emotional way. The choice of Beethoven for two a form with two pieces 
shows his contrast character. First period of sonata op.111 has a combined structure of 
sonata and fug,” structure of maximum energy and intensity” where is demonstrated 
the style and originality of compositor. He integrated these two formal elements in 
one period, going out from common frames where fugs are shown in developing 
sections of sonata form. 
In the other hand, second period is made of themes with variations “characteristic 
forms for quietness and stability”. A% er the theme which consists of two repeated 
phrases with 8 tacts, each of them is divided in symmetric way in two phrases with 
4 tacts. A% er this there come 5 middle variations between IV and V and also in fi nal 
piece with code in which its used the 8 tact of theme connected in chains and refi ned 
in ornamental way.
Varieties of scheme is based in a traditional melody where a% er each cross from 
one variation in another brings shortage of grade values, where as a result brings 
gradual and proportional acceleration of rhythm bringing gradually the culmination 
point. Initial tempo is held constant during all the time without changing, whereas 
ritardando and accelerando make it possible to win gradations and degradations.
In fi rst period all thematic elements are development from intervals, derivate of 
reduced sept accords. Viewed diff erently, all fi rst period is based in development 
and transformation of theme gradually, typically for variation form principles. The 
second period Adagio, in overall can be divided in three sections. First section is made 
of 4 fi rst variations, second section from transitional piece (intermediate - interlude), 
and fi nal section from V variation, in which is done a reprise of theme, similar to the 
reprise of sonata form. 
The organic connection between fi rst and second theme is unforced with two 
important formal elements: theme and harmony. In fi rst period in entry Maestoso, 
the entry theme starts with movements, dancing of octaves of reduced accords from 
Fis, continuing in diatonic line from H-C-D, repeated sept accords in sequential way 
and two other ways (7-zv) in H and E.
The use of reduced sept accords in fi rst piece of fi rst period shows tension and 
instability. 
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Sh.1. a. (t.21-22)
L.V. Beethoven. Sonata nr.32, op.111, c-mol

Following other piece is created from three other potential reduced accords 
(sh.1.b-d)
1.b.76-82

1 .c. 85-92
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 sh.1.d. 146-149

In opposite, in the second piece, the theme titled “Arie# a”, it is followed with a slow 
tempo and a simple harmonic background in C-dur, G-dur and a-mol. And along 
reduced sept accords (in fi rst period), second period is characterized for its harmonic 
simplicity (domination of C-dur tonality).

Expect the improvisation episode (sh.2), where harmony shows detachment from 
long domination of tonality C-dur sh.2. 

L.V. Beethoven, Sonata nr.32, C-mol, op.111, period II
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A% er this passage relatively long in Es-dur (t.118) tonality, follows espressivo section 
(t.120-130) which modulates in “reducing” way in diatonic degree. Here the harmonic 
changes (modulations) are fi lled with an internal constant voice, which moves in 
rhythm of 3s, 16s voice (motive) which before all plays the harmonic role and in 
spontaneous way enables returning in C-dur (t.130). A% er polyphonic processing in 
fuga style (period I, t.35-47) follow two tacts built on passages (down part) where 
the dramatic culmination of fi rst period is achieved with a jump in 4 octave a# itude 
(upper part).

Sh.3 (t.47-56)  ( ( 6)
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“Emotional” connection between the theme II of the period I and theme of the period II 
is refl ected in tacts 116-121, where theme two is shown in C-dur, second period tonality. 
Also 9-tact code of period I (t.150-158) shows musical continuity between two periods. 
Dynamic immediately falls down from f in p (in code) preparing be# er connection 
between parts, where the second period starts with p. Also the crossing between tonalities 
f-mol and C-dır, within code makes the tonal preparation for period II.
The formal scheme could be seen like this:
Time I

Maestoso-Allegro con brio ed appassionato
Introduction Three reduced sept accords

Fis-G (t. 1-2)
H-C   (t. 3-4)
E-F   (t. 5-10)
Preparing in D

Exposition

c-mol Theme I  (t.19-28)      - in unisono
Theme I  (t.29-35)      - harmonized

c-As Bridge     (t.35-49)         - fugato

As Theme II  (t.50-55)
Closing part (t.56-69) Technical Material from T I

Developing part

Intro section (t.70-75)   unisono- material T I (D-dur
2 sequences equating in 3 reduced sept accords (fi s-a-c-es; h-d-f-
as; e-g-b-des)

a) The double fuge (t.76-85)
b) Accorded structure (t.86-91)
    Pedal in D

Replay

c-G/f

f-b-Des-c

c

Theme I (t.92-99)
Bridge   (t.100-115)
Theme II

a) C-dur (t.116-123)
b) f-mol (t.124-127)
extension (t.128-131)

Closing part (t.132-149) 
     a) thematic material from T I
     b) transitional piece (t.146-149) composed from 3 reduced 
sept accords. 

Coda

Phrase I   (t.150-152)   f-C
Phrase II  (t.152-154)   f-C
Phrase III (t.155-158)  (VII→T)  C
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Also in Phrase I (especially in esspresivo section), the role of reduced and 
disaggregated sept accords is extraordinary. While in Phrase I they played mainly 
the role of harmonic forte, in second Phrase they are used again in three potential 
accords and play the role of achieving the eff ects of dramatic and emotional parts 
and the formal intercommunication between pieces (variations).    
Time II (Arie$ a)
Adagio molto semplice e catabile
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Një vështrim i përgjithshëm rreth ecurisë së falimentimeve në Europë dhe 
Shqipëri

Eni Numani
Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Ky punim jep një vështrim të përgjithshëm të numrit të njësive ekonomike të falimentuara në 
shumicën e vendeve europiane. Rezultatet tregojnë se përmirësimi ekonomik i këtyre vendeve 
është shoqëruar më pakësimin e numrit të falimentimeve, por ende numri njësive ekonomike 
të falimentuara mbetet më i lartë sesa numri i tyre përpara periudhës së krizës fi nanciare 
botërore. Ndryshe nga vendet e tjera, Franca dhe Italia në Europën Perëndimore dhe Kroacia 
dhe Lituania në Europën Qëndrore dhe Lindore vazhdojnë edhe në vitin 2015 të kenë rritje të 
numrit të njësive ekonomike në paa% ësi paguese. Ndërkohë, në vendin tonë nuk ka të dhëna 
zyrtare për numrin e njësive ekonomike të falimentuara, pasi nuk ekziston asnjë qendër e 
mbledhjes dhe e grumbullimit të një informacioni të tillë. Për këtë arsye, për vendin tonë në 
punim jepen të dhëna mbi ecurinë e njësive ekonomike aktive (njësi ekonomike jo - bujqësore) 
për çdo sektor dhe në total.

Fjalët kyçe: Falimentim, paa% ësi paguese, vështirësi fi nanciare, njësi ekonomike.

 Hyrje1

Ekonomia e vendeve anëtare të zonës euro shënoi përmirësim gjatë vitit 2015 
(Eurostat). Ritmi i rritjes ekonomike u përshpejtua (1,7% në vitin 2015 ndaj rritjes 
prej 1% në vitin 2014), ndërsa treguesit kryesorë të shëndetit ekonomik e fi nanciar 
patën, përgjithësisht, tendenca përmirësimi. Ky përmirësim i situatës ekonomike u 
shoqërua me reduktimin e normës së papunsisë (Eurostat), duke arritur në 10.4% në 
fund të vitit 2015 (nga 11.3% që ishte në fund të vitit 2014). Ndonëse në rritje, aktiviteti 
ekonomik në eurozonë vazhdon ende të mbetet poshtë nivelit të tĳ  potencial. Kërkesa 
agregate nuk është e mja% ueshme për të gjeneruar shfrytëzim të plotë të kapaciteteve 
prodhuese, gjë që refl ektohet në nivele ende të ulëta infl acioni. Në këto kushte, nën 
nivele të ulëta të infl acionit, Banka Qëndrore Europiane ka ulur vazhdimisht normën 
bazë të interesit, me qëllim rritjen e stimulit monetar. Gjithashtu, borxhi publik i 
eurozonës u reduktua në vitin 2015 në 90.7%, reduktimi i parë i rregjistruar që nga 
fi llimi i krizës fi nanciare. 
Përsa i përket aktivitetit ekonomik të bizneseve, përgjatë vitit 2015 është vërejtur një 
rritje e produktivitetit të biznesit. Edhe pse situata makroekonomike në eurozonë 
është përmirësuar ndjeshëm në vitin 2015, besimi nga ana e biznesit dhe prodhimi 
industrial janë përmirësuar në nivele më të ulëta.
Përsa i përket besimit të konsumatorëve në eurozonë, vihet re një përmirësim i 
ndjeshëm gjatë vitit 2014 dhe 2015, po përsëri mbetet në nivele negative (Eurostat). 
Rritja e besimit të konsumatorëve është shoqëruar me rritje të nivelit të konsumit 
(Eurostat), ndërkohë që norma e kursimeve familjare ka qënë pothuaj në të njëjtat 
nivele.

1  Në mungesë të të dhënave të përgjithshme për Europën, në këtë pjesë të punimit jepet një përshkrim i 
situatës ekonomike për Eurozonën.
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Në pjesën e dytë të punimit jepet ecuria e njësive ekonomike të falimentuara (ligjërisht) 
në Europën Perëndimore dhe se cilët janë sektorët më të prekur. Në pjesën e tretë 
jepet situata e falimentimeve në Europën Qëndrore dhe Lindore, ndërsa në pjesën e 
katërt jepet një vështrim i përgjithshëm i ecurisë së njësive ekonomike në vendin tonë. 
Së fundi, në pjesën e pestë, jepen disa konkluzione lidhur me punimin e realizuar.

2. Falimentimi në Europën Perëndimore

Të dhënat e njësive ekonomike të falimentuara në Europën Perëndimore refl ektojnë 
rimëkëmbjen ekonomike pas viteve të krizës fi nanciare botërore. Sipas të dhënave 
të mëposhtme (tabela 1), njësitë ekonomike të falimentuara gjatë vitit 2015 janë 
reduktuar me 7’241 ose rreth 4% në krahasim me vitin e mëparshëm. 

Tabela 1: Numri i njësive ekonomike të falimentuara në Europën Perëndimore

Vendi 2010 2011 2012 2013 2014
2015

Austria 6,657 6,194 6,266 5,626 5,600
5,422

Belgjika 9,570 10,224 10,578 11,739 10,736
9,762

Danimarka 6,461 5,468 5,456 4,993 4,049
4,029

Finlanda 2,864 2,944 2,956 3,131 2,954
2,574

Franca 51,060 49,506 59,556 60,980 60,548
61,379

Gjermania 32,060 30,120 28,720 26,120 24,030
23,180

Greqia 355 445 415 392 330
189

Irlanda 1,525 1,638 1,684 1,365 1,164
1,049

Italia 10,089 10,844 12,311 14,272 16,101
16,015

Luksemburgu 918 961 1,033 1,016 845
873

Holanda 7,211 6,176 7,373 8,375 6,645
5,271

Norvegjia 4,435 4,355 3,814 4,564 4,803
4,462

Portugalia 5,144 6,077 7,763 8,131 7,200
7,288

Spanja 4,845 5,910 7,799 8,934 6,392
4,916

Suedia 7,546 7,229 7,737 7,701 7,158
6,432

Zvicra 6,255 6,661 6,841 6,495 5,867
6,098

Mbretëria e Bashkuar 17,468 22,175 21,252 18,935 17,660
15,952

Gjithsej 174,463 176,927 191,563 192,769 182,132
174,891

Burimi: Corporate insolvencies in Europe
Ky ishte viti i dytë radhazi i përmirësimit të ndjeshëm përsa i përket situatës së 
paa% ësisë paguese të njësive ekonomike që prej vitit 2010. Por, megjithë përmirësimin 
e situatës ekonomike të vendeve të Europës Perëndimore, numri i njësive ekonomike 
të falimentuara në vitin 2015 është ndjeshëm më i lartë se numri i tyre i rregjistruar 
përpara fi llimit të krizës fi nanciare (në vitin 2007 numri ishte 130’910). 
Në grafi kun e mëposhtëm (Grafi ku 1) jepet ecuria e numrit të njësive ekonomike 
të falimentuara për disa vende të Europës Perëndimore gjatë periudhës 6-vjeçare 
(nga viti 2010 deri në vitin 2015), të grupuara sipas vĳ ueshmërisë së këtĳ  numri. Siç 
shikohet, gjatë kësaj periudhe, nga vendet e Europës Perëndimore vetëm Gjermania, 
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Danimarka dhe Austria kanë pësuar rënie në numrin e njësive ekonomike që ndodhen 
në situatën e paa% ësisë paguese, ku Danimarka ka shënuar një rënie më të ndjeshme 
(37.6%) sesa Gjermania (27.7%) dhe Austria (18.5%). Spanja, Portugalia, Finlanda dhe 
Belgjika kanë njohur një rritje të numrit të njësive ekonomike në paa% ësi paguese 
deri në vitin 2013 dhe më pas një rënie të ndjeshme të tyre, si rrjedhim i përmirësimit 
të situatës ekonomike të këtyre vendeve dhe rritjes së besimit nga ana e bizneseve. 
Siç shikohet në grafi kun 1, reduktimi i numrit të njësive ekonomike në vështirësi 
paguese ka fi lluar më shpejt (që në vitin 2011) në Mbretërinë e Bashkuar, Greqi dhe 
Irlandë. Ajo që të bën më shumë përshtypje është situata në Francë dhe Itali, ku 
vihet re se numri i njësive ekonomike në paa% ësi paguese vazhdon ende të rritet, 
ku rritja gjatë periudhës 6 - vjeçare është më e ndjeshme në Itali (58.7%) se në Francë 
(20.2%). Kjo rritje mund të shpjegohet nga mungesa e besimit nga ana e biznesit, 
paqëndrueshmëria e nivelit të prodhimit industrial, si dhe nga pasiguria ekonomike 
e këtyre vendeve.

Grafi ku 1: Ndryshimi i numrit të njësive ekonomike në paa% ësi paguese gjatë 
periudhës 2010 - 2015

Burimi: Të dhënat nga “Corporate insolvencies in Europe”

pepepepepe
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Por, cili është kontributi i çdo vendi në numrin e njësive ekonomike të falimentuara 
të Europës Perëndimore? Një informacion i detajuar jepet në grafi kun e mëposhtëm 
(Grafi ku 2). Siç shihet, kontributi i vendeve të Beneluksit ka mbetur i qëndrueshëm 
përgjatë 6 viteve të përfshira në studim. Përsa i përket vendeve skandinave, 
Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar, Austrisë dhe Zvicrës, kontributi i tyre në 
numrin total të njësive ekonomike që ndodhen në situatën e paa% ësisë paguese ka 
pësuar rënie, ku rënia më e madhe është rregjistruar në Gjermani, me 5.1%. Përsa 
i përket Francës, kontributi i saj në numrin total të njësive ekonomike të Europës 
Perëndimore që ndodhen në paa% ësi paguese ka ardhur duke u rritur që nga viti 
2011. Në vitin 2015, Franca është “përgjegjëse” për falimentimin e më shumë se 1/3 e 
njësive ekonomike të kësaj pjese të Europës (35.1%). Gjithashtu, kontributi i vendeve 
që kanë probleme me borxhin publik (Greqia, Irlanda, Italia, Portugalia dhe Spanja) 
është rritur në mënyrë të ndjeshme, nga 12.6% në vitin 2010 në 16.8% në vitin 2015.

Grafi ku 2: Shpërndarja e njësive ekonomike të falimentuara në Europën 

Perëndimore

Burimi: Të dhënat nga “Corporate insolvencies in Europe”

Falimentimi sipas sektorëve

36.6%  e njësive ekonomike të falimentuara në Europën Perëndimore në vitin 2015 i 
përkasin sektorit të shërbimit, përqindje e cila ka ardhur në rënie që nga viti 2012. Të 
njëjtën ecuri ka rregjistruar edhe sektori i ndërtimit, ku përqindja e njësive ekonomike 
të falimentuara është reduktuar nga 21.2% në vitin 2011 në 20.6% në vitin 2015. Sektori 
që ka pësuar rritje në kontributin tek njësitë ekonomike të falimentuara është sektori 
i tregtisë, nga 31% në vitin 2012 në 32.1% në vitin 2015. Ndërsa sektori i prodhimit, 
pas një rritjeje në kontributin e njësive ekonomike të falimentuara deri në vitin 2013, 
ka shënuar një përmirësim gjatë dy viteve pasardhëse.
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Grafi ku 3: Kontributi i sektorëve kryesorë në falimentimin e njësive ekonomike të 
Europës Perëndimore për periudhën 2011 - 2015

Burimi: Të dhënat nga “Corporate insolvencies in Europe”

3. Falimentimi në Europën Qëndrore dhe Lindore

Situata në Europën Qëndrore dhe Lindore, përsa i përket numrit të njësive ekonomike 
të falimentuara, paraqitet pak më ndryshe nga situata që pamë më sipër për vendet 
e Europës Perëndimore. Numri i tyre ka ardhur në rritje nga viti 2010 deri në vitin 
2014, duke arritur në vitin 2014 pothuaj dyfi shin e numrit të njësive ekonomike 
të falimentuara në vitin 2010. Ndërsa në vitin 2015 është shënuar përmirësimi i 
parë i ndjeshëm përsa i përket situatës së paa% ësisë paguese të njësive ekonomike 
gjatë 6 viteve të fundit. Sipas të dhënave të mëposhtme (tabela 2), Estonia, Çekia, 
Polonia dhe Rumania kanë pasur pak a shumë të njëjtën ecuri. Numri i njësive 
ekonomike në paa% ësi paguese në këto vende ka ardhur në rritje në vitet e para pas 
periudhës së krizës fi nanciare dhe më pas situata në këto vende është përmirësuar 
në mënyrë të ndjeshme. Situata në Bullgari, Hungari, Letoni dhe Slloveni paraqitet e 
paqëndrueshme. Ecuria e njësive ekonomike të falimentuara në këto vende ka pësuar 
luhatje gjatë 6 viteve të fundit dhe nuk mund të arrĳ më në një parashikim për ecurinë 
e tyre në vitet në vĳ im.
Ajo që të bën më shumë përshtypje është situata në Kroaci dhe Lituani, ku vihet re 
se numri i njësive ekonomike në paa% ësi paguese vazhdon ende të rritet, ku rritja 
gjatë periudhës 6 - vjeçare është më e ndjeshme në Kroaci (1267.8%) se në Lituani 
(34.5%). Kjo rritje në Kroaci mund të shpjegohet nga norma negative vjetore e rritjes 
së GDP përgjatë periudhës 6 - vjeçare, rritja e ndjeshme e borxhit publik (duke arritur 
në 86.7% në vitin 2015), mungesa e besimit nga ana e biznesit, paqëndrueshmëria 
e nivelit të prodhimit industrial si dhe nga rritja e ndjeshme e kursimeve familjare. 
Ndërsa në Lituani, rritja e numrit të njësive ekonomike në paa% ësi paguese i atribuohet 
mungesës së besimit të biznesit, i cili përgjatë periudhës 2010 – 2015 ka rregjistruar 
vlera negative.
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Tabela 2: Numri i njësive ekonomike të falimentuara në Europën Qëndrore dhe 
Lindore 

 Vendi 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bullgaria 700 685 383 1,232 1,031
1,083

Çekia1 5,559 6,753 8,398 6,021 3,563
3,004

Estonia 504 623 506 469 428
376

Hungaria2 17,487 30,757 50,224 46,397 60,596
47,131

Kroacia3 1,501 4,878 6,922 9,019 7,776
20,531

Letonia 2,407 813 881 818 964
878

Lituania 1,496 1,302 1,354 1,561 1,594
2,012

Polonia 665 762 908 926 864
844

Rumania 21,692 22,650 26,807 27,924 20,696
10,269

Sllovakia 830 870 866 880 831
715

Sllovenia 510 675 595 941 1,302
1,154

Gjithsej 53,351 70,768 97,844 96,188 101,707
90,069

Burimi: Corporate insolvencies in Europe

Në grafi kun e mëposhtëm (grafi ku 4) jepet informacion në lidhje me kontributin e 
sektorëve kryesorë në falimentimin e njësive ekonomike të Europës Qëndrore dhe 
Lindore (në këtë analizë janë përfshirë 8 vende të Europës Qëndrore dhe Lindore). 

Grafi ku 4: Kontributi i sektorëve kryesorë në falimentimin e njësive ekonomike të 
Europës Qëndrore dhe Lindore në vitin 2014 dhe 2015pëpëpë QëQëQë

Burimi: Të dhënat nga “Corporate insolvencies in Europe”

Siç shikohet,  përqindjet e të katërt sektorëve kanë ndryshuar në vitin 2015 krahasuar 
me vitin paraardhës. Tre nga sektorët më kryesorë kanë pësuar rënie në kontributin 
tek njësitë ekonomike të falimentuara, ku më e ndjeshme është rënia e kontributit të 
________________________
1 Që prej vitit 2013, disa nga falimentimet e të vetpunësuarëve nuk përfshihen në falimentimet e njësive ekonomike. 
2 Falimentime dhe likuidime të tjera.
3 Përfshihen edhe çështjet e viteve të kaluara të papërfunduara. Në vitin 2015 është miratuar ligji i ri për 
falimentimin, duke e bërë më të vështirë krahasimin me vitet e mëparshme.
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sektorit të tregtisë, i cili është ulur nga 38.1% në vitin 2014 në 36% në vitin 2015. Më 
pak i ndjeshëm ka qenë reduktimi i kontributit të sektorit të ndërtimit, nga 13.7% në 
vitin 2014 në 13% në vitin 2015 dhe i sektorit të prodhimit, nga 10.7% në vitin 2014 në 
10.5% në vitin 2015. Nga ana tjetër, ndikimi i sektorit të shërbimit në numrin total të 
njësive ekonomike të falimentuara është rritur në mënyrë të ndjeshme, nga 37.5% në 
vitin 2014 në 40.6% në vitin 2015.

4. Falimentimi në Shqipëri
Në Shqipëri nuk ka të dhëna zyrtare për të gjitha rrethet mbi normën e falimentimit 
të njësive ekonomike. Në vendin tonë nuk ekziston asnjë qendër e mbledhjes dhe e 
grumbullimit të një informacioni të tillë. Për më tepër, nuk ka asnjë tregues i cili të 
masë shkallën e mbylljes së njësive ekonomike për shkak të vështirësive fi nanciare të 
tyre. Të vetmet statistika që disponohen janë ato të mbledhura nga INSTAT, të cilat 
raportojnë numrin e njësive ekonomike aktive (në total dhe sipas sektorëve), numrin e 
punonjësve të punësuar në to, vëllimin e shitjeve të realizuara dhe shumën e investuar 
prej tyre, si dhe të dhënat që disponohen nga 20 gjykatat e rretheve gjyqësore në 
lidhje me kërkesat për hapjen e proçedurave të falimentimit të njësive ekonomike. 
Në këtë mënyrë, ne jemi në gjendje vetëm të analizojmë ecurinë e sektorëve kryesorë, 
por gjithsesi, nuk jemi në gjendje të marrim një informacion mbi numrin e njësive 
ekonomike që janë në vështirësi fi nanciare apo që kanë falimentuar dhe aq më tepër 
mbi arsyet që i kanë çuar këto njësi ekonomike në këtë situatë. Megjithatë, në kushtet 
kur nuk mund të sigurohen të dhëna të tjera, po zgjidhet që më poshtë të paraqiten 
statistikat mbi njësitë ekonomike aktive (njësi ekonomike jo - bujqësore) për çdo 
sektor dhe në total.

Ecuria e njësive ekonomike aktive

Që prej vitit 2009, numri i njësive ekonomike aktive ka qenë në rritje të vazhdueshme. 
Ritmi i rritjes së njësive ekonomike aktive në vite është i ndryshëm dhe karakterizohet 
në vitin 2011 nga një shkallë rritjeje prej 4 përqind dhe në vitin 2013 nga një shkallë 
rritjeje prej 5 përqind, dy vitet me normën më të lartë të rritjes gjatë periudhës 6 – 
vjeçare të përfshirë në studim. 

Tabela 3: Numri i njësive ekonomike (jo - bujqësore) aktive
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prodhuesit e të mirave 11,760 12,286 13,609 12,607 12,480 11,660

Industria 8,468 9,194 9,873 9,322 8,982 8,165

Ndërtimi 3,292 3,092 3,736 3,285 3,498 3,495

Prodhuesit e shërbimeve 61,942 63,075 64,820 68,115 72,310 73,546

Transporti 8,125 8,592 9,097 8,301 8,492 8,176

Tregtia 35,642 35,225 35,776 37,775 36,674 36,357

Shërbime 18,175 19,258 19,947 22,039 27,144 29,013

Totali 73,702 75,361 78,429 80,722 84,790 85,206
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Burimi: INSTAT

Në vitin 2010 dhe 2012 kemi një nivel më të ulët të rritjes së numrit të njësive ekonomike 
aktive, ku përqindja ishte përkatësisht 2.25% dhe 2.92%. Ajo që të bën më shumë 
përshtypje është norma e ulët e rritjes së numrit të njësive ekonomike aktive në vitin 
2014, vetëm 0.49%. Kjo normë më e ulët rritjeje ka ardhur si pasojë e rënies së numrit 
të njësive ekonomike që i përkasin sektorit të industrisë dhe të tregtisë. Kjo do të thotë 
që numri i njësive ekonomike të mbyllura në këta dy sektorë gjatë vitit 2014 është 
më i lartë se numri i njësive ekonomike të reja të krĳ uara. Megjithatë, ne nuk mund 
të spekulojmë dhe të arrĳ më në përfundimin se shkaku për të gjitha këto mbyllje ka 
qenë vështirësia fi nanciare e njësive ekonomike. Për mbylljen e tyre, mund të ketë 
patur fare mirë arsye të tjera përveç vështirësive fi nanciare, si p.sh, arritja e qëllimit 
për të cilën ishte krĳ uar, vendimi i ortakëve, përfundimi i afatit të funksionimit të 
parashikuar në statut dhe në kontratën e themelimit, ndryshimi i zonës gjeografi ke, 
shkrirja apo blerja nga një shoqëri tjetër, etj. Për më tepër, nuk mund të konkludojmë 
për një situatë të vështirë të këtyre dy sektorëve. Po të shikojmë vëllimin e shitjeve 
dhe numrin e të punësuarëve në këta dy sektorë (INSTAT, 2016), vëmë re se në vitin 
2014 të dy këta tregues kanë rregjistruar rritje të ndjeshme. 

Grafi ku 5: Ecuria e njësive ekonomike aktive sipas sektorëve. Periudha 2009 – 2014

Burimi: INSTAT

Konkluzione

Situata makroekonomike e vendeve europiane është në përmirësim të vazhdueshëm. 
Norma e rritjes së prodhimit të brendshëm bruto vazhdon të jetë në rritje nga njëri 
vit në tjetrin. Rritja e prodhimit të brendshëm bruto të vendeve europiane është 
shoqëruar me rënie të nivelit të papunësisë. Kjo ka bërë që niveli i konsumit të jetë në 
rritje, por ende niveli i infl acionit në Europë (kryesisht Eurozonë) mbetet në nivele 
të ulëta. Për këtë arsye, për të rritur stimulin monetar, Banka Qëndrore Europiane ka 
ulur në mënyrë të vazhdueshme dhe të ndjeshme normën bazë të interesit. 
Si rezultat i rimëkëmbjes ekonomike dhe i përmirësimit të treguesve makroekonomikë, 
numri i njësive ekonomike të falimentuara në vitin 2015 në Europën Perëndimore 
dhe në Europën Qëndrore dhe Lindore ka ardhur në rënie. Ajo që të bën më shumë 
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përshtypje në Europën Perëndimore është situata në Francë dhe Itali, ku vihet re se 
numri i njësive ekonomike në paa% ësi paguese vazhdon të rritet edhe në vitin 2015, 
ku rritja gjatë periudhës 6 – vjeçare të marrë në studim është më e ndjeshme në Itali 
(58.7%) se në Francë (20.2%). Kjo rritje mund të shpjegohet nga mungesa e besimit 
nga ana e biznesit, paqëndrueshmëria e nivelit të prodhimit industrial, si dhe nga 
pasiguria ekonomike e këtyre vendeve. Ndërsa në Europën Qëndrore dhe Lindore, 
vetëm Kroacia dhe Lituania kanë shënuar rritje të numrit të njësive ekonomike në 
paa% ësi paguese, ku rritja gjatë periudhës 6 - vjeçare është më e ndjeshme në Kroaci 
(1267.8%) se në Lituani (34.5%).
Ndërsa, në vendin tonë nuk ka të dhëna zyrtare për numrin e njësive ekonomike të 
falimentuara, pasi nuk ekziston asnjë qendër e mbledhjes dhe e grumbullimit të një 
informacioni të tillë.
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Institucionet ligjore, terminologjia juridike dhe lidhja e ngushtë me gjuhën 
angleze

Marina Kaishi
Universiteti i Tiranes, Filjali «Sarandë»

Abstrakt

Terminologjia juridike brenda Bashkimit Europian është shumë e pasur në @ alë.Për të arritur 
tek kjo terminologji  fi llimisht   duhet të fl asim për institucionet brenda BE-së që merren me 
tekstet ligjore.Interesant është fakti ku administrata e BE-së mund të shihet si nje seri aktesh,ku 
secila prej tyre ështe e gatshme të apelojë dhe të rishikojë termat e Stafi t Rregullator.Lind 
pyetja: Po legjislacioni si vepron brenda kohës dhe hapësirës? Pse Gjykata e Drejtësisë së BE-së 
ka përgjegjësinë përfundimtare të përcaktojë kuptimin e ligjit të BE-së dhe ç’lidhje ka kjo me 
terminologjinë juridike? Po anglishtja pse shihet këtu si gjuha ndërkombëtare e komunikimit 
juridik? Gjithsesi ajo çka ne duhet të sqarojmë është marrëdhënia midis gjuhës dhe kulturës 
e cila është komplekse dhe e ndërlikuar.Ndryshimi që ne hasim midis termave “Eurospeak” 
dhe “Eurobabble”.
Terminologjia përbën një fushë të veçantë dhe shumë dimensionale.Themelorja për teorinë e 
terminologjisë është ndarja midis objekteve që janë subjektet e botës së jashtme.Por sa kuptime 
ka terminologjia? 
Kur fl asim për terminologjinë, patjetër që fl asim për një teori të caktuar,e kjo teori ndahet në 
tre dimensione kryesore.Cilat janë këto tre dimensione? Terminologji do të thotë një fushë 
e cila merret me formimin e termave të caktuara.Interesant është fakti i marrjes parasysh të 
aspekteve faktike në formimin  e këtyre termave.Po konceptet e ndryshme si lidhen me këto 
terma dhe si formohen/krĳ ohen format e tjera? Po koncepti “neoligjizëm” çfarë lidhje ka me 
terminologjinë? Qëllimi i kësaj analize është të përshkruajë aspektet gjuhësore të teorisë së 
terminologjisë ashtu siç ato përdoren ose vendosen në bibliografi në shkencore moderne,duke 
marrë dhe përmbledhur të dhëna terminologjike nga gjuha angleze.

Fjalë kyçe: Terminologjia juridike,Bashkimi europian,komunitet juridik,neologjizëm,legjisla
cion.

Hyrje

Institucionet brenda BE-së janë të një rëndësie të veçantë,sepse ato mbartin tekstet 
ligjore të cilat janë prnicipet  e pergjithshme të  ligjit,moralit,etikës dhe drejtësisë.
Është legjislacioni I këtĳ  institucioni që thotë se rregullorja duhet të ketë aplikim të  
përgjithshëm e se direktiva duhet të jetë detyruese, në mënyrë që të arrihet rezultati 
i detyruar për çdo shtet anëtar.Përsa i  përket gjuhës së përdorur për një çështje të 
caktuar theksohet se mund të jetë një nga gjuhët e BE-së.Gjithsesi këtu shohim një 
infl uencë të dukshme të gjuhës angleze sepse kjo gjuhë përdoret nga gjykatësit, gjuha 
mëmë e të cilëve, nuk është anglisht dhe sepse anglishtja përdoret nga një llojshmëri 
e gjerë e kulturave.Terminologjia juridike këtu, është po aq e rëndësishme,sepse na 
njeh me ndarjen e objekteve që janë subjektet e botës së jashtme,me konceptet e me 
neologizmat e saj.Materiali në vazhdim është një këndvështrim mbi tekstet ligjore të 
Bashkimit Europian,legjislacionit,terminologjisë e mundësisë së formimit të këtyre 
@ alëve, format e reja dhe përpunimi I formave  egzistuese.
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A. Institucionet brenda BE-së

Tekstet ligjore të Bashkimit Europian ndahen në tre tipe kryesore.Secila prej 
këtyre tipeve ka karakteristikat e saj të veçanta.  Tekstet e marrëveshjeve të 
cilat esencialisht janë kontraktuale nga natyra.E themi këtë sepse ato bëjnë 
marrëveshje kompromisi midis shteteve anëtare në bazë të ligjit ndërkombëtar.Pse 
e themi këtë? Sepse po të  shohim renditjen e fakteve shohim në fund fi rmat e të 
plotfuqishmëve.   2. Së dyti janë aktet e deleguara, të autorizuara nga marrëveshjet 
e mëparshme dhe të ndërmarra nga institucionet e krĳ uara nga të njëjtat 
marrëveshje.Por vetëm disa nga këto akte konsiderohen legjislative,kurse të tjerat jo.                                                                                                                                              
          3. Së treti janë ato akte ligjore që marrin formën e vendimeve nga Gjykata e 
Bashkimit Europian. Por BE hyn në marrëveshje edhe me vendet e treta ,dhe këtu 
përfshihen përsëri aktet ligjore.E rëndësishme është të theksojmë se aktet e një natyre 
legjislative ose juridike që krĳ ohen brenda strukturës institucionale të BE-së,vendosen 
brenda një kulture ligjore të asaj çfarë pranohet ose jo,principet e përgjithshme të 
ligjit,moralit,etikës dhe drejtësisë.E asaj çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar..
Mbi bazën e të gjitha këtyre luan rol përkthimi,interpretimi e terminologjia.                                              
                                                                              

Po Legjislacioni si vepron këtu sipas kohës dhe hapësirës?                                                                                             
Çdo akt ligjor shërben për një qëllim të caktuar/specifi k dhe egziston brenda kohës 
dhe hapësirës.Ajo krĳ ohet gjatë një periudhe kohore,hyn në fuqi në një datë të 
caktuar dhe bëhet efektive nga një datë e caktuar në vazhdim.Këtu e kemi @ alën 
edhe për ngjarjet që do të ndodhin në të ardhmen.Nga ana tjetër e ardhmja është e 
panjohur,kështu që tekstet kanë një “element spekulimi” dhe josigurie të prekshme 
sepse duhet të merren parasysh të gjitha skenaret e mundshme,gjë që praktikisht 
është e pamundur sepse asnjëherë nuk i dihet se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen.
Kjo na çon në strategji të ndryshme të dra% it duke e bërë atë më të thjeshtë por me më 
shumë variacione në zbatimin e tyre.Këtu përfshihen gjithashtu edhe dĳ et e ekspertit.
Detyra kryesore kalon nga dra% uesi,por duhet te jenë në dĳ eni edhe rishikuesi edhe 
përkthyesi.Kështu që :
 “Një rregullore duhet të ketë aplikim të përgjithshëm.Ajo duhet të jetë detyruese 
në tërësinë e saj dhe drejtperdrejt e aplikueshme në të gjitha shtetet anëtare”.                                                             
Article 288 TFEU thotë :
 “Një direktivë duhet të jetë detyruese në mënyrë që të arrihet rezultati mbi çdo 
shtet anëtar mbi të cilin është adresuar,por duhet t’i lihet autoriteteve kombëtare të 
zgjedhin formën dhe metodat”.                                                                                                                                                                                                                         
Fjalët dhe kuptimet bëhen vendimtare kur teksti i BE-së interpretohet,jepen kuptime të 
cilat më pas bëhen themeli i  ligjit kombëtar.Tekstet e Bashkimit Europian janë krĳ uar 
në formën e dra% it në mënyrë që të përkthehen p.sh.” –KISS- Keep sentences short 
and simple,and as clear as possible”. (Fjalitë të jenë të shkurtra dhe të thjeshta,dhe sa 
më të qarta të jetë e mundur.)   (Robertson 2010,a)                                                            
Po pse Gjykata e Drejtësisë të Bashkimit Europian ka përgjegjësinë përfundimtare 
të përcaktojë kuptimin e ligjit të Bashkimit Europian dhe ç’lidhje ka kjo me 
terminologjinë juridike?                                                              Ndërsa të gjitha 
gjykatat kombëtare kanë rolin e intepretimit dhe aplikimit të ligjit të Bashkimit 
Europian,Gjykata e Drejtësisë të BE-së ka një pozicion më të privilegjuar,atë të 
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përgjegjesisë përfundimtare në përcaktimin e ligjit të BE-së.Për ta kuptuar këtë i 
referohemi “Article 19 (1) TEU(marrëveshjet e Bashkimit Europian) ku thuhet : 
“Gjykata e Drejtësisë së BE-së duhet të përshĳ ë gjykatën e drejtësisë,gjykatën e 
përgjithshme dhe gjykatat e specializuara”                                                                                                                                                                                 
P.sh. Tribunali i shëbimit civil është një gjykatë e specializuar.Në mënyrë strikte ne 
duhet të egzaminojmë secilën gjykatë në mënyrë të ndarë meqënëse ka diferenca 
midis tyre.Nga ana tjeter ato kanë edhe pika të përbashkëta.Të gjitha punojnë në 
mënyrë ekskluzive me ligjin e BE-së.Pyetja mbi qëndrimin e gjuhëve mbulohet nga 
“RRegullat e Procedurës së Gjykatës së Drejtësisë,të komunitetit Europian” më 19 
Qershor 1991.Article 36 thotë :
 “ Gjuha e një çështjeje duhet të jetë një nga gjuhët e BE-së”.
 Article 37 thekson se tek veprimet direktive gjuha duhet të zgjihet nga 
aplikanti,përveç rastit kur i pandehuri është anëtar shteti në të cilin duhet të përdoret 
gjuha zyrtare e atĳ  shteti.Kur shteti ka disa gjuhë aplikanti mund të zgjedhë midis 
tyre.Ka edhe raste kur palët mund të bien dakort për një gjuhë tjetër të Bashkimit 
Europian dhe gjykata mund ta autorizojë këtë me kërkesë të një prej palëve.                                                                                                         
Po anglishtja pse shihet si gjuha ndërkombëtare e komunitetit juridik?                                                              
Globalizimi dhe shtimi i trupave supernatyrore (p.sh Kombet e Bashkuara,NATO,BE) 
kanë sjellë një rritje të ndjeshme në dokumentacionin ligjor (p.sh legjislacion,rregullo
re,marrëveshje) duke përdorur anglishten si gjuhë të përbashkët(Spichtinger,D.2000).
Rëndësia e anglishtes ligjore(Widowson,H.G1997) ka një rol shumë të madh edhe 
në tregti.Anglishtja është standarti I shumë kompanive komerciale ndërkombëtare 
kur ato e çojnë çështjen në arbitrazh pavarësisht nga i gjithë legjislacioni i gjuhës 
kombëtare.Në fakt “de jure” të gjithë gjuhët e BE-së janë të barabarta,por “de facto” 
çështjet e BE-së të lidhura me tregtinë dhe konkurrencën fi llimisht dra% ohen në 
anglisht.Përveç kësaj anglishtja mund të jetë ose burim,ose gjuhë e synuar,biles 
dhe mesatarja midis burimit dhe gjuhës së synuar.Kjo do të thotë nevojën për një 
komunikim kuptimplotë për informacion dhe ide të ndryshme:
a) Sepse anglishtja përdoret nga gjyqtarët dhe të tjerë, gjuha mëmë e të cilëve, nuk 

është anglisht
b) Sepse anglishtja përdoret nga një llojshmëri e gjerë e kulturave dhe sistemeve 

ligjore.
Gjithsesi nga ato që thamë më lart,konkludojmë se :
1. Shumë probleme do të ngrihen për shkak të  diferencave kulturore (probleme 

komunikimi)
2. Marrëdhënia midis gjuhës dhe kulturës është komplekse dhe e ndërlikuar.
Kjo bëhet edhe më e dukshme kur partitë bashkëvepruese përdorin të njëjtin kod 
linguistik (d.m.th Anglisht) por jo të njëjtin stil kulturor.( Supra, pp. 8 and 9)
Pra nga njëra anë anglishtja na paraqitet si mundësi e mirëkuptimit të ndërsjelltë,por 
nga ana tjetër ajo mund të veprojë si “subjekt i keqkuptimit global” (Emphasis: 
Spichtinger)  .Edhe pse shumë pak është thënë rreth anglishtes në Europë gjithmonë 
sugjerohet,mendohet se gjuha angleze është” i vetmi kontribut që Britania i dha 
Europës”. (Alain Minc e cilësuar në Truchot (1997) p. 73.)  Termi pozitiv i referimit të 
anglishtes është “Eurospeak” kurse në mënyrë përbuzëse ky term është “Eurobable”. 
Gjthsesi në terma të pastërta gjuhësore “Gjuhët kombëtare janë tregjet e identitetit 
kombëtar”.Edhe pse u sugjerua se jo çdo gjuhë duhet të përdoret në arenën 
ndërkombëtare,del se më pas kjo kalon në formën  e nacionalizmit linguistik.Në 
kontekstin ligjor këta faktorë luajnë rol të rëndësishëm përderisa gjuha dhe ligji janë 



115

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

të lidhura me njëra-tjetrën. Si përfundim,edhe pse anglishtja si gjuhë zyrtare “lingua 
franca” mund të jetë e dëshirueshme nga këndvështrimi i përshtatshmërisë,politikisht 
ngelet e papranueshme.
Termi “Terminologji” ka dy kuptime:
1. Ka të bëjë me studimin e lidhjeve midis koncepteve dhe përcaktimit të tyre 
(terma,emra,simbole).Formimin e parimeve dhe metodave që drejtojnë këto lidhje 
në çfarëdolloj fushe.Pjesa e selektimit,përpunimit,trajtimit,prezantimit të të dhënave 
teminologjike në një apo më shumë gjuhë.
2. Të gjitha termat që i përkasin një gjuhe e cila është specifi ke në një fushë të caktuar.
Themelorja për teorinë e terminologjisë është ndarja midis objekteve që janë subjektet 
e botës së jashtme,konceptet që janë njësitë e njohurisë dhe përcaktimi i kuptimeve 
që mund të jenë terma,emra dhe simbole.Koncepti vendoset më tej përmes lidhjeve 
që ka me konceptet e tjera dhe përmes përkufi zimeve të cilat përbëjnë përshkrimin e 
deklaratave metalinguistike të koncepteve.
Terminologjia përbën një sektor të fushave të ndryshme me shumë njohuri,por kjo 
edhe për faktin se ajo “merr borxh” mjetet thelbësore dhe koncepte të ndryshme 
midis disiplinave (p.sh gjuhësia,antologjia,shkenca e informacionit etj) dhe i përshtat 
të gjitha këto në mënyrë që të mbulojë veçoritë e fushës së saj.
Teoria e terminologjisë ndahet në tre dimensione të ndryshme :(mbi bazat e 
organizatës greke të terminologjisë)
1. Dimensioni Konjitiv (Njohës) i cili analizon lidhjen e koncepteve midis tyre,dhe 
përmes këtyre lidhjeve formimin e koncepteve në situatë njohurie,si dhe prezantimin 
e këtyre koncepteve në përkufi zime dhe terma.
2. Dimensioni Linguistik analizon format linguistike egzistuese dhe ato të reja të 
cilat mund të krĳ ohen nga prodhimi i koncepteve të reja.
                                                                       
3. Dimensioni Komunikues analizon përdorimin e termave si mjet transferimi 
të dĳ es në kategori të ndryshme të pranueshme që në shumë raste është ajo e 
komunikimit dhe njëkohësisht lehtëson komunikimin me hartimin dhe përhapjen 
e të dhënave terminologjike në formën e @ alorëve të specializuar ose mbi bazën e të 
dhënave terminologjike.
Përveç pikave të përbashkëta Terminologjia dhe Gjuhësia kanë edhe dallime midis 
tyre.Këto dallime nga njëra anë përmblidhen nga zgjedhja e një lloji gjuhësor të 
saktë për prezantimin e një koncepti (prescriptive approach).Dimensioni gjuhësor 
i terminologjisë gjendet në parimet që drejtojnë lidhjen e termave me kontekstin.
Sipas”Sager” në kontekstin e studimit të rrethanave komunikuese,termat nuk 
studiohen si elemente të pavarura të @ alorëve,ose si një pjesë e një gjuhe gjysëm 
artifi ciale.Tendenca e analizimit të terminologjisë në kontekstin e komunikimit 
është në rritje, d.m.th.një  gjuhë e përbëre çon në një sërë supozimesh të reja teorike 
dhe gjithashtu në metoda të reja selektimi,botimi dhe prezantimi të të dhënave 
terminologjike.
Aspektet gjuhësore të formimit të termave paraqesin interes për :
a. Ekspertët në çështjen e Terminologjisë
b. Përkthyesit pasi & alorët kanë shumë mungesa në & alë terminologjike.
Formimi i termave mund të realizohet në një mjedis specifi k, p.sh në një seminar.
Formimi i këtyre termave ndikohet nga mjedisi ku formohen,nga natyra e njerëzve 
që përfshihen në proces,nga stimuli që sfi don formimin e termit dhe sigurisht 
nga fonologjia,morfosintaksa dhe strukturat e @ alorit të gjuhës tek e cila shprehet 
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koncepti i ri.Në të gjitha sektorët e shkencës dhe terminologjisë egziston nevoja për 
terma të reja.Termat në vetvete janë raste gjuhësore të koncepteve.Në kundërshtim 
me çfarë ndodh në gjuhën e përgjithshme ku papajtueshmeria e gjuhës është e 
pranueshme,gjuhët specifi ke mundohen të vënë në sistem procesin e përcaktimit me 
disa rregulla gjuhësore,në menyrë që  termat të refl ektojnë më shumë saktësi dhe 
transparencë.
Por cilat janë metodat e formimit të termave? Në fakt deri tani njihen dy metoda : 
1) Krĳ imi i formave të reja
2) Përdorimi  i formave egzistuese.
1.  Format e reja janë ato @ alë të cilat nuk egzistonin më parë.
a) Prejardhja është procesi i prodhimit të një  termi të ri me vendosjen e një apo më 
shumë prapashtesave,tek rrënja apo tek vetë @ ala.
      p.sh phosphor + our = phosphorous   de + toxi (emri) + fi  + cation = detoxifi cation

b) Të  përbëra. Procesi i përbërjes është nga formimi i kombinimit të @ alëve që 
egzistojnë ose të formave të reja.
Termi kompleks (me vizë ndarëse) high-defi nition TV . (me   bashkim)  downsizing                                                                                                                            

.    ( pa  vizë ndarëse) member country,information highway
Përzierje: Paraplegjik + Olympics = Paralympics  biological + electronic = Bionic

Njëkohesisht këtu na vĳ në në ndihmë edhe format e shkurtuara.Shkurtimet përdoren 
për forma @ alish më të shkurtuara,por edhe për ato @ alë që përdoren shpesh.                                                                          
Kemi disa lloje shkurtimesh : 
• Format e shkurtra. Është formë e shkurtër e termit.Përdoret për të dhënë 
të njëjtin koncept por me pak @ alë.     Forma e plotë – Court of Justice of 
the European Communities ( Gjykata e Drejtësisë e Komunitetit Europian)                                                                                                                                   
Forma e shkurtuar – Court Of Justice – Gjykata e Drejtësisë
• Shkurtimet krĳ ohen me heqjen e disa @ alëve. 
v Forma e plotë – page, etcetera
v Forma e shkurtuar – p , etc
• Jane ato shkurtime që krĳ ohen nga heqja e termit te parë,te mesit,ose te fundit.                        
Parachute – chute
•  infl uenza- fl ue 
• Jane ato shkurtime qe krĳ ohen nga shkronja e parë e secilës @ alë të një termi 
kompleks ose emri.                                                                                                                                                             
• United Nations – UN                                                                                                              
•  Personal Computer – PC
• Akronimi krĳ ohet nga kombinimi i shkronjave të para apo rrokjeve të termave 
komplekse apo emrave.                                                                                                                                                              
P.sh light amplifi cation by stimulated emission of radiation                                                                                                                       
acronym : laser
2. Format egzistuese 
a) Diferencimi morfosintaktik kur një mbiemër përdoret si emër ose një emër si folje  
output (n)  output (v)
b) Terminologjizimi është procedura e përgjithshme ku një gjuhë ose frazë krĳ on në 
një gjuhë tjetër specifi ke.                                                                                                                                                
P.sh circuit – Gjuha e përgjithshme – vĳ ë qe krĳ on një sipërfaqe.                                                                     
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Shkenca elektike – Depozita (mjeti që përmes së cilës mund të kalojë energji elektrike)
c) Huazimet e jashtme të cilat i referohen atyre situatave ku një përcaktim specifi k i 
një fushe përdoret nga një fushë tjetër që të përfaqësojë kuptimin apo konceptin tjetër
Termi                                             Kimi                             Fiziologji
Reaksion           ndërveprimi midis dy ose me        Reagimi i trupit në stimuj             
                            shumë elementeve kimike që                   të jashtëm.  
                           si përfundim krĳ on një tjetër                                                                                            
                                              lidhje kimike.
- Nje mënyrë tjetër domethënëse për zhvillimin e terminologjisë është edhe marrja 
hua e @ alëve në kontekstin ndërgjuhësor.Kjo ka të bëjë me adoptimin e termave 
nga gjuhë moderne  gjatë procesit të krĳ imit të mesëm të termave.Disa prej këtyre 
huazimeve përshtaten plotësisht tek gjuha e huaj.Kurse ka edhe nga ato raste ku 
humanizmi original, i nënshtrohet disa ndryshimeve, që të bëhet  më e përshtatshme 
për gjuhën që synojmë.Termi i huazur mund të dallojë tek gjuha që është huazuar 
nga ana e drejtshkrimit dhe devĳ imi nga ato që huazon gjuha tjetër. 

                           P.sh Reservoir (frëngjisht) Diameter,Spinal (Greqishtja e Lashtë)
Po me konceptin e neoligjizmit në Anglisht çfarë kuptojmë?
- Neoligjizëm është çdo @ alë monosilabike e re në një sektor – e thjeshtë apo 
komplekse e cila formohet dhe përdoret për herë të parë në një gjuhë që mund të 
jetë kombinimi  i elementëve egzistuese gjuhësore të së njëjtës gjuhë ose kombinimi i 
elementeve gjuhësore të së njëjtës gjuhë me elemente të marra hua nga gjuhë te tjera.
Në anglisht p.sh konsiderohen neoligjizma dhe termat monosilabike që janë formuar 
nga kombinimi i elementeve gjuhësore të huazuara nga Latinishtja apo Greqishtja e 
Lashtë.
              P.sh  television , telemeter , excavator , pylon
Por nuk konsiderohen neoligjizma , por huazime, konceptet gjeometrike
                          p.sh diameter , spiral etj.

                                                         Konkluzione
Nga analiza e bërë vumë re se terminologjia është një fushë e veçantë dhe 
tredimensionale.
Ndarja e teksteve ligjore të Bashkimit Europian në tre tipe kryesore me cilësitë e 
tyre të përcaktuara na bën të mundur njohjen më të thellë që luajnë, interpretimi, 
përkthimi, dhe sigurisht terminologjia.
Në formulimin e legjislacionit në kohë dhe hapësirë merret parasysh çdo skenar i 
mundshëm që do të haste gjatë rrugës, e këtë e tregojnë më së miri dhe rregullat e 
cituara.
Gjithsesi Gjykata e Drejtësisë të Bashkimit Europian ka të drejtën përfundimtare të 
përcaktojë kuptimin e ligjit të Bashkimit Europian në të cilin qartësohet edhe lidhja e 
saj me terminologjinë,sepse  “gjuha e një çështjeje duhet të jetë një nga gjuhët e BE-së”
Anglishtja shikohet si gjuha ndërkombëtare e komunitetit juridik sepse përdoret 
pothuajse nga të gjithë,  biles edhe nga gjyqtarët, gjuha mëmë e të cilëve nuk është 
anglishtja.
Terminologjia dhe gjuhësia kanë pika të përbashkëta por edhe dallime.Gjithsesi ato 
nuk bëjnë dot pa njëra- tjetrën sepse aspektet gjuhësore të formimit të termave janë 
të  një rëndësie të veçantë për ekspertët në çështjet e terminologjisë po ashtu edhe 
përkthyesit.(njohja me metodat e formimit të termave na  bën të  mundur krĳ imin e 
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@ alëve terminologjike të reja)Gjithashtu njohja e thellë e tyre na mundëson dallimin 
e tyre nga neologjizmat.
Si përfundim terminologjia është një fushë  akoma në zhvillim.Me zhvillimin e 
saj përkthyesit do të bëjnë përkthime akoma dhe më cilësore,interpretuesit do të 
interpretojnë më saktë e kjo do jetë një lehtesimi I dukshëm në fushën e tyre.
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The right to respect private life

Kersi Kurti
Institute of European Studies

Abstract

The right to a private life is closely related to and infl uenced by the concepts of privacy, 
individual autonomy, dignity, individuality and integrity. The notion of private life is much 
wider than that of privacy. It includes a range within which each individual can develop his 
personality freely compared to others, as well as with the outside world. Over the years, 
the notion of privacy is applied in diff erent situations. This notion includes that of bearing 
a name, protecting the image or reputation, awareness of family background, physical and 
moral integrity, sexual identity, social life, sexual orientation, environmental health, self-
determination and personal autonomy, protection from search and seizure and privacy of 
telephone conversations. Referring to its jurisdiction, the Ombudsman has a range of action 
that protects and guarantees the right to private and family life by unlawful and improper 
public administration and thirds parties acting on their behalf.

Keywords: European Convention of Human Rights, The European Court of Justice, private 
life, legal protection, personal data.

Privacy and Personal Data
 
The right of a private life is affi  rmed in the Constitution. This right includes the 
guarantee given to the individual to disclose his personal information when he wants, 
and the protection of such data. Any person who claims that his rights, freedoms 
and interests to personal data has the right to complain or notify the Commissioner 
for Data Protection and request his intervention to put in place the infringement. 
Commissioner for Freedom of Information and Protection of Personal Data is an 
independent supervisory authority and it is clearly mentioned in Articles 29-38 of 
the Law no. 9887, dated 10/03/2008 "On protection of personal data", as amended. In 
these sections, and in the fullness of the law establishes that the values and principles 
upon which this institution operates, are independence, impartiality, professionalism 
and confi dentiality.1 Following this complaint, in accordance with the Civil Procedure 
Code, the data subject may appeal in court. If the data subject has complained 
controller has no right to change personal details until a fi nal decision.2

Personal and inner world of the individual as his life spiritual, material, intellectual and 
cultural heritage are the only personal property that relates directly to the individual 
and his ownership is eternal. In everyday language, these rights mean shame on the 
individual. In legal terminology and internationally, we understand their privacy. If 
privacy is violated or misused, then we are dealing with it, which means that "our 
honor" is trampled. The expression used in the Law on Protection of Personal Data 
of the Republic of Kosovo shall mean: "Any information about a natural person 
identifi ed or identifi able person identifi cation is the person who can be identifi ed, 
directly or indirectly, in particular by reference to an identifi cation number or to one 
1  http://www.idp.al/index.php/sq/hetimi-administrativ-mbrojtja-personale-te-dhena.
2  http://www.idp.al.
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or more factors specifi c the identity of his or her physical, physiological, mental, 
economic, cultural or social identity."3 Even in the legislation of other countries in the 
region and beyond, the legal interpretation of the term "personal information" has the 
same interpretation. 
Civil Law, legal norms regulating the social order of the state legal system is very 
specifi cally regulated and non-property rights. So adjusted some non-property 
rights, which are called "personal non-property rights, which is the right to a name, 
a nickname, housing, copyright, honor etc. The meaning of the word 'personal' link 
shows that this right to a certain person."4 The right to privacy occupies central place 
in the constitutional framework. But since 1981, the personal rights and privacy 
are regulated by special laws, particularly in Europe, where obligations to legal 
regulation in this area arising from the Directive on Protection of Personal Data 
Privacy 95/46. The terms "privacy" and "personal data" constitutions of EU countries 
and the majority of other countries outside the EU treat inseparable. Interpretation 
on "personal data" should be understood precisely, especially when the function that 
personal data in its entirety in the justice system legislation without exception within 
the EU and outside it, including the countries of our region.

The question arises: What is treated, in fact, as personal data?
Data which identify the individual or a person related to the physical and called 
personal data. Personal information must be a natural person. Name and surname 
are considered as personal rights, non-material. They are inseparable from the 
person and can not be alienated. This means that data can be related to the relevant 
person and as such are treated as personal data, so that the interpretation of the 
Law on Personal Data Protection of the Republic of Macedonia states that: "...What 
is relevant are the data appropriate to that person".5 So in addition to data of the 
photograph, name, papillary lines, the retina of the eye, blood group, DNA, date 
of birth, fi ngerprint, voice of a person, as personal data from this commentary legal 
professional can be considered even though individual and % (percentage) outlined 
the various comments relating to the individual. 
Identifi cation of the person can be done directly or indirectly. Direct identifi cation 
data: name, surname, address, ID number, photograph, DNA, voice, retina of the eye, 
etc. Details indirectly are, through the telephone number from an organization where 
the person might have given his number to phone, or records of the phone, through 
the data (address) where he graduated through the data that may have le%  in the 
hospital, from the records of the banking system where the person has le%  his phone 
number or personal address. 
A person can also be identifi ed by the individual's personal choices as: the choice of 
food, passion, his political activity, religious, scientifi c, professional, etc., through an 
illness that characterizes the person or his Nick and through. 
Even human cells will one day be included as personal data, because they determine 
the heritage and the future health of the person. Advanced systems today are specifi c 
civil registration and collection of personal data and in this respect Europe is making 
fi nal preparations for the application of the system biometric personal data, based in 
Brussels. 
Even in countries such as Albania, Macedonia, Montenegro and Kosovo are issued 
3  Law on Protection of Personal Data of the Republic of Kosovo, promulgated in the Offi cial Gazette of the 
Republic of Kosovo, No. 70 / V /, entered into force in May 2010, Prishtina.
4  Valentina Kondili, Civil Law, general part, reprint, Geer, 2008 Tirana, p. 99.
5  DZLP, zaštita za COMMENTARY zakonot us podatoci lićnite us, Skopje, 2010, p. 10.
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laws for the protection of personal data. And authority is established in this regard, 
it has started inter-institutional cooperation in the fi eld of protection of personal data 
in compliance with EU legislation. This process, aff ect basic human rights to free 
movement of capital and the individual, it is considered one of the key elements in 
European integration.
 

The collection of personal data
Public information can fall within the scope of private life where systematically 
collected and stored in fi les of the authorities. This applies even more so when such 
an6 information relates to the distant past of the person. 
 
Other examples include:
Offi  cial population census, where data on gender, marital status, place of birth, ethnic 
identity and other sensitive information collected so7 due;
The registration of fi ngerprints, images, samples of8 cells, DNA profi les and other9 
public information or personal information from the police, even if they are10 intended 
to be reliable;
Collection and storage of medical records and11 other medical records; The obligation 
to provide information on personal expenses for tax purposes (making known so12 
intimate aspects of private life);
Interception, recording and (or) maintenance of telephone13 conversations;
Personal identifi cation system, established for administrative and civilian purposes, 
such as databases of health, social and fi scal policies;14

Footage of closed circuit cameras on public streets;
The system of surveillance of conversations between15 detainees and their relatives in 
the guest rooms in prisons.
If the personal information held by authorities include any aspect of private life, 
protected by Article 8, the Court will take into consideration the specifi c context 
of maintaining registration and information in question. The exercise of this right 
may be faced with a number of limitations on the extent of the presence of criminal 
investigations against the person or the need to balance16 individual rights with 
collective and individual interests. In all circumstances, the denial of access raises 
questions as stated in Article 8. 
The Court recognizes that there is a person areas of interaction with others, even 
in a public context. To determine whether we are dealing with a person's private 
life outside the home or private premises, must be taken into account a number of 
elements. 
6  Rotaru against Romania's [GC]. The Court emphasized that the situation, to which fi led the complaint in 
the case Rotaru, it shows that the lack of instruments suffi cient for protecting individual privacy was still 
present at the time of issuance of the verdict in the case of Association 21 December 1989 and others against 
Romania.
7  X against the United Kingdom (dec.), October 6, 1982.
8  S. and Marper against United Kingdom [GC].
9  Murray against UK.
10 Leander agains Sweden.
11 Chave née Jullien against France (dec.).
12 X against Belgium (dec.).
13 Amman against Switzerland.
14 Peck against UK.
15 Wisse against France.
16 Putting the burden of proof for state intervention in the right of the plaintiff, particularly in cases where the 
rules in force have been secret, it is found to be contrary to the principle of equality in Turek against Slovakia.
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In this regard, reasonable expectations regarding privacy may be a signifi cant 
factor, Privacy in the context of the public17 but not necessarily decisive. The use of 
compulsory powers, provided for in the legislation to require the individual to do the 
detailed control of a person, his clothing and his personal items while walking on the 
street is seen as interference in the right to respect for private life.
Even if control is done in public places goes into eff ect Article 8. For the public nature 
of the search in some cases can increase the degree of interference due to shame and 
embarrassment. Individual's personal materials such as wallet or bag or diary and 
other items, the owner of which make one feel uncomfortable if others see them.

Legal Protection of Personal Data

When dealing with legal protection, the law applies only when we process informa-
tion is "personal data". If personal data is not, then the law for protection of personal 
data is not valid, and the data can be processed without the legal power of the rel-
evant law. Not only in modern times, but that early in the legal codes of diff erent 
people since the Middle Ages, and in its various aspects are regulated in terms of 
honor and dignity of the individual.
Among the pillars serious the European Union, just like the Economic Union, it's 
foreign policy and common security, it is also important that the justice system of the 
EU, considered as the third pillar of justice and  interior issue,18 which has its own 
within the ma# er of protection of personal data and privacy, or be# er known as the 
"privacy".
We have several cases from the European Court of Justice, which occurred During 
previous years where individuals have complained about violation of privacy 
violation and not having adequate protection of their personal data.
One such case is the fi rst where the complainant alleged violation of his right to 
respect for his private life due to the retention and use by the Romanian Intelligence 
Service, a fi le containing personal information and a violation of the right of access to 
court and his right to a se# lement before a national authority that can decide on his 
application to have the fi le amended or destroyed.19

The story begins in 1946, a% er the communist regime was established, the applicant 
(was a lawyer by profession and is now retired and lives in Bârlad), who was then a 
student, was refused permission by the prefect of the county of Vaslui to publish two 
pamphlets, "Student Soul" and "protest", on the grounds that they expressed anti-
government sentiments.
Dissatisfi ed with that refusal, the applicant wrote two le# ers to the prefect, where he 
protested against the abolition of freedom of expression by the new people's regime. 
As a result of these le# ers, the applicant was arrested on July 7, 1948. On September 
20, 1948, the Vaslui People's Court convicted the applicant for insulting behavior and 
sentenced him to one year imprisonment.
In 1989, a% er the communist regime had been overthrown, the new government 
caused Legislative Decree No. 118/1990 which granted certain rights to those who 
were persecuted by the communist regime and who were not engaged in Fascist 
17 P.G. and J.H. against the United Kingdom.
18  Dr. Marko Bello, Right European community institutions, Tirana, 2010  p. 291.
19 Case Rotaru against Romania (Strasbourg, 4 May 2000). The case originated in an application (no. 
28341/95) against Romania submitted to the Commission on 22 February 1995 under former Article 25 of 
the Convention.
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activities. On 30 July 1990 the applicant sends Barlad procedure Court of First 
Instance against the Ministry of Interior, Ministry of Defense and the Department of 
Employment Vaslui County. He also demanded payment of the respective rights of 
retirement .
The Court ruled on 11 January 1993. Relying inter alia on the statements of witnesses 
called by the applicant. He noted that between 1946 and 1949, the complainant was 
persecuted for political reasons and it accepted his application and awarded him the 
compensation provided for in the Legislative Decree no. 118/1990.
As part of his defense in these proceedings, the Ministry of Internal Aff airs has 
submi# ed to the court a le# er of 19 December 1990 that it had received from the 
Romanian Intelligence Service. The le# er stated that he did not have a criminal 
record, but in 1946-48 he was summoned by the security services on several occasions 
because of his ideas and questions about his views.
The applicant brought proceedings against the RIS, stating that he had never been a 
member of the Romanian legionnaire movement and he claimed damages from the 
RIS for the non-pecuniary damage suff ered.
In a decision of 6 January 1993, the Bucharest Court of First Instance rejected the 
applicant's request on the grounds that the legal provisions do not allow it. The 
applicant appealed and on January 18, 1994 the Bucharest District Court found that 
the information that the applicant had been a legionnaire was false . On December 15, 
1994, the Bucharest Court of Appeal dismissed an appeal by the applicant against the 
judgment of 18 January 1994.
On 13 June 1995 the applicant brought an action for damages against all the judges 
who had removed his request to have the fi le amended or destroyed.
In a fi nal decision dated November 25, 1997, the Bucharest Court of Appeal quashed 
the decision of 15 December 1994 and allowed the applicant's action. He made a new 
request in August 5, 1998.
 According to internal legislation were taken into account Articles 20: 1, 2 and 21: 
1, 2 of the Constitution; Articles 3, 998, 999 of the Civil Code; nent 322-5 of the Code 
of Civil Procedure; Article 54: 1, 2; Article 55 of Decree no. 31, 1954 for natural and 
legal persons; Sections 1, 5 , 6 , 11 of Legislative Decree no. 118 30 March 1990 on the 
granting of certain rights to persons who are persecuted for political reasons by the 
dictatorship established on March 6, 1945; 2, 8 mentioned section 45 of Law no. 14 of 
24 February 1992 on the organization and functioning of the Romanian Intelligence 
Service; as well as section 1 , 2 , 7 , 8 , 13 , 14 , 15 , 16 of the Law no. 187 of 20 October 
1999 on citizens' access to the personal fi les held on them by the Securitate, adopted 
with a view to unmasking that organization's nature as a political police force.
In this issue was dealt a) preliminary objections of the government (the status of the 
applicant victim)  b) the exhaustion of domestic remedies c) the alleged violation of 
Article 8 of the Convention d) the application of Article 8 e) compliance with Article 8 
f) violation alleged Article 13 and Article 6 of the Convention g) the implementation 
of Article 41 h) damages  i) costs and expenses and default interest.
The Court unanimously overturned the Government's preliminary objection that the 
applicant was not a victim; held unanimously that the respondent State is to pay the 
applicant, within three months , FRF 50,000 related to non-property damage and FRF 
13,450 for costs and expenses, FRF 9,759.72 to be converted into Romanian lei at the 
exchange rate on the date repayment.20 Alternative and also was OPINION OF Judges 
20 European Court of Justice for Rotaru against Romania (Strasbourg, May 4 2000). Gauges unanimously 
that there had been a violation of Article 13 of the Convention; Gauges unanimously that there had been a 
violation of Article 6 § 1 of the Convention.
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Judge join Makarczyk Wildhaber, crowds, Costa, Tulkens, Casadevall and Weber. As 
Opinion of Judge Lorenzen, also partly dissenting opinion of Judge Bonello.
The right to privacy guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human 
Rights and the fundamental right to freedom of expression, which is guaranteed by 
Article 10, by "compete" one other refl ect the diversity and complexity of the XXI 
century,21 Mr. Thorbjom Jagland states, Secretary General of the Council of Europe in 
his speech in Brussels on 28 January 2010, on the occasion of the Privacy Policy.
However, individual concretiza- legislation when adapting the EC Directive 95/46, 
state legal nësferën separately within the EU with the Data Protection Law, will cease 
and legal discrepancies in the fi eld of privacy will end when adopted a standardized 
regulation22 as the primary act within the European community law, which would 
replace the current Directive 95/46 to act the role of secondary European community 
law.
These initiatives are already underway and concretize the modernization of legisla-
tion on data protection expected in a timeframe of proceedings pending adoption 
and entry into force in a 2-4 year period. But still it continues to be cases of violation 
of the right to privacy, especially in terms of personal data.
Another case encountered had to do with a complaint where the complainant under 
Articles 8 and 14 of the Convention complained that the authorities have continued 
to hold the fi ngerprints and samples of DNA even a% er criminal proceedings against 
them had ended with an acqui# al.23

The fi rst applicant, Mr. S. was arrested on 19 January 2001 at the age of 11 accused 
of a# empted robbery. He get fi ngerprints and DNA samples. He was released on 14 
June 2001. The second applicant, Mr Michael Marper, he was arrested on March 13, 
2001 and charged with harassment of his partner. Mouths were taken fi ngerprints 
and DNA samples. Review procedure before he and his partner had consented and 
was not pressing charges. On July 11, 2001, the Crown Prosecution Service has given 
notice of termination and on June 14, 2001, the case was offi  cially suspended.
Both applicants requested that the fi ngerprints and samples of their DNA be 
destroyed, but in both cases the police refused. Applicants applied for judicial review 
of the decision of the police not to destroy fi ngerprints and DNA sample. On March 
22, 2002, the Administrative Court rejected the request.
On September 12, 2002, the Court of Appeal upheld the decision of the Administrative 
Court [ 2003 ] EWCA Civ 1275 ].
According to the 1995 Act of the Sco# ish Criminal Procedure, as amended later, DNA 
samples and profi les that result must be destroyed if the individual is not convicted 
or is granted an absolute discharge. A qualifi cation of the last states that biological 
samples and profi les can be kept for three years, if the detainee is suspected of certain 
off enses sexual or violent even if a person is not convicted (section 83 of the Act of 
2006, adding section 18A of the 1995 Act).
In this case they handle several articles of the Convention: Article 5- Quality of 
data; Article 6- Special categories of data; Article 7- Data security; Principle 2 Data 
collection; Principle 3- Maintain data; Principle 7- Length of storage and updating of 
data.
As the European Convention on Human Rights and the Convention on Data Protection 
21 Statement of the Secretary - General of the Council of Europe, Mr. Thorbjom Jagland held on the occasion 
of the European Day of Privacy in Brussels.
22 Promoting privacy rights in Kosovo, a conference organized by the "Lens" Responsible Progress through 
use of modern technology, fi nanancuar of Soros Fund for Open Society, held in Pristina in July 2012, p. 4.
23 Case S. and Marper against United Kingdom / STRASBOURG 4 December 2008.



125

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

provide exceptions for the interests of suppressing criminal acts and protect the rights 
and freedoms of third parties. However, exceptions are allowed only to the extent 
that they are consistent with what is required in a democratic society.
Directive 95/46 / EC of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard 
to the processing of personal data and on the free movement of such data it provides 
that the scope of national laws on the processing of personal data is primarily to 
protect right to privacy as recognized in Article 8 of the European Convention on 
Human Rights and general principles of community law.
In this case is also discussed: the alleged violation of Articles 8 and 14 of the Convention; 
the existence of an interference with private life; implementation of Article 41 of the 
Convention; non-pecuniary damage; costs and expenses and default interest.
In this case the court decided that there had been a violation of Article 8 of the 
Convention; He says it is not necessary to examine separately the complaint under 
Article 14 of the Convention; It concludes that the fi nding of a violation constituted 
in itself suffi  cient just satisfaction for non-pecuniary damage sustained by the 
applicants; He says that the respondent State should pay the applicants, within three 
months, EUR42,000 for costs and expenses to be converted into pounds; He dismisses 
the remainder of the applicants' claim for just satisfaction.24

In 2001, the bodies of the European Union , or controller appointed European 
controller, in accordance with Article 46 and 47 of T.K.E. protection of personal data,25 
which will deal with the protection of personal data and privacy to ensure that the 
institutions and bodies of the EU strictly observe the right to privacy when they 
process data with character personal.
Here we can talk about an issue that has originated in two applications (nos. 40660/08 
and 60641/08) against the Federal Republic of Germany lodged with the Court under 
Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms of a Monegasque national governments, Princess Caroline of Hannover, 
and a German citizen, Prince Ernst August of Hannover ("the complainant"), 
respectively on August 22 and December 15, 2008.26

Since the early 1990s the fi rst applicant tried to prevent the publication of photographs 
of his private life in the press. Two series of photographs were published in 1993 and 
1997, respectively in three German magazines and now show the fi rst applicant with 
the actor Vincent Lindon or her husband, who has been the subject of three groups of 
procedures in German courts. In particular the major decisions of the Federal Court 
of Justice of 19 December 1995 and the Federal Constitutional Court of 15 December 
1999 given the fi rst applicant's claims.
Those proceedings were the subject of 24 June 2004 (no. 59320/00, ECHR 2004 VI) in 
which the Court held that the decisions of the courts have violated the applicant's right 
to respect fi rst of her private life, a right guaranteed by Article 8 of the Convention.
Relying on the Court's decision in the case of the fi rst applicant, the applicant 
subsequently brought several sets of proceedings in the civil courts seeking an 
injunction against any further publication of the photos that had appeared in German 
magazines.
The fi rst three pictures were published by the publishing company Ehrlich & Sohn 
GmbH & Co. KG in the magazine Frau im Spiegel. In a decision dated March 6, 2007 

24 Done in English and French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, 
on 4 December 2008.
25  Dr. Marko Bello European community right, Tirana, 2010, p. 274.
26 Case of Von Hannover against Germany (No. 2) / Strasbourg 7 February 2012.
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( no. VI ZR 51/06 ) , the Federal Court of Justice dismissed the appeal in connection 
with the fi rst picture. About photos of the second and third, it upheld the appeal and 
quashed the judgment of the Court of Appeal and restored the order imposed by the 
District Court.
According to domestic law and European legislation they were under discussion: 
Article 1, paragraph 1; Article 2, paragraph 1; Article 5 paragraph 1 and 2; Article 
22; copyright which provides that images can be distributed only with the express 
consent of the person concerned. Section 23 (1) (1) of the Act, which provides for 
exceptions to this rule, the images portrayed in an aspect of contemporary society 
(Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte) provided that the publication does 
not interfere with a legitimate interest  (berechtigtes Interesse) the person concerned 
(section 23 (2)); Resolution 1165 (1998) of the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe on the right to privacy; Resolution of the Commi# ee of Ministers for 
execution of the decision Von Hannover (no. 59320/00) on 24 June 2004.
At issue was discussed: the payment of the compensation and individual measures; 
general measures ; Alleged violation of Article 8 of the convention; acceptability; 
merits; Association of the German magazine editors ; Ehrlich & Sohn GmbH & Co. 
KG publishing company; Joint submissions by Initiative Media Legal Defence, the 
International Press Institute and the World Association of Newspapers and News 
Publishers and application areas.
The Court notes that, in accordance with their own jurisprudence, national courts 
have carefully balanced the right of publishing companies to freedom of expression 
against the right of the applicants to respect their private life . They also examine the 
circumstances in which the photos were taken.
The Court also notes that while the Federal Court of Justice ha changed its position 
a% er the trial of Von Hannover, the Federal Constitutional Court, for its part, confi rmed 
not only this approach, but had undertaken a detailed analysis of the jurisprudence 
of the Court in response to complaints the plaintiff s that the Federal Court of Justice 
had ignored the Convention and the case.
Court declares the present applications admissible and decide that there was no 
violation of Article 8 of the Convention.27

The European Community has not split by the courts, the ECJ performs a variety of 
roles, acting as a constitutional court, administrative court, court of arbitration and 
court consulting.28

Therefore, "the free movement of goods, people, services and capital requires not 
only that personal data should move freely from one member state to another state, 
but also the fundamental rights of individuals should be guaranteed",29 contributing 
in economic and social progress, trade expansion and the well-being of individuals. 
Legal institutional strengthening in the fi eld of personal data, will undoubtedly bring 
multiple benefi ts to the three pillars for all countries and all citizens in the EU and 
beyond the EU in justice, security and fundamental freedoms.

Conclusions and proposals
In the past ten years, the European Court of Human Rights has signifi cantly ex-
27  Done in English and French, and sent to a public hearing in the Human Rights Building / Strasbourg on 
February 7, 2012.
28 EUROPEAN UNION, Zenel Uke Buqpapaj translated. Published, the International Cultural Center 
"Arbnoru", Tirana, 2010. Original title: "Europien Union", Editor: Muje Buqpapaj, Reviewer: Sabah Jamisha, 
Graphic Art, "Kokollarri International". Page. 307 and 308.
29 Directive 95/46 EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995, p. 1.
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panded protected area Article 8 of the Convention, as a result of cultural and social 
changes constantly.
Any individual can freely develop and fulfi ll his personality, as compared with oth-
ers and with the outside world.
But we must be careful to give information about themselves and try to protect them 
in any form.
We are aware of the fact that the Albanian reality recognizes numerous violations that 
are identifi ed as an obstacle to the eff ective exercise of the right to privacy. Not only 
in Korea but also in the EU countries and those outside it are faced with such cases 
where privacy is violated, as in personal data on other aspects.
Seen in a broader perspective, the right to a private life has to do with the essence of 
the process of democratization in the country, because it combines a basic element of 
the relationship between state and citizen.
ECHR decisions are also based reference or precedent for the domestic courts of 
states that have ratifi ed the Convention. 
Court decisions are a true school. Equally important are the arguments of judges who 
have been in the minority. All these decisions are a mirror of a European public order 
that began in years '50 with a limited number of countries and that is consolidated 
during the extended acceptance of new members.30
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Vlerat e përdorimit të bimëve të bashkisë së Durrësit dhe të Shĳ akut

Ermiona Braholli
Universiteti “Fan S. Noli” Korçë

Abstrakt

Territoret e bashkisë së Durrësit dhe të Shĳ akut vazhdojnë të ruajnë shumëllojshmëri dhe 
sasi të konsiderueshme të biodiversitetit. Këto territore bëjnë pjesë në zonën biogjeografi ke 
mesdhetare dhe shquhen për diversitet të lartë të ekosistemeve detare, bregdetare, lagunore, 
kënetore, lumore, të shkurretave mesdhetare përherë të gjelbërta dhe gjetherënëse dhe 
dushqeve. Megjithatë, grupe të shumta bimore janë ende të panjohura e të pastudiuara1. 
Mungesa e njohurive shkencore rreth potencialit dhe vlerave të botës bimore ka bërë që në 
vazhdimësi kjo pasuri të mos vlerësohet ekonomikisht, çka do të sillte rritje të të ardhura 
tek banorët vendas. Sipas Konventës së Biodiversitetit (1994): “Pasuritë gjenetike, organizmat, 
popullimet apo çdo komponent tjeter biotik me potenciale aktuale të vlerës dhe përdorim të 
njeriut konsiderohen resurse biologjike”2. Territoret e të dyja bashkive kanë bimësi të katit të 
shkurreve mesdhetare ( përherë të gjelbërta e gjetherënëse), bimësi të katit të dushqeve dhe 
përfaqësues të katit të ahut pavarësisht lartësisë së vogël mbi nivelin e detit. Në këto territore 
gjendet edhe një pasuri e madhe bimore ujore, që gjendet në ujrat e kripura të detit Adriatik, 
lagunave bregdetare, por edhe në ujrat e ëmbla të lumenjve Erzen dhe Ishëm. Në vazhdim do 
të trajtohet i gjithë potenciali i botës bimore në bashkinë e Durrësit dhe të Shĳ akut.

 Fjalë kyce: bota bimore, shkurre mesdhetare, dushqe, bimë të kërcënuara, vlera mjekësore e 
ekonomike.

Hyrja

Territoret e bashkisë së Durrësit dhe të Shĳ akut bëjnë pjesë në katin fi to-klimatik të 
shkurreve mesdhetare (makje-shibjaku) dhe të dushqeve, si dhe në katin medialitoral 
e infralitoral detar. Sipas të dhënave zyrtare, për vitin 2016, të territorin e bashkisë 
së Durrësit dhe të Shĳ akut gjenden 9 263.61 ha ose rreth 92.7 km2 bimësi natyrore. 
Në bashkinë e Durrësit gjenden 8 772.16 ha tokë me bimësi natyrore, nga të cilat 5 
494.55 ha janë të zëna me pyje, 1 983.9 ha të zëna nga shkurret mesdhetare (makje 
dhe shibjak), 692.41 ha janë kullota, 54.19 ha bimësi ujore dhe 25.15 ha bimësi pyjore. 
Bashkia e Shĳ akut që ka një sipërfaqe më të vogël ka rreth 491.45 ha tokë me bimësi 
natyrore, nga të cilat 295.74 ha janë të zëna me pyje, 143.26 ha të zëna nga shkur-
ret mesdhetare (makje dhe shibjak), 31.7 ha janë kullota dhe 17.5 ha bimësi pyjore3. 
Fizionomia e bimësisë së kësaj zonë karakterizohet kryesisht nga shkurre gjithmonë 
të blerta dhe pjesërisht nga shkurre që i lëshojnë gjethet gjatë stinës së dimrit. Nga 
shkurret me gjethe gjithmonë të blerta, që bëjnë pjesë në ndërtimin e makjes, më 
karakteristike janë: mareja ( Arbutus unedo L.) mërsina ( Myrtus communis L), xina ( 
Pistacia lentiscus L), shqopa ( Erica arborea L.), gjëneshtra (Spartium junceum L.), dafi na 

1  Dragoti, N. (): “Përmbledhje e Florës dhe Faunës Shqiptare”.
2  Konventa e Biodiversitetit, 1994.
3  Fletoria Zyrtare, Vendimi nr. 433, datë 08.06.2016 “ Për transferimin në pronësi të bashkive 
të pyjeve dhe të kullotave publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të 
Ministrisë së Mjedisit e të ish-komunave/ bashkive”.
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e egër ( Laurus nobilis) etj4. Nënkati i shibjakut përfaqësohet nga bungëbuta ( Quercus 
pubescens), shkoza e zezë (Carpinus orientalis)  dhe frashëri i bardhë ( Fraxinus ornus 
L.) (Sirika, 56).
Krahas bimësisë së lartpërmendur, në këto territore gjenden formacione të vogla 
natyrore të pyjeve të lagura ( higrofi le). Ato janë të përhapura në grykëderdhjen e 
lumenjve Erzen dhe Ishëm, në tokat aluvionale dhe në tokat bregdetare me nivel të 
lartë të ujrave nëntokësore. Përgjatë rrjedhjes së poshtme të Erzenit dhe Ishmit gjen-
den formacione me Vidha ( Alnus glutinosa), Rrape ( Platanus orientalis), Shelg të bard-
hë ( Salis alba), Shelg të kuq ( Salix purpurea)  dhe Plepa të bardhë (Populus alba)5. Në 
zonën e Rrushkull-Hamallajt gjendet një brez i ngushtë i pyjeve halorë mesdhetare 
me specie dominante: Pishë bregdetare (Pinus pinaster), Pishë e egër (Pinus halepensis) 
dhe rrallëherë Pishë e butë (Pinus pinea), e kultivuar 40 – 50 vjet mё parë pёr stabiliz-
imin e dunave ranore dhe mbrojtjen e tokave bujqesore6. Si shoqërues i katit shkurror 
dhe pyjor është mbulesa bimore, kryesisht e tipit umbrofi l. Shoqërizimet kryesore bi-
more të zonës janë: Fieri ( Petris aquiliana), Lisna ose Timusi ( Thymus vulgaris), Shelgu 
i Bardhë (Salix alba L.), Telishi ( Dactylis glornerata), Vicia ( Vicia Dasycarpa), Menishtet 
( Cistus salvifolius), Festuca ( Festuca varia), Teukli ( Teocrium polium), Bocka ( Urginea 
maritima bok), Tërfi li ( Trifoliumn pratense), Shpendra ( helleborus edours), Lule shqerra( 
Bellis perennis), Geranium ( Geranium pyrenacium), Barbstari ( Sanguisorba offi  cina), Ban 
i bletës ( Meishema offi  cinalis), Hedera ( Hedera helix), Qumështorja ( Euphorbia cupari-
sias), Hithra ( Urtica dioica) Mellaga ( Althaea offi  cinalis) etj. 
Në këto territore rritet bimë mjekësore dhe aromatike si: Mimoza ( Acacia dealbata), 
Petriku kulper ( Aristolochia clematitis), Pelini i Zi ( Artemisa vulgaris), Minuri si pelin 
deti ( Chenopodium ambrisiodos), Menishtja me push ( Cistus incanus), Ekualipti rruazor 
( Ecualiptus glopulus), Dëllinja e kuqe ( Juniperus oxycedrus), Fidhësi ( Juniperus com-
munis), Dafi na ( Laurus nobilis), Mëllaga ( Malva silvestris), Rigoni i Bardhë ( Origanum 
vulgare), Lulëkuqja ( Papaver rhoeas), Majdanoz ( Petroselinum sativum), Pisha e butë 
( Pinus pinea), Trumza ( Saturea montana), Bar majasëlli ( Teucrium polium), Matriku ( 
Vinca major) dhe Konopica ( Vitex agnus-castus) (Pazari, 2014, 190).
Pjesë e pasurisë bimore të zonës së studim janë edhe bimët e zonës bregdetare dhe de-
tare të Adriatikut. Kati medialitoral përfaqësohet nga facie me depozitime të gjetheve 
të vdekura të Posidonies dhe leshterikëve të tjerë. Në katin infralitoral të detit Adria-
tik gjenden livadhe bimore nënujore. Pasuria më e madhe bimore ujore është është 
Posedonia.

1. Veçoritë e shkurreve mesdhetare

Shkurret mesdhetare përfaqësojnë katin më të ulët bimor tokësor në vendin tonë. Ky 
kat bimor fi llon nga 0- 600 m mbi nivelin e detit. Në territorin e bashkisë së Durrësit 
dhe të Shĳ akut, i cili shtrihet nga 0-269 m mbi nivelin e detit rriten, në gjendje naty-
rore, disa lloje shkurresh.  Në shkurret me gjelbërim të përhershëm bëjnë pjesë:
-Mareja ( Arbutus unedo L.),është një bimë shkurrore me lartësi deri në 10m, me një 
ose disa degë. 
-Mërsina ( Myrtus communis L),është një bimë shkurrore që gjendet në territoret e 
Durrësit dhe të Shĳ akut. 
4  Qendra e Studimeve Gjeografi ke.
5  Dragoti, N. “Vegjetacioni i pellgut ujëmbledhës i lumenjve Ishëm dhe Erzen”.
6  Dragoti, N. (): “Përmbledhje e Florës dhe Faunës Shqiptare”.
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-Xina ( Pistacia lentiscus L), njihet edhe me emri Liqe ( në Ishëm). Xina është një shkurre 
me shumë degë që rritet zakonisht prej 1 deri në 4 m. Lëvoren e ka të murme, degët e 
reja i ka me push dhe në ngjyrë gështenjë, kurse gjetet i ka çi% e të pupluara dhe lulet 
e vogla të kuqërremta. Fryti është një kokërr e kuqe, që kur piqet merr ngjyrë të zezë 
(Mitrushi, 1955, 258-259).
-Shqopa ( Erica arborea L.),është bimë shumëvjeçare që rritet deri në lartësinë 6 me-
tra. Degët e reja i ka të bardhëreme e me push, gjethet lineare dhe lulet e bardha me 
ngjyrë trëndafi li me pak erë (Mitrushi, 1955, 439-440).
-Gjineshtra (Spartium junceum L.) është një shkurre e vogël që rritet rregullisht prej 1 
deri në 2 m lartësi. Degët i ka të holla e të gjata me disa gjethe të rralla. Gjethet i ka të 
vogla, kurse lulet të verdha e të mëdha me erë të këndshme dhe të grumbulluara në 
majë të degëve. Gjendet nëpër vende të thata e toka të pasura me gëlqere (Mitrushi, 
1955, 188-189).
Krahas shkurreve me gjelbërim të përhershëm, në kodrat e të dyja bashkive gjenden 
edhe shkurre gjetherënëse.
- Bungëbuta ( Quercus pubescens), është një lloj dushku me lartësi deri në 18-20 m e 
lartë. Lëvoret e drurëve të vjetër janë të çarë me pllaka-pllaka pak a shumë të drejta. 
Degët e reja i ka me push. Gjethet obovate janë 6-12 cm të gjata dhe 4-6 cm të gjera, 
përfundi të rrumbullakëta. Gjendet në kodrat e Shĳ akut (Mitrushi, 1955, 358-359).
-Shkoza e zezë (Carpinus orientalis) rritet në trajtë shkurre ose të një druri të vogël 
6-8 m i lartë, me shumë degë të holla të mbuluara me push. Gjethet i ka më të vogla 
se shkoza e bardhë, kurse fryti një aken i rrethuar prej një mbështjellëse me 3 lapza. 
Shkoza e zezë gjendet në kodrën Rodon-Prezë (Mitrushi, 1955, 335-336).
- Frashëri i bardhë ( Fraxinus ornus L.) është një dru deri në 8-10m i lartë dhe me 
diametër deri në 60 cm. Gjethet i ka të përbëra prej 7 fl etëzash, ndërsa lulet janë të 
bardha dhe me erë të këndshme. Ka përhapje në kodrat Rodon-Prezë (Mitrushi, 1955, 
379-380).
Në grupin e bimëve higrofi le, të cilat rriten pranë sipërfaqeve ujore të ëmbla dhe të 
kripura të bashkisë së Durrësit dhe të Shĳ akut janë:
- Vidhi ( Ulmus foliacea), është një dru i bukur që rritet deri në 30-40 m lartësi. Lëvoren 
e ka mja%  të çarë dhe me ngjyrë hiri, gjetet janë me bisht të shkurtër, lulet pothuajse 
pa bisht, kurse fruti është aken i rrumbullakët dhe i fl lashkët i rrethuar prej një cipe 
të hollë. Gjendet në Hamallë dhe Sukth (Mitrushi, 1955, 457-458).
- Rrapi ( Platanus orientalis),është dru deri në 40m lartësi, me lëvore të bardhë që 
ndahet pllaka-pllaka. Gjendet në zaje të lumit Erzen (Akademia e Shkencave, Flora e 
Shqipërise, 401). Një nga rapet më të veçanta është “Rapi i Rubjekës”, që ndodhet në 
fshatin Rubjekë ( njësia administrative Maminas), i cili mban statusin e biomonumen-
tit. Ky rap, i cili është një dru rreth 17 m i lartë, me diametër të trungut 7 m dhe moshë 
500-600-vjeçare, ka vlera shkencore dhe biologjike, prandaj është pjesë e Zonave të 
Mbrojtura në vendin tonë (Akademia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 103).
- Shelgu i bardhë ( Salis alba), është dru deri në 20-22 m, me lëvore të përhimtë dhe 
degë të shumta të shpërndara dhe majëvarura. Lulëzon në mars-prill. Përdoret si 
lëndë ndërtimi dhe për objekte dhe vegla pune.
- Shelgu i kuq ( Salix purpurea) është një shkurre deri në 4-5 m. Degët e reja janë 
hollake, të drejta, shogëta, të shndritshme, ndërsa gjethet të këmbyera (Akademia e 
Shkencave, Flora e Shqipërise, 103).
-Plepi i bardhë (Populus alba),është dru deri në 30-35 m, me kurrorë të gjerë të rrum-
bullakosur dhe me lëvore të përhimë të bardhë e të lëmuar (Akademia e Shkencave, 
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Flora e Shqipërise, 105).
-Pisha e detit (Pinus pinaster),është një dru deri në 40 m, me lëvore të murrme të 
kuqërremtë, të carrë thellë për së gjati. Degëzat janë të shogëta dhe halat janë dyshe. 
Boçet janë konike deri vezëngjashme (Akademia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 83).
-Pisha e egër (Pinus halepensis), është dru deri në 25 m i lartë, me kurrorë të çrregullt 
dhe me lëvore të çarë thellë. Halat janë dyshe, të buta dhe me ngjyrë të blertë të çelët. 
Boçet janë të murrme dhe të shndritçme (Akademia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 
85).
- Pishë e butë (Pinus pinea), është dru deri në 28-30 m lartësi, me kurrorë ombrellore 
dhe me lëvore të murrme të përhime, të çarë thellë që rripet pllaka-pllaka. Halat 
janë dyshe, majëmprehta dhe të forta. Boçet pothuajse janë pa gjemba (Akademia e 
Shkencave, Flora e Shqipërise, 85).
Shoqëruese e bimëve të larta janë bimët barishtore, të cilat janë më të shumta në 
numër dhe kanë një sërë vlerash mjekësore, aromatike dhe ekonomike. 
-Petriku kulper ( Aristolochia clematitis), është bimë barishtore shumëvjeçare e shogët, 
me erë të keqe. Rritet në vendet me bar, të lëna djerrë dhe shkurreve. Petriku kulper 
është bimë mjekësore (Akademia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 138).
- Lulëkuqja ( Papaver rhoeas), është bimë njëvjeçare rreth 25-90 cm, e grathët, me qime 
të hapura e me kërcej të degëzuar. Rritet në vende me bar. Lulëkuqja është bimë e 
helmët dhe mjekësore (Akademia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 294-295).
-Rrënja (Quercus robur) e familjes Fagaceae-Ahore. Rrënja është një lloj druri rreth 
30-40 m e lartë, me lëvore të murrme të errët. Konsiderohet si gjetherënëse dhe lulë-
zon në prill-maj. Gjendet në kryesisht në pyet aluviale në fushën e Hamallës dhe të 
Rrushkullit (Mitrushi, 1955, 355).
Në kategorinë e bimëve të rrezikuara (E) bëjnë pjesë:
-Rodhëza ( Agrimonia eupatoria) e familjes Rosaceae-Trëndafi lore, është një bimë bar-
ishtore shumëvjeçare me rizomë që lulëzon në maj-korrik. Kjo bimë gjendet në pyjet 
e rralluara e në vendet me bar në zonën të Durrësit.  
-Dishël, bar uzo, lule mastike (Distamnus albus) e familjes Rutaceae-Ruzore, është 
bimë shumëvjeçare deri 50 cm, e drunjëzuar në bazë. Gjendet në zonën kodrinore e 
shoqëruar me pyje termofi le gjetherënëse submesdhetare. 
-Pleçgjaje, luletogëz (Digitalis lanata) e familjes Scrophulariaceae-Sarushtore, është 
bimë barishtore shumëvjeçare rreth 30-100cm. Përhapët në në shkorretë e pyje të zo-
nës fushore të Durrësit dhe Shĳ akut. 
-Gjunjëza (Ephedra distachya) e familjes Ephedraceae-Gjunjëzore, është një shkurre 
deri në 0.5 m e lartë. Gjendet në zonën bregdetare të Durrësit, mbi dunat ranore 
bregdetare. 
-Mëtergonë, bar i trashë (Hyosciamus niger) e familjes Solanaceae-Hikërore, është një 
bimë një ose dyvjeçare, leshtore me erë të keqe. 
-Lulebasani, balç, lule gjaku, lulemaji ( Hypericum perforatum) e familjes Gu# iferae-
Gutifere, është bimë shumëvjeçare me kërcej rreth 10-110 cm. Lulëzon në periudhën 
maj-gusht. Rritet në vendet me bar, buzë rrugëve, në livadhe, kullota etj. 
-Dëllinja e zezë ( Juniperus communis) e familjes Cupressaceae-Selviore, është shkurre 
deri 7-8 e lartë, me lëkurë të lëmuar të murrme të përhimtë. Lulëzon në muajt prill-
maj. Përhapet në të gjithë territorin e këtyre bashkive 
-Dëllinja e kuqe ( Juniperus oxycedrus) e familjes Cupressaceae-Selviore, është shkurre 
deri 4-5 m e lartë. Degët i ka të hapura dhe me hala treshe, gjëmbore. Lulëzon në 
muajt mars-prill. Gjendet si në pjesë bregdetare por edhe në pjesën perëndimore të 
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kodrave, përballë erërave detare. 
-Dafi na ( Laurus nobilis) e familjes Lauraceae-Dafi nore, është shkurre ose dru i vogël 
dioik, 2 -20m. Ka përhapje në zonën e makies. 
-Pllatkë trimajëshe ( Ma' hiola tricuspidata) e familjes Cruciferae-Kryqore, është bimë 
barishtore njëvjeçare me qime leshtake, 7-40 cm. Gjendet në zonat ranore të bregdetit 
të Durrësit.
-Zambaku i detit (Pancriatium maritimum) i familjes Amaryllidaceae-Amarilidore, 
është një bimë barishore shumëvjeçare me qepĳ kë. Gjendet në ranishtet bregdetare. 
-Dorëvatë ( Sarcopoterium spinosum) e familjes Rosaceae-Trëndafi lore, është një 
shkurre gjëmbore shumë e degëzuar, 30-60 cm e lartë. Gjendet në pjesën shkëmbore 
të Shkëmbit të Kavajës. 
-Biliqin ( Butomus umbellatus) e familjes Butomaceae-Bliqinore, është bimë 
shumëvjeçare ujore. Gjendet në kanalet me ujë, ligatina dhe buzë ujrave të ndenjura.
-Klad marisk ( Cladium mariscus) e familjes Cyperaceae-Cyperore, është bimë barish-
tore shumëvjecare me kërcej deri 2.5 m dhe përhapet në zona ligatinore.
Bimët e ralla (R)
-Aster shqiptar (Aster albanicus) e familjes Compositea-kompozite, është bimë barish-
tore deri 30 cm e lartë dhe ka lule gjuhëzore ngjyrë manushaqe. Gjendet në ranishtet 
bregdetare me shumë lagështirë të Durrësit. Mund të përdoret si bimë zbukuruese.

Harta 1. Mbulesa bimore natyrore në territoret e bashkisë së Durrësit dhe të Shi-
jakut

Punuar: Arc GIS 10.1, viti 2016

2. Veçoritë e katit mediali-
toral ( bregdetar)

Në aspektin ekologjik këto 
depozitime (mbetje) përbëjnë 
bazën për një rrjet trofi k të 
veçantë, që karakterizohet 
nga prania e shumë krusta-
ceve izopode. Në aspektin 
sedimentar, kjo facie, sido-
mos kur është e përfaqësuar 
qartë, përbën një mbrojtje 
natyrore shumë efektive për 
mbrojtjen e brigjeve nga ero-
zioni. Këto depozitime nuk 
janë të përfaqësuara qartë në 
të gjithë zonën. Shoqërimi me 
Fucus virsoides është ekskluziv 
i brigjeve lindore (nga Shq-
ipëria në Sloveni) e veriore 
të Adriatikut dhe zhvillohet 
në pjesën e poshtme të katit 
mediolitoral. Ky përfaqëson 

jajajaja
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të vetmen popullatë të Fucus-it në Mesdhe, e kufi zuar në Adriatikun e Sipërm dhe 
në pak pika në brigjet lindore të Adriatikut. Duke qenë një relikt pre-Messinian, ky 
shoqërim është shumë i rëndësishëm nga pikpamja e trashëgimisë natyrore7.

3. Veçoritë e katit Infralitoral ( detar)

Bimësia detare e Posedonias gjendet në afërsi të Kepit të Rodonit, në thellësinë 3-4 
m nën nivelin e detit.  Kjo thellësi përfaqëson kufi rin më të sipërm të rritjes së Pose-
donias, ndërsa kufi ri më i poshtë është deri në thellësinë 17-20 m. Në këtë thellësi 
gjenden livadhe të vazhdueshëm ose në trajtë njollash. Në zonën e Kepit të Rodonit, 
Posedonia, rritet kryesisht mbi “ma# e”, por takohet dhe në funde ranore dhe shkëm-
bore. Në “ma# e” të vdekura rriten alga dritëdashëse (fotofi le) si: Padina pavonica, 
Halopteris scoparia dhe Acetabularia acetabulum8. Në rizome dhe në fundet e mbuluara 
nga gjethet e dendura të Posidonies zhvillohet një komunitet i qartë hĳ edashës (scia-
fi l) i dominuiar nga algat të tilla, si: Sphaerocoçus coronopifolius, Peyssonelia squamaria, 
Utricularia macrophysa, Pseudolythophyllum expansum dhe Flabellia petiolata9. Posidonia 
njihet si “mushkëria e gjelbër e Mesdheut” pasi prodhon 14 litra oksigjen në ditë në 
1 metra katror10. 

4. Përdorimi ekonomik dhe mjekësor i bimëve

Vlera ekonomike e bimësisë përcaktohet nga vlera e përdorimit direkt dhe indirekt i 
tyre. Vlera e përdorimit direkt përfi tohet nga përdorimi direkt i produkteve drunore 
dhe jodrunore, ndërsa vlera e përdorimit indirekt vjen nga përdorimet për rekrea-
cion i tyre. Bashkia e Durrësit dhe e Shĳ akut kanë një fond pyjor prej 9 263.61 ha, 
nga të cilat 5 790.29 ha janë me dushk dhe 3 473.32 ha pyje të tipit higrofi l. Produkti 
drunor që merret direkt pyjet është lënda drusore. Sasia totale e lëndës drusore nga 
e gjithë sipërfaqja pyjore është 173 014 m3. Pavarësisht përdorimeve të gjera të drurit, 
në industrinë e drurit, tekstileve dhe letrës, përdorimet më të mëdha shkojnë për 
dru zjarri. Sipas burimeve të Drejtorisë së Pyjeve në Durrës rreth 41 385 m3 janë të 
përshtatshme për lëndë punimi dhe 131 829 m3 për dru zjarri11. Llojet e drurëve që 
përdoren për dru zjarri dhe për prodhimin e qymyrit të drurit janë: Mareja ( Arbutus 
unedo L.), Xina ( Pistacia lentiscus L), Gjineshtra (Spartium junceum L.), Bungëbuta ( 
Quercus pubescens), Shkoza e zezë (Carpinus orientalis) dhe Frashëri i bardhë ( Fraxinus 
ornus L.) 12. Sipas të dhënave të INSTAT-it, nga Censusi 2011 rreth 59.1% e banesave në 
territorin e bashkisë së Durrësit dhe të Shĳ akut përdorim stufa druri dhe oxhakë.  Në 
bashkinë e Durrësit rreth 54% e banesave përdorim stufa dhe oxhaqe për ngrohjen 
e ambjenteve të tyre. Në njësinë administrative të Durrësit përdoren më pak stufa 
dhe oxhaqë, në rreth 43% të banesave, ndërsa në njësinë administrative të Ishmit 
përdoren stufa dhe oxhaqe në rreth 93% të banesave. Pavarësisht se qyteti i Durrësit 
ka përqindjen më të ulët, ka numrin më të lartë të banesave që përdorin stufa dhe 
oxhaqe, në të gjithë bashkinë. Në njësitë administrative të tjera të Durrësit përdorimi 
7  Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, (2010). Vlerësimi I Mangësive në Zonat e 
Mbrojtura, Biodiversiteti Detar dhe legjislacioni për Zonat e Mbrojtura. Tiranë, faqe 31-49.
8  Aty, faqe 31-49.
9  Aty, faqe 31-49.
10 Aty, faqe 31-49.
11 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Pyjor Durrës (Krujë).
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i stufave dhe oxhaqeve është rreth vlerës 80%.  Në tabelën e mëposhtme paraqitet 
numri i banesave që përdorin stufë dhe oxhak për ngrohje.

Tabela 1. Banesat e banuara në bashkinë e Durrësit dhe lloji i ngrohjes

Bashkitë

Njësi administra-

tive

B a s h k i a 
Durrës

D u r -

rës
Sukth

M a n -

zë
Rrashbull

K a -

t u n d i 

i Ri

Ishëm

Nr. i Banesave 45079 30499 3795 1583 5633 2323 1246

Banesa me stufë 24698 12925 3221 1219 4414 1880 1039

Banesa me oxhakë 881 456 37 74 157 36 121

Burimi: INSTAT, Census 2011

Në bashkinë e Shĳ akut rreth 75 % e banesave ngrohen me stufë dhe oxhak. Në njësinë 
administrative Xhafzotaj dhe Maminas, stufat dhe oxhaqet përdoren përkatësisht në 
79% dhe 83% të banesave. Në njësinë administrative Gjepalaj stufat dhe oxhaqet për-
doren në 88% të banesave, kurse në njësinë administrative të Shĳ akut vetëm në 58% 
të tyre. Në bashkinë e Shĳ akut, në njësinë administrative të Xhafzotajt gjendet numri 
më i lartë i banesave që përdorin stufa dhe oxhaqe.

Tabela 2. Banesat e banuara në bashkinë e Shĳ akut dhe lloji i ngrohjes

Bashkitë

Njësi administra-

tive

B a s h k i a 
Shijak

Shijak Maminas Gjepalaj Xhafzotaj

Nr. i Banesave 7091 2016 1183 854 3038

Stufë 4992 1066 875 748 2303

Oxhakë 328 107 107 9 105

Burimi: INSTAT, Census 2011

Krahas përdorimeve për dru zjarri, lënda drusore ka përdorime edhe në industri, në 
prodhimin e veglave të punës, në industrinë e letrës etj. Lënda drusore me rëndësi 
industriale është: Mërsina ( Myrtus communis L), Xina ( Pistacia lentiscus L), Gjinesh-
tra (Spartium junceum L.), Bungëbuta ( Quercus pubescens), Shkoza e zezë (Carpinus 
orientalis), Frashëri i bardhë ( Fraxinus ornus L.), Rrapi ( Platanus orientalis), Shelgu i 
kuq ( Salix purpurea), Plepi i bardhë (Populus alba), Pisha Bregdetare (Pinus pinaster), 
Pisha e egër (Pinus halepensis) dhe Vidhi ( Ulmus foliacea). Më poshtë jepen përdorimet 
drunore të secilit prej drurëve që gjenden në territorin e bashkisë së Durrësit dhe të 
Shĳ akut. Kështu:
• Mërsina ( Myrtus communis L), përdoret si ngjyrues;
• Xina ( Pistacia lentiscus L), gjethet e së cilës përmbajnë 11-18% taninë, përdoren për 
regjien e lëkurave. Me ujin e zjerrë të tyre pastrohen butet ( vozet) e verës (Mitrushi, 



136

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

1955, 258-259);
• Gjineshtra (Spartium junceum L.) degët e së cilës përdoren për të thurur shporta, 
kurse druri i saj për të gdhendur sende të vogla zbukurimi (Mitrushi, 1955, 188-189);
• Bungëbuta ( Quercus pubescens), përdoret për të përgatitur qerre të vogla bujqësore 
dhe shtylla druri (Mitrushi, 1955, 358-359);
• Shkoza e zezë (Carpinus orientalis), druri i së cilës përdoret për të përgatitur vegla 
bujqësore (Mitrushi, 1955, 355-356);
• Frashëri i bardhë ( Fraxinus ornus L.), druri i të cilit përdoret për orendi të ndry-
shme në bujqësi. Degët e holla përdoren për të thurur shporta, kanistra dhe koshe 
(Mitrushi, 1955, 379-380);
• Rrapi ( Platanus orientalis) është dru zbukurues, që përdoret në zdrukthëtari dhe 
për skulptura (Akademia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 401);
• Shelgu i kuq ( Salix purpurea), thuprat e tĳ  përdoren në industrinë e xungthtarisë 
(Akademia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 103);
• Plepi i bardhë (Populus alba), konsiderohet si dru industrial me përdorim në prod-
himin e veglave e orendive bujqësore (Akademia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 
105);
• Pisha Bregdetare (Pinus pinaster), përdoret për prodhimin e letrës, marrjen e 
rrëshirës si dhe për zbukurimin e parqeve dhe kopshteve (Akademia e Shkencave, 
Flora e Shqipërise, 83);
• Pisha e egër (Pinus halepensis), Lënda e pishës së egër vlerësohet për ndërtime de-
tare, rrëshirë dhe në industri (Akademia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 85);
• Vidhi ( Ulmus foliacea), Vidhi është një dru i mirë në përdorimin e rrotave dhe për 
të mbajtur galeritë e minierave. Përdoret në sdrukthtari për përgatitjen e mobiljeve 
dhe orendive. Përdoret edhe si dru zbukurues pranë rrugëve (Mitrushi, 1955, 457-
458);
• Rrënja (Quercus robur) druri i së cilës mund të përdoret për trarë, rimeso, fuçi ose 
traversa hekurudhash.
• Shelgu i Bardhë (Salix alba L.) përdoret për thupra, për të përgatitur shporta e ko-
sha (Mitrushi, 1955, 471-472). 
Krahas produkteve drunore, nga pyjet përfi tohen edhe produkte jodrunore. Në 
produktet jo drunore përfshihen frutat, kërpudhat, erëzat dhe produktet mjekësore, 
farmaceutike e kozmetike. Në territorin e bashkisë së Durrësit dhe të Shĳ akut gjen-
den një shumëllojshmëri bimësh mjekësore dhe aromatike. Nga përdorimi i pjesë të 
tyre si: gjethja, lulja, rrënja, lëvorja apo e gjithë bima, përfi tohen produkte me vlera 
përdorimi në mjekësi, farmaceutikë dhe kozmetikë. Disa nga bimët , nga ku merren 
produkte ushqyese dhe mjekësore janë:
• Xina ( Pistacia lentiscus L), kokrrat e xinës përdoren si bimë mjekësore në dhimbjet 
e stomakut dhe të barkut;
• Frashëri i bardhë ( Fraxinus ornus L.) Nga lëvorja e frashërit të bardhë nxiret një 
lëng i trashë ( manë), i cili përdoret në mjekësi si laksativ dhe purgativ;
• Petriku kulper ( Aristolochia clematitis) është bimë mjekësore që përdoret kundër 
çregullimeve nervore, epilepsisë, kundër ulçerave dhe dhimbjeve muskulare (Aka-
demia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 138);
• Dëllinja e kuqe ( Juniperus oxycedrus), e distiluar prodhon një vaj që përdoret 
kundës sëmundjeve të lëkurës (Pazari, 2014, 171);
• Dëllinja e zezë ( Juniperus communis), pqrdorimi i fryteve ka veti diuretike e stimu-
luese;
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• Dafi na ( Laurus nobilis), gjethet e dafi nës përdoren kundër gripit dhe bronshiteve 
kronike. Ka vlera ekonomike të mëdha ekonomike pasi nga një bimë e vetme mund 
të sigurohet 1 kg gjethe dafi ne të thata;
• Mëllaga ( Malva silvestris), përdoren lulet dhe gjethet e saj, në sëmundjet e aparatit 
tretës, urinar dhe kundër acarimit të lëkurës dhe mukozave (Papathopuli, 1976, 239);
• Rigoni i Bardhë ( Origanum vulgare) përdoret në mjekësi për dhimbjen e gojës dhe 
të dhëmbëve, por edhe si çaj (Papathopuli, 1976, 297);
• Lulëkuqja (Papaver rhoeas) është bimë e helmët dhe mjekësore. Përdoren petalet e 
luleve të saj kundër % ohjes, kollit, pagjumësisë dhe për shërimin e organeve të frymë-
marrjes (Papathopuli, 1976, 206);
• Trumza ( Saturea montana) përdoret e gjithë bima në mjekësi për nxjerrjen e sekre-
cioneve të grykës, për përmirësimin e tretjes, në rrugët e frymëmarrjes ( kolla e bard-
hë);
• Mërsina ( Myrtus communis L), kokrrat e mërsinës përdoren për reçel, liker, çaj etj;
• Shqopa ( Erica arborea L.), përdorim kanë gjethet e shqopërs për trajtimin e infek-
sioneve urinare, dhe largimin e koksinave nga organizmi;
• Hithra ( Urtica dioica), përdoret kundër hemorragjive e ulçerave të zorrës e të sto-
makut (Akademia e Shkencave, Flora e Shqipërise, 129).
• Gjunjëza (Ephedra distachya), përdoren kundër asmës, urthit dhe ekzemave;
• Mëtergonë, bar i trashë (Hyosciamus niger), mund të përdoret undër nevralgjisë 
spazmore, kollës, pagjumësisë, reumatizmës etj;
• Lulebasani, balç, lule gjaku, lulemaji ( Hypericum perforatum), përdoret kundër së-
mundjeve të aparatit tretës, mëçisë, tëmthit, veshkave etj;
• Dorëvatë ( Sarcopoterium spinosum), Ka të dhëna që lëvorja e rrënjëve mund të për-
doret kundër diabetit.
Disa nga bimët që përdoren si produkte aromatike përdoren:
• Xina ( Pistacia lentiscus L), prej kokrave të tyre nxirret vaji i xinës që përdoret edhe 
si erë sapuni;
• Dëllinja e kuqe ( Juniperus oxycedrus), nga frytet prodhohet një esencë aromatike 
për pĳ e alkoolike;
• Dafi na ( Laurus nobilis), gjethet e së cilës përdoren në gjellëra të ndryshme;
• Gjuhë nusja ( Ononis spinosa) ka përdorim aromatik kundër krimbave dhe insek-
teve (Pazari, 2014, 172);
• Dëllinja e zezë ( Juniperus communis) prej kokrave të tyre prodhohet pĳ e alkolike e 
freskuese.
• Dafi na ( Laurus nobilis) e familjes Lauraceae-Dafi nore konsiderohet si zbukurim 
aromatik.

Përfundime

Fondi pyjor tokësor dhe bimësia ujore e hapësirës territoriale të bashkisë së Durrësit 
dhe të Shĳ akut përfaësojnë një resurs natyror me vlera ekonomike, ekologjike dhe 
sociale. Të gjitha llojet e bimëve kanë vlera ekonomike të përdorimit. Tregëtimi i tyre 
ka kosto të ulët duke qënë se vlera e tyre ekonomike përfi tohet në shumicën e rasteve 
nga mospërpunimi i tyre.

Referenca

1. Akademia e Shkencave të Rep. Shqipërisë, ( 1988). Flora e Shqipërisë 1. faqe 129.



138

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

2. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Pyjor Durrës ( Krujë).
3. Dragoti, N. Vegjetacioni i pellgut ujëmbledhës i lumenjve Ishëm dhe Erzen.
4. Dragoti, N.Përmbledhje e Florës dhe Faunës Shqiptare.
5. Konventa e Biodiversitetit, 1994.
6. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave, (2010). Vlerësimi I Mangësive në 

Zonat e Mbrojtura, Biodiversiteti Detar dhe legjislacioni për Zonat e Mbrojtura. Tiranë, faqe 
31-49.

7. Misja K. (ed.) (2006). Libri i Kuq i Faunës Shqiptare. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave, Tiranë.

8. Mitrushi, I. (1955). Drurët dhe shkurret e Shqipërisë. Tiranë, faqe 471-472.
9. Papathopuli, G. ( 1976). Bimët mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë. Tiranë, faqe 206.
10. Pazari, F. ( 2014). Vlerësimi ekonomik dhe ekologjik i bimëve mjekësore dhe aromatike të 

Shqipërisë në funksion të zhvillimit të ekonomisë rurale. Disertacion,Tiranë, faqe 171.
11. Qendra e Studimeve Gjeografi ke, (1990). Gjeografi a fi zike e Shqipërisë. Volumi 1, Tiranë
12. Qiriazi, P., Sala, S., (2006). Monumentet e natyrës të Shqipërisë. Botim Elektronik.
13. Sirika, Sh. (2015). Alternativat e zhvillimit të qëndrueshëm të hapësirës bregdetare Ishëm-

Porto Romano. Disertacion, Tiranë.
14. Vendimi nr. 433, datë 08.06.2016. Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të 

kullotave publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së 
Mjedisit e të ish-komunave/ bashkive. Fletoria Zyrtare.



139

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

Mediat në mësimdhënien e frëngjishtes (Filmi si media alternative)

Dr. Leonarda Myslihaka
Univesiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, Albania

Abstrakt    

Termi «media» i referohet bashkësisë së mediave të komunikimit modern si: televizioni, 
kinemaja, video, radio, fotografi a, publiciteti, gazetat, revistat, kompjuteri dhe interneti.     
Edukimi nëpërmjet mediave ka në qendër mediat që ne hasim në jetën tonë të përditshme 
brenda dhe jashtë shkollës: emisionet televizive që ne shohim, gazetat dhe revistat që lexojmë, 
fi lmat që shohim dhe muzikën që dëgjojmë. 
Këto media na rrethojnë dhe luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tonë. Ato na ndihmojnë të 
kuptojmë botën dhe vendin tonë në këtë botë. Kjo është një arsye më shumë dhe e rëndësishme 
që ne të kuptojmë dhe ti studiojmë ato.             
Në këtë artikull kemi paraqitur një këndvështrim të veçantë mbi mediat në mësimdhënie dhe 
veçanërisht në mësimdhënien e frëngjishtes si gjuhë e huaj, duke trajtuar disa çështje si:    
Përkufi zimi i mediave në mësimdhënie dhe roli i tyre;  
Çfarë është kompetenca mediatike? 
Cilat kompetenca janë të nevojshme për përdorimin e mediave? 
Përdorimi i fi lmit si media alternative në mësimdhënien e frëngjishtes.  
Në fakt është pikërisht origjinaliteti i medias, i karakteristikave teknike dhe pamore të saj, 
burimi i praktikave të propozuara dhe ushtrimeve të sugjeruara për mësuesin e gjuhës së 
huaj dhe që i jep mundësinë atĳ , të edukojë dhe të vetë edukohet në fushën e imazhit dhe të 
komunikimit në masë, sepse nxënësit janë thjeshtë telespektatorë para se të jenë nxënës apo 
studentë të gjuhës së huaj. Edukimi nëpërmjet mediave është një mësimdhënie që ka si objekt 
mediat.  

Fjalë Kyçe: media, mësimdhënie-mësimnxënie, kompetenca mediatike, fi lmi si media 
alternative. 

Hyrje 

Në fakt, mësimdhënia është procesi i transmetimit të njohurive (dĳ eve, a% ësive, eks-
periencave jetësore) që përfshin jo vetëm mësuesin dhe nxënësit si dy aktorë krye-
sorë, por gjithashtu edhe elemente të tjera, si për shembull: planin mësimor, qasjet, 
medodat dhe teknikat e mësimdhënies, manualet, dhe median. Kjo e fundit luan një 
rol të rëndësishëm në mësimdhënien e gjuhës së huaj, si një suport që ndihmon në 
suksesin e procesit të mësimdhënies-mësimnxënies në klasën e gjuhëve të huaja e 
veçanërisht të frëngjishtes si gjuhë e huaj.  
Sipas Cuq (2003:163), raportet midis mediave dhe didaktikës së gjuhëve janë kon-
stante dhe të shumta: para së gjithash sepse mediat mundësojnë përhapjen e përm-
bajtjeve të mësimit të gjuhës (për shembull: metodat televizive, metodat video, kurset 
radiofonike, kurset në internet); më pas sepse satelitët e transmetimeve direkte kanë 
të drejtën e dhënies së programeve autentike franceze në shumë vende të botës; së 
fundi sepse mediat janë gjithnjë të drejtuara nga mësimdhënia për të zhvilluar tek 
nxënësit një kompetence mediatike. 
Ndërsa me termin mediat e reja kuptojmë në të njejtën kohë teknikat dhe teknologjitë 
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që shprehin dhe shumëfi shojnë kapacitetet tradicionale të shpërndarjes që prej viteve 
1970 (kabllorët, satelitët), por gjithashtu edhe suportet e reja dhe përmbajtjet (video-
grafi , teletekst, videotekst).     
Duke qenë se media konsiderohet si mjet i komunikimit, ne dallojmë pikësëpari dy 
forma të mëdha të komunikimit njerëzor: komunikimin direkt ose ndërpersonal dhe 
komunikimin e mediatizuar. Ky i fundit i referohet një suporti teknik si televizionit 
apo afi shave. Nocioni i medias përfshin pra një teknologji për përforcimin e mesa-
zheve dhe një përhapje apo shpërndarje  të madhe. Ajo supozon ndër të tjera një 
institucion, një sistem menazhimi si dhe aktorët. 
Ndërkaq, ekzistojnë kategori të ndryshme të mediave. Nëse do të vëzhgojmë audi-
encën e tyre, do të dallojmë mediat e masës (masmediat), të grupit dhe automediat 
(self media). Në aspektin ekonomik, gjejmë mediat që vetë fi nancohen, mediat që 
fi nancohen nga reklamat publicitare, mediat me të ardhura mikse (si shtypi) dhe me-
diat e fi nancuara totalisht nga publiku (për shembull: televizionet kombëtare, sikurse 
TVSH në Shqipëri).   
Për të kuptuar më mirë se cilat media mësuesi duhet të përdorë në procesin e mësim-
dhënies-mësimnxënies së gjuhës së huaj, ne i kemi paraqitur ato në mënyrë të de-
tajuar në vazhdim të këtĳ  artikulli. 
    

1. Përkufi zimi i mediave në mësimdhënie dhe roli i tyre

Në parim, ne quajmë media mjetet e shpërndarjes së informacionit (si shtypi, ra-
dio, televizioni si dhe interneti) që përdoren për komunikim. Mediat mundësojnë 
shpërndarjen e një informacioni drejt një numri të madh individësh. Kjo është arsyeja 
që ne i quajmë edhe media të masës ose masmedia nga anglishtja. Masmediat janë 
mjete të komunikimit që dallohen nga të tjerat pikërisht nga:         
- fuqia, fushëveprimi, diversiteti i mënyrave të transmetimit të përdoruara (shtypi, 
afi shat, radio, televizioni, kinemaja); 
- karakteristikat që këto mënyra të transmetimit mund ti japin mesazhit;
- veçantia e raporteve midis dhënësit dhe marrësit (ky i fundit është i përbërë nga 
një publik potencial të gjerë, anonim, heterogjen, pak a shumë të largët nga burimi 
i transmetimit, dhe që nuk ka mundësi veprim/kthimi imediat mbi dhënësin). (Gal-
lison & Coste, 1976:330).
Studimi i mediave në masë (masmediave) lidhet njëkohësisht me: 
- linguistikën, që analizon specifi kën e tipeve të ndryshme të mesazhit;
- psikologjinë sociale, që ekzaminon: efektet e këtyre tipeve të mesazhit në sjelljen e 
individit dhe të grupit (ndryshimi i opinioneve etj.);
- rolin e motivacioneve në procesin e deshifrimit (propaganda, publiciteti etj.);
- sociologjinë, që përshkruan funksionet e tyre, mënyrën e funksionimit dhe impliki-
met e tyre në shoqëri;
- didaktikën e gjuhës, që përfshin ndërveprimin midis informacionit shkollor (mësim-
dhënies) dhe informacionit ekstra-shkollor (mjedisit sociofamiljar, mediat në masë); 
- mundësitë e përdorimit të mediave në masë si mjete të mësimdhënies në masë 
(kurse të gjuhës së huaj televizive që mund t’i shohin ne tv mĳ ëra nxënës), ose mate-
riale linguistike që shpërndahen zakonisht si: tekste, afi sha, gazeta, revista etj.
Pra, mediat në masë (ose masmediat) janë mjetet më të fuqishme të shpërndarjes së 
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informacionit (të a% a veçanërisht për të prekur një publik të madh në numër dhe 
të shpërndarë kudo). Në këtë këndvështrim, mund të themi se media në mësimd-
hënie përfshin të gjitha suportet (si shtypin, radion, televizionin, fi lmin, dhe tashmë 
edhe internetin ose thënë ndryshe e-media), autentike ose të projektuara për qëllime 
didaktike, dhe që shërbejnë në mësimdhënien (e gjuhëve të huaja në rastin tonë), 
ose në vetë-nxënie (të mësuarit autonom). Për këtë, një sërë dokumentesh dhe ak-
tivitetesh janë realizuar dhe organizuar duke pasur si objektiv mësimdhënien dhe 
mësimnxënien (Cuq, 2003: 162).         
Në raport me procesin e mësimdhënies-mësimnxënies, roli i mediave është i ndarë 
sipas dy akseve:   
1. procesi i shpërndarjes/marrjes së njohurive (me një drejtim);
2. format e ndërhyrjeve pedagogjike, aktivitete/komunikim.  

2. Çfarë është kompetenca mediatike?

Në pedagogji, kompetenca mediatike është konsideruar si një kompetence komuni-
kimi më vete. 
Ajo duhet të zhvillohet tek fëmĳ ët dhe adoleshentët, në mënyrë që ti mundësojë të 
përmbushin nevojat e tyre falë mediave si dhe gjithashtu të organizojnë të nxënët e 
tyre dhe të gjejnë një mbështetje.       
Mediat prodhojnë dhe shërbejnë për të prodhuar realitetin ose realitetet. Pjesa më 
e madhe e këtyre proceseve kalon nga gjuha. Pra, kompetenca mediatike përfshin, 
sipas Baacke, Dieter; cituar tek Meschenmoser, Helmut 2002, 42):  
{…}qenia njerëzore mund ti përshtatet realitetit duke modifi kuar formën nëpërmjet / alës dhe 
mënyrave të tjera të të shprehurit. Kompetenca mediatike vë në dukje një aspekt të ri: faktin që 
sot komunikimi përdor gjithashtu mjete teknike duke kaluar nga shtypi tek kompjuteri, e duke 
vazhduar nga televizioni. Kjo sjell si pasojë, që sot ne i përshtatemi realitetit dhe e transformo-
jmë atë falë mediave dhe ndihmës së tyre. 
Kjo “kompetencë mediatike” është një term i përgjithshëm që duhet saktësuar në 
planin konceptual dhe në planin praktik.       
   

2.1. Cilat kompetenca janë të nevojshme për përdorimin e mediave?
Mediat e reja përdorin mjete teknologjike moderne. Si pasojë ato imponojnë kufi zime 
strukturale të paparashikuara në proceset e komunikimit. Përdorimi i tyre ka nevojë 
për kompetenca të reja që transformojnë teknikat e “vjetra” të tilla si leximi ose shkri-
mi në teknika të reja kulturore (Leiter-Köhrer, Ursula 2002).    
Këto kompetenca nuk zhvillohen në mënyrë të pavarur nga kompetencat tradicio-
nale në lëndën e gjuhës së huaj. Studime të ndryshme e kanë vënë theksin mbi rapor-
tet midis përdorimit të mediave nga fëmĳ ët dhe zhvillimit të kompetencave të tyre 
në lexim dhe shkrim (veçanërisht Schreier, Margrit; Groeben, Norbert 2001; Schiff er, 
Kathrin & al. 2002; në literaturën frankofone përmendim Crinon & Gautellier, 2001; 
Foucambert, D., 2000; po ashtu Mangenot, F., 1996; ndërsa tek Baron, 2005, dy kër-
kime i janë dedikuar specifi kisht të shkruarit: ai i Th. Piot nga njëra anë, dhe  P. Bessa-
gnet nga ana tjetër).  
Lidhjet midis gjuhës dhe medias tek të rriturit po ashtu janë vënë në dukje sidomos 
nga Christmann, Ursula & al. 1999. Pavarësisht paisjeve teknike të nevojshme për 
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përdorimin e mediave të reja, cilësitë e ndërveprimit, të virtualitetit, të multimedial-
itetit, të transformimit dhe të jo-linearitetit, kërkojnë gjithashtu kompetenca specifi ke.  

2.2. Cilat kompetenca tradicionale nevojiten në përdorimin mediave të reja?
Kompetencat në gjuhën e huaj janë të domosdoshme, sidomos në shkrim për të për-
dorur mediat numerike. Sipas Rosebrock, Cornelia; Zitzelsberger, Helga (2002:158), 
durimi për të deshifruar shkronjat kërkohet padyshim nga pothuajse të gjitha mediat, 
nga teksti në internet duke kaluar nga kinemaja dhe televizioni.  
Nga ana tjetër, paraqitjet (prezantimet) ne ekran, në internet ose në CD-Rom i mundë-
sojnë shumë nxënësve aksesin në botën e të shkruarit, duke i dhënë atyre njëkohë-
sisht një ndihmë dhe një motivim më shumë në qasjen e tyre për shtypjen e teksteve 
në të ardhmen (Bertschi-Kaufmann, Andrea 2003).      

2.3 Cilat kompetenca të reja nevojiten në përdorimin e mediave të reja?
Ka një domen në të cilin mediat e reja nuk dallohen thellesisht nga ato tradicionale 
por që ndikon mja%  në ndërtimin e njohurive: ato janë dĳ et teknike që nevojiten në 
përdorimin e mediave të reja dhe në vënien e tyre në punë.    
Kështu ndodh edhe me telefoninë sikurse edhe me informatikën që kanë njohur një 
evolucion ekstremisht të shpejtë. Këto të fundit kërkojnë nga përdoruesit të përditë-
sojnë njohuritë e tyre në mënyrë konstante. Kjo ndikon gjithashtu edhe tek gjuha: 
tek SMS-ët (mesazhet e shkurtra),ose tekstet, apo MMS-ët (multimedia messaging 
service), browser, blog, etj, janë disa nga shembujt e shprehjeve të reja që tregojnë 
a% ësi apo njohje komplekse. 
Është e rëndësishme të familjarizohemi me këto terma dhe koncepte për të mësuar 
përdorimin e mediave të reja. Kjo nevojë nuk kërkohet vetëm nga ana e fëmĳ ëve apo 
adoleshentëve në kontekstin shkollor, por gjithashtu edhe nga mësuesit, të cilët duhet 
të fi tojnë dĳ e dhe kompetenca që lidhen me mediat e reja (Guir, R., 2002; Larose, F. & 
Karsenti, Th., 2002; Baron & al., 2005). Këta e tejkalojnë kuadrin e njohurive teknike. 
Instalimi në klasa i kompjuterave të lidhura me internet, nuk është një formulë ma-
gjike që garanton automatikisht një rritje të njohurive. Futja e informatikës në shkollë 
duhet të përfshihet fi llimisht në një program didaktik shoqërues (Büeler, Xaver & 
al. 2001:110; Charlier, B. & Peraya, D., 2003). Nga ana tjetër, të mësuarit në distancë 
zhvillohet, po ashtu në të njejtën mënyrë, duke kërkuar kompetenca të reja që janë 
njëkohësisht teknike, konjitive dhe kulturore, sikurse nënvizon edhe Perriault (2002).     

3. Kategorizimi i mediave dhe kriteret e përzgjedhjes

Aktualisht, ekzistojnë kategorizime të ndryshme të mediave, të cilat janë: shtypi i 
shkruar ku profesionistët aplikojnë teknika të shkrimit gazetaresk, të tilla si tre agjen-
citë e mëdha të shtypit të përgjithshëm në botë{AFP (France), Reuters (Britani e mad-
he), Associated Press (EU)}, radio  televizioni, fi lmi ose kinemaja, Interneti.     
Ndër të tjera, rrjetet elektonike si Interneti janë të lidhura me atë që sot quhen “e-
mediat”, të cilat mund ti cilësojmë edhe si media “hibrite” duke qenë se ato përziejnë 
në të njejtin support, tekstet e shkruara, imazhet dhe tingujt.    
Përsa i përket kritereve të përzgjedhjes së mediave, mund të themi se ato janë katër. 
Këto katër kritere përcaktojnë përzgjedhjen e mediave për mësimdhënien dhe mësim-
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nxënien. Ato janë si më poshtë:  
- disponibiliteti dhe fl eksibiliteti në raport me lirinë e vendit dhe kohës së studimit;
- funksioni didaktik në raport me objektivat dhe përmbajtjen e të mesuarit (të nxënit);
- funksioni pragmatik, motivimi i nxënësit;
- dhe shpenzimet.     
 

4. Përdorimi i fi lmit si media alternative në mësimdhënien e frëngjishtes.

Filmi mund të konsiderohet si një nga mediat alternative që mësuesi mund të për-
dorë në orën mësimit të frëngjishtes në klasë. Po përse një mësues duhet të bëjë këtë 
zgjedhje? Sepse fi lmi na tregon histori me imazhe ku objektet dhe personazhet kanë 
jetën e tyre dhe ndërveprojnë midis tyre, por gjithashtu ndërveprojnë edhe midis tyre 
dhe nesh pra, spektaorit. 
Nga historia që na tregohet nga personazhet që luajnë rolet, ne ndjejmë emocione që 
na bëjnë të reagojmë dhe që shpesh na shpiejnë tek gjuha. Të gjithë e kemi provuar 
nevojën për të folur pasi kemi parë një fi lm dramatik ose të përsërisim replikat apo 
batutat e një fi lmi komik. Për më tepër, fi lmi gjithnjë është në funksion të një feno-
meni social (ne shkojmë në kinema për të parë një fi lm me miqtë ose me familjen.
Filmi na përfshin tek @ alët nëpërmjet dialogut. Ky i fundit i adresohet spektatorit me 
qëllim:
-që ta bëje atë të kuptoje një situatë; 
-që ti japi një konsistencë psikologjike personazheve;
-që ti japi ritëm dhe ton fi lmit.
Nëse i referohemi skemës së komunikimit linguistik të Jakobson, konstatojmë se edhe 
fi lmi ndjek një system pothuajse identik falë imazhit, tingujve dhe shenjave:
- një dhënës (fi lmi)
- një marrës (spektatori)
- të shprehurit (domethënë që fi lmi tregon diçka)
- kanalin (ekrani)
- kodi (@ ala)
- ekzistenca e një komunikimi (të krĳ uar midis dhënësit dhe marrësit).    
Filmi i përgjigjet në këtë mënyrë edhe funksioneve të komunikimit linguistik që janë: 
- ekspresiv, shprehës (përkthen idetë, ndjenjat e dhënësit);
- impresiv (motivon, thërret, kërkon marrësin);
- referues (raporton, përshkruan një situate, një fakt real ose imagjinar);
- fatik (siguron kontaktin imediat);
- poetik (i jep një dimension estetik organizimit të mesazhit); 
- metalinguistik (i mundëson gjuhës të fl asë për atë vetë, si dhe komente për atë që 
është thënë). 
Por fi lmi nuk është vetëm një objekt që prodhon emocione dhe @ alë, ai prodhon 
gjithashtu një kuptim. Shpesh, ai shenjohet nga infl uenca e një epoke, nga një mënyrë 
e caktuar të menduari, nga një kontekst social.  
Dhe nga fi lmi që ne shohim për kënaqësinë tonë, për të kaluar kohën, për të zgjeruar 
horizontin etj, një mësues i gjuhës së huaj mund të nxjerrë një maksimum pistash 
metodologjike të ndryshme. Për shembull: Tek fi lmi “Un indien dans la ville” ne kemi 
realizuar 3 fi sha pedagogjike si për mësuesit dhe për nxënësit. 
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Megjithatë, mësuesi nuk mund ti japi të gjithë fi lmat nxënësve të tĳ , atĳ  i duhet të 
zgjedhë dhe të seleksionojë se cili fi lm i përshtatet objektivave të mësimdhënies-
mësimnxënies së parashikuar. Për zgjedhjen, Tagliante, propozon disa kritere nga të 
cilat disa mund të aplikohen për rastin e përzgjedhjes së fi lmit, këto janë:    
- duhet që të ketë një proporcion logjik midis elementeve linguistike (morfosintak-
sore dhe leksikore) të njohur dhe të panjohur;
- që përmbajtja sociokulturore të mundësojë krahasimin me realitetin lokal;
- që dokumentet (për rastin e fi lmit) të jenë për një publik të së njejtës moshë me 
atë të nxënësve, sidomos për fi llestarët dhe që dokumentet të jenë gjithnjë një burim 
kurioziteti dhe informacioni. Dhe për të vendosur një komunikim real dhe bashkë-
punues, nxënësit mund të marrin pjesë në zgjedhjen e fi lmit që do të shohin.
Pas zgjedhjes dhe seleksionimit të fi lmit, për të na përfshirë në aktivitetet e mësim-
nxënies së frëngjishtes si gjuhë e huaj, për të rritur frekuencën e komunikimit real 
në klasë, Tina van Arkel, propozon tri etapa për eksplorimin pedagogjik të një fi lmi, 
këto janë:   
Përfshirja dhe sensibilizimi
Në këtë etapë të parë, mësuesi vendos sekuencën që ka zgjedhur në kontekstin e tĳ , 
në mënyrë që nxënësit të njohin raportet e personazheve dhe të bëjnë hipoteza mbi 
veprimet e skenës.
Ose, ai mund të paraqesë temën duke shprehur disa ide me qëllim që të zgjojë kurioz-
itetin tek nxënësit, në mënyrë që të krĳ oje një komunikim real në klasë. Në këtë etapë, 
mësuesi mund të fi llojë gjithashtu të shfaqë fi llimin e fi lmit dhe të % ojë nxënësit që të 
bëjnë hipoteza mbi personazhet, hapësirën dhe historinë, në mënyrë që ata të jenë të 
vëmendshëm ndaj imazheve dhe që t’i orientojë drejt fi lmit.      
Të zbulosh, të referosh dhe identifi kosh informacionin 
Në këtë etapë të dytë, Arkel propozon që puna të kryhet në kanalin visual ose pamor, 
përpara se t’i adresohet kanalit sonor. 
Mësuesi prezanton skenën apo sekuencën fi lmike pa zë dhe kërkon nga nxënësit të 
mbajnë shënime për veprimet dhe imazhet ilustrative që shfaqen. Më pas ai shkruan 
në tabelë idetë dhe shprehitë e nxjerra nga nxënësit. 
Mësuesi % on më pas nxënësit të japin komentet e tyre dhe po ashtu të fl asin për eks-
perienca të ngjashme nga jeta e tyre.
Ky aktivitet i mundëson mësuesit të krĳ ojë një ndërveprim me kusht që mos shqetëso-
het shumë për gabimet gramatikore sepse kjo mund të bllokoje shkëmbimet mes nxë-
nësve dhe mësuesit ose mes nxënësve me njëri –tjetrin.
Preferohet që mësuesi të marrë shënim gabimet e bëra nga nxënësit por ti diskutojë 
ato në një moment tjetër në klasë.
Në etapën e kanalit zanor, ne mund të shfaqim skenën apo sekuencën e plotë: ima-
zhin dhe zërin, dhe të kapim @ alët dhe shprehitë që zakonisht është e vështirë ti 
kapësh që në shfaqen e parë.
Kryerja e aktiviteteve mbi shprehitë (a# ësitë dhe elementet e gjuhës) në formën e lojës me role, 
dramatizimit, redaktimit të një sekuence fi lmi etj.  
Në këtë etapë të tretë, mësuesi mund të klasifi kojë në dy kolona listen e @ alëve dhe 
frazave; kolona e parë përmban @ alët/frazat që nxënësit arritën të kapnin dhe kolona 
e dytë ato @ alë/fraza të fi lmit të cilat u kapën përpara shfaqjes së plotë të fi lmit.   
Në fund, mësuesi mund të shpërndaje gjithashtu traskriptimin e fi lmit dhe të gjeje 
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pasazhet që nuk janë kapur në dëgjim. 
Një tjetër pistë metodologjike është propozuar nga Thierry Lancier, nga Instituti i Shken-
cave të Informacionit dhe Komunikimit (ISIC), Universiteti i Bordosë. Ai fi llon me: 
1. Shikimin e fi mit në DVD;
2. Shoqërimin e shfaqjes së fi mit;
3. Zhvillimin e aktiviteteve të të kuptuarit oral. Të shprehurit oral dhe të shprehurit 
të shkruar.    
Për përgatitjen e shfaqjes së fi lmit, ai përdor afi shat, fotot etj, që lidhen me fi lmin. 
Duke u nisur nga këto, ai përshkruan personazhet, vendet, epokat etj.    
Në etapën e dytë, futemi tek sekuencat e fi lmit, duke u nisur nga titulli i tyre nxë-
nësit mund të bëjnë hipoteza mbi atë çka do të shfaqet në sekuencat në vazhdim. Pas 
shfaqjes së plotë të fi lmit, do të jetë e mundur, të zgjedhim një kapitull apo sekue-
ncë dhe të tregojmë se çfarë ka para dhe mbas tĳ . Së fundi, Lancier propozon edhe 
etapën e fundit që ka si objektiv të zhvillojë aktivitetet duke përdorur sekuencat për 
të rindërtuar së bashku ose në grupe të vogla, tërësinë e narracionit të fi lmit, ku secili 
grup është përgjegjës i një kapitulli/sekuence në një numër të caktuar @ alësh.      

Konkluzione

Edhe pse materiali i shkruar përbën median bazë, kërkimet duket se ndjekin rrugën e 
inovacionit, të integrimit të mediave të shkruara, audiovizuale dhe ndërvepruese, që 
të rrisë numrin e mjeteve të mësimdhënies interaktive.  
Raportet midis medias dhe didaktikës së gjuhëve janë konstante dhe të shumta: së 
pari sepse mediat mund të shërbejnë për të shpërndarë përmbajtje të të mësuarit të 
gjuhës si: metoda televizive, metoda video, kurse radiofonike, kurse në internet; së 
dyti sepse satelitët e transmetimeve direkte i kanë dhënë akses programeve autentike 
franceze një numri të madh vendesh në botë; dhe së fundi sepse mediat (shtypi, ra-
dio, televizioni dhe e-mediat) janë përfshirë si të tilla në mësimdhënie për të zhvilluar 
tek nxënësit një competence mediatike.
Autenciteti i fi lmit zgjon interesin tek nxënësit dhe i tregon atyre gjuhën e vërtetë 
autentike franceze që zakonisht mungon në klasat tona të frëngjishtes. 
Propozimet eksploruese të fi lmit në klasën e frëngjishtes si gjuhë e huaj mund të ndi-
hmojnë mësuesit në përgatitjen e orëve mësimore dhe jo thjeshtë të shohin fi lma për 
kënaqësi ose për të kaluar kohën. Ne mund të përfi tojmë nga pasuria e një fi lmi në 
çdo moment në klasë dhe ta përdorim atë për objektiva të komunikimit real në klasë. 
Përdorimi i fi lmit mundëson një variacion suportesh pedagogjike, aksesi tek të cilat 
është lehtësuar shumë sot nga prezenca e televizioneve TV5 dhe nga DVD.       
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Plotësimi i të drejtave të fëmĳ ëve në edukim në qarkun e Kukësit, 
rekomandime

Mexhit Hajdari
Universiteti i Tiranës, Filiali Kukës

Abstrakt

Qëllimi i studimit është të japë ndihmesë në analizën e plotësimit të të drejtave të fëmĳ ëve në 
edukim në qarkun e Kukësit dhe të rekomandojë një plan veprimi afatgjatë për përmirësimet 
e mundshme në këtë fushë.
Arsyet që na shtyjnë të shpallim këtë studim qendron te nevoja që gjenerata e  ardhshme e 
shoqërisë sonë të edukohet me të gjitha të drejtat që i garantojnë konventat ndërkombëtare dhe 
ligjet shqiptare, me qëllim që të formohet e të bëhet e a% ë të përballojë me sukses problemet e 
jetës dhe të jetë aktive në përparimin e shoqërisë sonë demokratike.
Pikat kryesore të studimit janë hyrja, një përshkrim i arritjeve në vitet e fundit për konsiderimin 
dhe plotësimin e të drejtave të fëmĳ ëve në edukim, problemet që ekzistojnë në këtë aspekt si 
dhe një plan veprimi afatgjatë për të përmirësuar arritjet në respektimin e plotësimin e të 
drejtave të fëmĳ ëve në qarkun e Kukësit.. 
Metodologjia e studimit përfshin mbledhjen e analizën e të dhënave, konsultimin me statistikat 
dhe analizat e Drejtorisë Arsimore Rajonale e të qeverisjes vendore si dhe diskutimet me 
përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që kanë për objekt të drejtat e fëmĳ ëve. 
Gjetjet kryesore të studimit kanë të bëjnë me faktin se  në qarkun e Kukësit, si në të gjithë 
Shqipërinë, është rritur vëmendja ndaj njohjes dhe plotësimit të të drejtave të fëmĳ ëve 
në të gjitha fushat, posaçërisht, në edukim. Këtë e kanë mundësuar miratimi i konventave 
ndërkombëtare në vendin tonë, hartimi i një sërë strategjish e programesh të posaçme nga 
qeveritë për të drejtat e fëmĳ ëve, pilotimet e ndryshme për përmirësimin e cilësisë së arsimit 
për të gjithë fëmĳ ët në qarkun e Kukësit etj. Me gjithë përmirësimet e bëra, ende vihet re se, në 
marrjen në konsideratë e në plotësimin e të drejtave të fëmĳ ëve në edukim,  ka probleme që 
lidhen me mungesën e aksesit të plotë në ndjekjen e shkollës për kategori të caktuara të fëmĳ ëve, 
me cilësinë ende të dobët të arritjeve mësimore të nxënësve, me mungesën e koordinimit me 
aktorët e tjerë vendorë, sidomos me qeverisjen vendore për zbatimin e planeve të veprimit etj. 

Fjalë kyçe: fëmĳ ët, të drejtat, edukim, strategji, plan veprimi, akses në edukim, ndjekje e 
shkollës, rezultate, përmirësim, barazi gjinore. 

Hyrje

Në Shqipërinë komuniste nuk fl itej për të drejtat e njeriut, aq më pak, për të drejtat 
e fëmĳ ëve në përgjithësi, veçanërisht në edukim. Programet dhe tekstet shkollore të 
hartuara mbi bazën e ideologjisë diktatoriale, metodat e mësimdhëmies komanduese 
ku @ ala e mësuesit ishte ligj dhe nuk diskutohej, veprimtaritë jashtëshkollore të  kon-
trolluara nga strukturat e partisë shtet nuk linin asnjë hapësirë për të njohur dhe për 
të kërkuar plotësimin e të drejtave të fëmĳ ëve në edukim.
Me vendosjen e sistemit demokratik të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të drejtat e 
fëmĳ ëve fi lluan të artikuloheshin fuqishëm. U programuan dhe u zhvilluan në punën 
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mësimore edukative veprimtari të shumta për njohjen e këtyre të drejtave dhe për do-
mosdoshmërinë e plotësimit të tyre, me synim formimin e një brezi të ndërgjegjësuar 
për të njohur e për të kërkuar me kurajo zbatimin e të drejtave në edukim. Nga ana 
tjetër, shoqëria civile ngriti me forcë zërin që organet e pushtetit të të gjitha niveleve 
në arsim të kishin si drejtim parësor plotësimin e të drejtave të fëmĳ ëve në edukim.
Konventa ndërkombëtare e të drejtave të fëmĳ ëve u ratifi kua në Shqipëri dhe ligjet 
për arsimin përshkoheshin nga fryma e zbatimit të detyrimeve për plotësimin e të 
drejtave të fëmĳ ëve. U hartua Strategjia kombëtare e zhvillimit të arsimit, Strategjia 
kombëtare për fëmĳ ët, Strategjia e zhvillimit të qarkut të Kukësit në mbështëtje të 
OZHM (Objektivat e Zhvillimit të Mĳ ëvjeçarit) dhe Strategjia rajonale e zhvillimit të 
arsimit të qarkut me fokus plotësimin e të drejtave të fëmĳ ëve në edukim.

Disa arritje në plotësimin e të drejtave të fëmĳ ëve në edukim

Gjendja e të drejtave të fëmĳ ëve në edukim në qarkun e Kukësit ka përmirësime të 
dukshme. Këtë e kanë mundësuar një sërë faktorësh.
Qeveria shqiptare ka ndërmarrë në arsim një sërë reformash thelbësore në të mirë të 
plotësimit të të drejtave të fëmĳ ëve.
Kalimi i sistemit arsimor bazë nga modeli 8-vjeçar në modelin 9-vjeçar ka krĳ uar 
hapësira për një formim më solid lëndor e edukativ të fëmĳ ëve për t`i përgatitur më 
mirë ata për arsimin e mesëm. Rikonceptimi i fazës së ulët të arsimit bazë deri në 
klasën e pestë është mbështetur në parimet e psikologjisë së edukimit, duke marrë 
më mirë parasysh nivelin e veçorive psikologjike të fëmĳ ëve sipas moshës dhe për të 
nxitur zhvillimin e tyre nën ndikimin e procesit mësimor e edukativ.
Ministria e Arsimit ka hartuar dhe po zbaton dy projekte shumë të rëndësishme 
në sistemin e arsimit parauniversitar: Arsim cilësor e të barabartë për të gjithë dhe 
Braktisja zero e shkollës. Këto projekte madhore kanë shënjestruar problematikën 
e mprehtë e shqetësuese në arsimin tonë si për arritjet mësimore të fëmĳ ëve, ashtu 
edhe për ndjekjen normale të shkollës. Zbatimi i këtyre projekteve, edhe në qarkun e 
Kukësit, ka përmirësuar si aksesin e fëmĳ ëve për të marrë shërbimin arsimor, ashtu 
edhe cilësinë e formimit dhe të përgatitjes së tyre mësimore.
Rritja e motivimit fi nanciar të mësuesve e të drejtuesve të shkollave në masën 40-50 
përqind ka patur ndikim të dukshëm në respektimin e profesionit e të punës dhe në 
angazhimin e rritur për të përmirësuar mësimdhënien e mësimnxënien në shkolla.
Përmirësimi i programeve mësimore për klasën e parë, të gjashtë dhe për vitet e para 
të shkollave të mesme, proces që do të vĳ ojë në klasat pasardhëse, reforma në tekstet 
dhe përafrimi i tyre me ato të vendeve me arsim të zhvilluar demokratik, reformimi i 
maturës shtetërore,  krĳ imi i shkollave miqësore e tërheqëse  për fëmĳ ët si dhe zbati-
mi i metodave e teknikave aktive e ndëraktive të mësimit e të edukimit kanë krĳ uar 
mundësi që nxënësit të ndihen më mirë në shkollë, ta vĳ ojnë më me dëshirë atë dhe 
të fi tojnë njohuri e a% ësi të përshtatshme për jetën. Këto masa kanë bërë që braktisja  
shkollës të ulet nga 3,3 përqind në 1 përqind dhe për vajzat në 1,5 përqind.
Pajisja e 60 përqind të shkollave me kompjuterë dhe lidhja e internetit në 40 përqind 
të tyre ka bërë që numri i nxënësve për një kompjuter nga 1/1400 të ulet në 1/100. Në 
shkollat e qytetit janë ngritur laboratorët virtualë, të cilët po ndihmojnë nxënësit në 
përvetësimin më të mirë të programit mësimor, përmes përdorimit të teknologjisë së 
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informacionit.
Edhe përmirësimi i menaxhimit shkollor ka ndikuar pozitivisht në plotësimin më 
të mirë të të drejtave të fëmĳ ëve në edukim. Hartimi dhe zbatimi i planit zhvillimor 
dhe i planit vjetor të shkollës me fokus arritjet e nxënësve, me objektiva, veprimtari 
e monitorim në këtë funksion, ka rritur përgjegjësinë e mësuesve e të drejtuesve të 
shkollave dhe ndjenjën e llogaridhënies para nxënësve, prindërve e autoriteteve të 
arsimit.
Me miratimin e Ministrisë së Arsimit dhe me mbështetje e UNICEF-it, edhe në qarkun 
e Kukësit janë zbatuar një sërë projektesh, që e kanë renditur Kukësin ndër prod-
huesit e modeleve që po zbatohen në nivel kombëtar dhe që përmirësojnë plotësimin 
e të drejtave të fëmĳ ëve në edukim. Kështu, mund të renditen projekti për redukti-
min e numrit të nxënësve me prapambetje në të nxënë, projekti për përmirësimin e 
menaxhimit të shkollës përmes planit zhvillimor e vjetor me fokus arritjet e nxënësve 
dhe hartimin e plotësimin e objektivave bazë të të nxënëit, projekti për përdorimin e 
teknologjisë së infrmacionit në përocësin mësimor-edukativ, kryerja e studimit shter-
rues për braktisjen e shkollës dhe zbatimi i rekomandimeve përkatëse si dhe sprovat 
për rritjen e rolit të prindërve në edukim përmes funksionimit të Bordit Këshillimor 
të Prindërve pranë DAR Kukës.
Zbatimi i këtyre reformave e projekteve ka sjellë përmirësimin e shërbimit arsimor, 
gjë që shprehet në lartësimin e arritjeve të nxënësve si në aspektin lëndor, ashtu edhe 
në atë edukativ që ka të bëjë me sjelljet e fëmĳ ëve dhe me vlerat sociale e morale që 
formojnë.

Disa probleme të plotësimit të të drejtave të fëmĳ ëve në edukim

Me gjithë arritjet, problematika e plotësimit të të drejtave të fëmĳ ëve në edukim në 
qarkun e Kukësit ende është e ngarkuar me mosrealizime, të cilat ndikojnë në form-
imin e përgjithshëm të tyre dhe në pajisjen me a% ësitë e duhura për të përballuar 
arsimimin e mëtejshëm dhe përshtatjen me tregun e punës.
Problemi kryesor në plotësimin e të drejtave të fëmĳ ëve në edukim është cilësia ende 
e dobët e shërbimit arsimor, e parë kjo në aspektin e aksesit që siguron sistemi për të 
gjithë fëmĳ ët, ashtu edhe në cilësinë e produktit arsimor.
Në aspektin e aksesit, në edukimin parashkollor përqindja e tërheqjes së fëmĳ ëve 
është 34 përqind, në zonat rurale 27 përqind dhe në zonat urbane 50 përqind, duke 
mbetur prapa përqindjes në nivel kombëtar që është 44 përqind, Zonat rurale janë më 
të zbuluara përsa i përket tërheqjes së fëmĳ ëve në kopshte. 6 njësi administrative nuk 
kanë fare kopshte dhe 6 njësi të tjera kanë vetëm një kopsht të edukimit parashkol-
lor. Përmirësimet kanë qenë të pakta. Për 5 vitet e fundit numri i fëmĳ ëve është rritur 
vetëm me 66 fëmĳ ë. Përmirësime ka në aplikimin e metodologjive të përparuara të 
edukimit në këtë nivel të arsimit, si zbatimi i standardeve dhe metodologjia “Hap pas 
hapi”, që kanë mundësuar përparimin e fëmĳ ëve në zotërimin e koncepteve bazë për 
moshën si dhe a% ësitë për jetë sociale, kryesisht në qytet.
Në arsimin bazë, në aspektin e aksesit për fëmĳ ët 6-16 vjeç, problem mbetet brak-
tisja e shkollës. Ka përmirësime të dukshme në këtë drejtim si rezultat i zbatimit të 
planeve të veprimit sipas rekomandimeve të studimit të kryer. Por ende 1 përqind e 
fëmĳ ëve dhe 1,5 përqind e vajzave janë larg shkollës për shkaqe nga më të ndryshme, 
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midis të cilave mund të cekim infrastruturën e papërshtatshme shkollore, sidomos, 
mungesën e banjove të veçanta për vajzat në shkollat e fshatit, prapambetjen e thek-
suar në të nxënë të një pjese nxënësisëh, të cilëve u është zverdhur shkolla, dobësitë e 
punës mësimore-edukative në shkolla si dhe mentalitetin e prapambetur të një pjese 
të prindërve, të cilët pengojnë vajzat e rritura për të vĳ uar shkollën.
Për të vlerësuar cilësinë e shërbimit arsimor për fëmĳ ët është e udhës të nisemi nga 
arritjet e nxënësve, nga shkalla e zhvillimit fi zik, njohës e emocional të tyre, e cila 
përcakton nivelin e kompetencave arsimore të fëmĳ ëve dhe që vjen si rezultat i për-
vetësimit të programeve mësimore e edukative në shkollë e jashtë saj. Në këtë aspekt, 
ende mbetet problem prania e fëmĳ ëve analfabetë në popullatën shkollore. Aktu-
alisht, 2 përqind e nxënësve që janë në bankat e shkollës nuk dinë të shkruajnë e të 
lexojnë. Krahasuar me vitin 2006, numri i këtyre fëmĳ ëve është ulur me 0,9 përqind. 
Kjo ka ardhur nga zbatimi i planeve të punës së diferencuar me fëmĳ ët në vështirësi 
për të lexuar e për të shkruar si dhe nga zbatimi i projekteve që kanë synuar këtë kat-
egori fëmĳ ësh. Tendenca është për uljen e mëtejshme të analfabetizmit në popullatën 
shkollore.
Gjithmonë në aspektin e nivelit të kompetencave arsimore, një problem tjetër është 
prania e një numri të konsiderueshëm të nxënësve me vështirësi në të nxënë, të 
cilët nuk merren sa duhet në konsideratë në procesin mësimor dhe kalojnë klasën 
pa zotëruar konceptet, shprehitë dhe a% ësitë më të domosdoshme sipas programit 
mësimor. Kjo dukuri negative është identifi kuar si ‘braktisje e fshehtë”. Këta nxënës 
marrin dë% esë lirimi, ndërsa kanë dobësi të theksuara në a% ësitë pë të lexuar, për të 
shkruar dhe për të kryer veprimet elementare matematikore.
Në aspektin e barazisë gjinore, vajzat janë më të diskriminuara në aspektin e vĳ imit 
të shkolllës, ndërsa përsa u përket arritjeve lëndore e edukative paraqiten më lart se 
djemtë në arsimin bazë.
Në aspektin etnik, fëmĳ ët egjyptianë rezultojnë të diskriminuar si përsa i përket vi-
jimit të shkollës, ku braktisja është disa fi sh më e lartë se e pjesës tjetër të nxënësve, 
ashtu edhe në arritjet lëndore, ku numri i përsëritësve të klasës dhe i nxënësve me 
vështirësi në të nxënë është më i rritur.
Plotësimi i të drejtave të fëmĳ ëve në edukim lidhet edhe me raportin e komunitetit 
shkollor me shërbimin arsimor, i cili, me gjithë përmirësimet, është ende larg stan-
dardeve.
Vetëm në 10 përqind të shkollave funksionojnë relativisht mirë qeveritë e nxënësve. 
Falë një projekti të shoqatës  vendore “ALB-AID, me mbështetjen e UNICEF-it, nxë-
nësit në këto shkolla po bëjnë që të dëgjohët zëri I tyre për problemet e shkollës dhe 
për plotësimin e interesave të tyre si dhe po organizojnë veprimtari të larmishme për 
ndërgjegjësimin e fëmĳ ëve për të qenë aktivë e kurajozë për plotësimin e të drejtave 
që kanë në edukim. Në shkollat e zonave rurale kjo veprimtari është e zbehtë.
Ka lëvizje pozitive për përfshirjen e prindërve në edukim dhe për fuqizimin e rolit të 
tyre në mbrojtjen e të drejtave të fëmĳ ëve në shkollë e jashtë saj. Por kjo dukuri është 
prezente, kryesisht në shkollat e qytetit. Në shkollat e fshatit ky rol nuk ndihet sa 
duhet, duke bërë që realizimi i të drejtave të fëmĳ ëve të jetë në nivele të ulëta.
Me udhëzim të Ministrisë së Arsimit pranë shkollave janë organizuar bordet e shkol-
lave, në përbërje të të cilave janë aktorët relevantë të edukimit. Këto organizma ko-
munitare  në shkollë ende nuk po sjellin ndonjë ndikim të dukshëm në përmirësimin 
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e menaxhimit të shkollave dhe në plotësimin më të mirë të të drejtave të fëmĳ ëve në 
arsim. Në shkollat e qytetit bordet e shkollave janë disi më aktiv, Ato po angazhohen 
në miratimin e planeve vjetore të shkollave, në sigurimin e fondeve për realizimin 
e veprimtarive shkollore e jashtëshkollore dhe, së fundi, si pjesë e komisioneve për 
rekrutimin e drejtuesve e mësuesve të shkollave që mbulojnë. Në shkollat e fshatit 
bordet e shkollave janë të ngritura në letër, por nuk janë funksionale.
Mund të konkludojmë se për shumicën e problemeve që lidhen me plotësimin e të 
drejtave të fëmĳ ëve në arsim, shkollat e fshatit janë më prapa dhe është e nevojshme 
që vëmendja e aktorëve të edukimit dhe e autoriteteve të drejtohet edhe ndaj tyre.
Pikësrisht në shkollat e fshatit janë evidentuar disa faktorë që ndikojnë negativisht në 
cilësinë e shërbimit arsimor.
Me gjithë investimet e bëra për përmirësimin e infrastrukturës shkollore, ende ka 
probleme që vështirësojnë kryerjen e një punë normale mësimore e educative. Go-
dinat shkollore janë të amortizuara dhe larg standardeve shtetërore. Në 90 përqind të 
shkollave nuk ka banjo moderne veç për vajzat e veç për djemtë, uji i pĳ shëm mun-
gon në mbi 50 përqind të shkollave dhe 40 përqind e shkollave nuk kanë rrjet elektrik, 
ose e kanë të amortizuar. Mungesa serioze ka në laboratorë, biblioteka dhe në terrene 
sportive. Duke patur në konsideratë se shkolla është një vend edhe ku jetohet, mund 
të themi se duhen shumë përpjekje e fonde për të normalizuar situatën e të drejtave 
të fëmĳ ëve.
Si pasojë e lëvizjeve masive të popullsisë drejt zonave urbane, në fshat ka rënë 
ndjeshëm numri i nxënësve për klasë (1 klasë/20 nxënës)  e për mësues (1 mësues/18 
nxënës). Në këto rrethana janë krĳ uar klasa të bashkuara, ku 2-3 klasa zhvillojnë 
mësim me të njëtin mësues në disa lëndë të ndryshme. Në Kukës nxënësit që mëso-
jnë në klasa kolektive përbëjnë 22 përqind të numrit të përgjithshëm të nxënësve të 
arsimit bazë. Kjo dukuri ka ulur ndjeshëm cilësinë e arritjeve të nxënësve. Mendimi 
i përgjithshëm është që të eliminohen klasat e bashkuara nëpërmjet përqendrimit të 
shkollave të arsimit bazë në qendër të njësive administrative, duke krĳ uar kushte për 
shkolla e klasa normale, për përzgjedhjen e mësuesve më të kualifi kuar dhe për të 
përfi tuar më shumë investime.
Një problem tjetër që dëmton cilësinë e shërbimit arsimor në fshat është mungesa e 
mësuesve të kualifi kuar për të gjitha ciklet e lëndët për të dhënë mësim sipas stan-
dardeve. Mësuesit pa arsim përkatës përbëjnë 25 përqind të numrit të përgjitshëm të 
mësuesve, 15 përqind në ciklin e ulët dhe mbi 30 përqind në ciklin e lartë të arsimit 
bazë.Krahasuar me gjendjen në vitin 2006, janë bërë këto përmirësime, të shprehura 
në përqindje: mësuesit pa arsim përkatës nga 39 përqind në 25 përqind; në ciklin e 
ulët (klasa I – V) nga 24 përqind në 15 përqind dhe në ciklin e lartë (klasa VI - IX) nga 
41 përqind në 30 përqind. Prirja është që të rriten ritmet e reduktimit të numrit të 
mësuesve të pakualifi kuar.
Financimi i shkollave vazhdon të mbetet në nivele të ulëta. Mungon transparenca e 
fondeve në shërbim të arsimit. Komuniteti shkollor dhe bordet e shkollave nuk kanë 
në dispozicion fondin e shkollës së tyre. Pjesa kryesore e shpenzimeve shkon për pa-
gat e personelit të shkollës, ndërsa transferta e pakushtëzuar dhe fondet nga burime 
të tjera janë tejet të pakta, duke mos krĳ uar kushtet për mbështetje efektive të punës 
mësimore-edukative.
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Rekomandime në formën e një Plani veprimi 2015-2025

Objektivat  Masat  Institucionet 

zbatuese 

Mbulimi 

financiar 

Treguesit  

Objektivi 1 

Sigurimi i 

aksesit  për 

tërheqjen e 

të gjithë 

fëmijëve në 

sistemin 

arsimor 

Rritja e tërheqjes 

së fëmijëve 3-5 

vjeç në edukimin 

parashkollor 

nëpërmjet 

shtimit të 

kapaciteteve të 

kopshteve 

ekzistuese dhe 

hapjes së 

kopshteve të 

reja. 

 

 

Regjistrimi i të 

gjithë fëmijëve 

6-vjeçarë në 

klasën e parë. 

 

 

 

 

 

Reduktimi i 

braktisjes së 

shkollës, 

sidomos nga 

vajzat, fëmijët 

egjyptianë dhe 

ata me probleme 

sociale e 

familjare, 

përfshirë edhe të 

ngujuarit. 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

drejtoritë e 

shkollave, 

organet e 

qeverisjes 

vendore 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

drejtoritë e 

shkollave, 

zyrat e 

gjendjes 

civile. 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

drejtoritë e 

shkollave, 

zyrat e 

gjendjes 

civile, 

shoqëria 

civile. 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

Organet e 

qeverisjes 

vendore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonde nga 

qeverisja 

vendore, 

komunteti i 

prindërve dhe 

donator e 

organizata të 

shoqërisë 

xivile. 

80% e fëmijëve 

3-6 vjeç 

tërhiqen në 

kopshte. 

 

Nxënësit e 

klasës së parë 

kanë ndjekur 

kopshtin 90%. 

 

 

 

 

 

100% e 

fëmijëve 6-

vjeçarë 

regjistrohen në 

klasën e parë. 

 

 

 

 

Braktisja e 

shkollës 

reduktohet në 

0.5 %, për 

vajzat 1% 

 

 

 

 

 

 

Objektivi 2 

Sigurimi i 

cilësisë së 

edukimit për 

të gjithë 

fëmijët 

Reduktimi i 

analfabetizmit në 

popullatën 

shkollore 

nëpërmjet 

kurseve të 

posaçme. 

 

Plotësimi i 

objektivave 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

drejtoritë e 

shkollave, 

shoqëria 

civile. 

 

Drejtoritë e 

shkollave, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analfabetizmi 

në popullatën 

shkollore 

reduktohet në 

 2%. 

 

 

 

Nxënësit që 

nuk plotësojnë 
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minimale të të 

nxënit nga të 

gjithë nxënësit, 

sidomos nga ata 

me vështirësi në 

të nxënë, duke 

aplikuar metodat 

me në qendër 

nxënësin. 

 

Rritja e 

rezultateve të 

nxënësve në 

provimet e 

lirimit dhe të 

Maturës 

shtetërore, 

bazuar në 

vlerësimin e 

jashtëm 

standard. 

 

Përmirësimi i 

edukimit të 

nxënësve, për t`i 

pajisur ata me 

vlerat, qendrimet 

dhe sjelljet e 

edukatës 

qytetare, duke 

filluar nga 

zbatimi i 

rregullave të 

bashkëjetesës në 

shkollë, familje e 

komunitet. 

 

 

 

 

Njohja e të 

drejtave të 

fëmijëve nga 

fëmijët, 

organizimi i 

fëmijëve për 

këshillat e 

mësuesve, 

qeveritë e 

nxënësve. 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoritë e 

shkollave, 

këshillat e 

mësuesve, 

këshillat e 

prindërve. 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

drejtoritë e 

shkollave, 

qeveritë e 

nxënësve, 

këshillat e 

prindërve, 

shoqëria 

civile. 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

drejtoritë e 

shkollave, 

qeveritë e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organet e 

qeverisjes 

vendore, 

projektet e 

organizatave 

të shoqërisë 

civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organet e 

qeverisjes 

vendore, 

projektet e 

organizatave 

të shoqërisë 

objektivat 

minimale të të 

nxënit 

reduktohen në 

10%. 

 

 

 

 

 

 

90% e 

nxënësve të 

klasës së nëntë 

dhe të maturës 

kalojën në 

provimet 

standare. 

 

 

 

 

 

90% e 

nxënësve 

zbatojnë 

rregulloren e 

shkollës dhe 

manifestojnë 

sjellje qytetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përfaqësuesit e 

nxënësve 

marrin pjesë 

rregullisht në 

vendimmarrjen 

e shkollës dhe 
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ushtrimin e të 

drejtave dhe 

përgjegjësive të 

tyre në shkollë, 

nëpërmjet 

pjesëmarrjes në 

vendimmarrje 

dhe aktiviteteve 

specifike 

mësimore e 

jashtëmësimore.  

 

Ndërgjegjësim 

dhe veprimtari 

për parandalimin 

e konsumimit të 

duhanit, alkoolit 

dhe drogës nga 

fëmijët 

 

nxënësve, 

këshillat e 

prindërve, 

shoqëria 

civile. 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

Drejtoritë e 

shkollave, 

Këshillat e 

prindërve, 

qeveritë e 

nxënësve, 

Shoqëria 

civile. 

civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organet e 

qeverisjes 

vendore, 

projektet e 

organizatave 

të shoqërisë 

civile 

 

kanë program 

veprimtarish 

specifike për të 

drejtat dhe 

përgjegjësitë e 

tyre. 

 

 

 

 

 

 

Reduktim me 

3% të nxënësve 

që përdorin 

alkool, duhan 

dhe narkotikë. 

Objektivi 3 

Rritja e 

cilësisë së 

menaxhimit 

të sistemit 

arsimor, 

duke 

siguruar 

përfshirjen e 

strukturave 

të prindërve 

e të fëmijëve 

dhe 

qeverisjen 

vendore 

Vlerësim i 

zbatimit të Planit 

të veprimit 

2016-2025 për 

fëmijët në 

qarkun e Kukësit 

dhe përmirësimi 

i objektivave e 

strategjive në 

kushtet e reja. 

 

 

Përmirësimi i 

menaxhimit të 

shkollës, përmes 

përzgjedhjes me 

konkurse të 

drejtuesve të 

shkollave, 

bazuar në 

standardet 

bashkëkohore. 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

Bordi Rajonal 

i prindërve, 

Këshilli i 

Arsimit i 

Qarkut,  

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

Bordet e 

shkollave 

 

 

 

 

 

 

Këshilli i 

qarkut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një draft 

objektivash për 

përmirësimin e 

cilësisë së 

edukimit të 

fëmijëve në 

qarkun e 

Kukësit. 

 

 

 

 

90% e 

drejtuesve të 

shkollave të 

kenë marrë 

kualifikimin 

përkatës dhe të 

jenë 

përzgjedhur me 

konkurs. 
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Përmirësimi i 

sistemit të 

monitorimit të 

punës së 

mësuesve e 

eduakatorëve, 

edhe nëpërmjet 

pjesëmarrjes së 

fëmijëve. 

 

Përmirësimi i 

nivelit arsimor të 

mësuesve, 

sidomos në 

zonat rurale. 

 

 

Përmirësimi i 

kualifikimit të 

mësuesve në 

detyrë përmes 

trajnimeve 

efektive. 

 

Mënjanimi i 

klasave 

kolektive, 

përmes 

përqendrimit të 

shkollave dhe 

zgjerimit të 

sistemit të 

konvikteve. 

 

Përmirësimi i 

infrastrukturës 

shkollore: 

ndërtimi dhe 

përmirësimi i 

godinave 

ekzistuese, 

krijimi i 

kushteve për 

pajisjen e 

shkollave me 

teknologjinë e 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

Drejtoritë e 

shkollave, 

bordet e 

shkollave, 

qeveritë e 

nxënësve. 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale. 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale. 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

bordet e 

shkollave, 

qeverisja 

vendore. 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

bordet e 

shkollave, 

qeverisja 

vendore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS, 

DAR, 

 

 

 

 

 

MAS, 

Organet e 

qeverisjes 

vendore 

 

 

 

MAS, organet 

e qeverisjes 

vendore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporte vjetore 

të punës 

mësimore-

edukative në 

shkollë dhe 

vlerësim 

personal për 

mësuesit. 

 

 

Reduktimi në 

20% i 

mësuesve të 

pakualifikuar 

në shkollat e 

qarkut. 

 

100% e 

mësuesve të 

ndjekin kurset e 

kualifikimit për 

lëndët që japin. 

 

 

Reduktimi i 

numrit të 

nxënësve në 

klasa kolektive 

në 10%. 

 

 

 

 

 

Rikonstruksioni 

i 20 godineve 

shkollore. 

 

Ndërtimi i 

godinës së 

shkollës së 

mesme 

profesionale. 

 

Numri i 

nxënësve për 1 
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informacionit 

dhe vënien e saj 

në funksion të 

rritjes së 

rezultateve të 

procesit mësimor 

e edukativ, 

pajisja e 

shkollave me 

laboratorë e bazë 

materiale 

mësimore sipas 

kërkesave të 

programeve 

lëndore,  

 

 

 

 

 

Përmirësimi i 

kushteve 

higjieno-sanitare 

në shkolla, duke 

siguruar ujë të 

pijshëm e të 

rrjedhshëm si 

dhe banjo 

bashkëkohore 

veç për vajzat e 

veç për djemtë. 

 

Rritja e 

bashkëpunimit 

me këshillat e 

prindërve, bordet 

e shkollave dhe 

qeveritë e 

nxënësve, për të 

rritur kapacitetet 

e tyre dhe për t`i 

përfshirë në 

trajtimin dhe 

zgjidhjen e 

problemeve të 

edukimit më të 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

bordet e 

shkollave, 

qeverisja 

vendore. 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

Bordi Rajonal 

i Prindërve, 

drejtoritë e 

shkollave, 

këshillat e 

prindërve, 

Bordet e 

shkollave, 

shoqëria civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këshilli i 

qarkut, 

Njësitë 

administrative. 

 

 

 

 

Mbledhje 

fondesh nga 

komuniteti i 

shkollës. 

kompjuter nga 

1/56 të shkojë 

në 1/20. 

 

50% e 

shkollave të 

kenë laboratorë 

të gjuhës së 

huaj, të kimisë 

dhe të 

biologjisë. 

 

30% e 

shkollave të 

kenë 

palestër/kënd 

sportiv. 

 

 

 

100% e 

shkollave kanë 

ujë të pijshëm, 

rrjet elektrik 

dhe banjo me 

bide veç për 

djemtë e veç 

për vajzat. 

 

 

 

 

Në 100% të 

shkollave janë 

funksionale 

bordet e 

shkollave, 

këshillat e 

prindërve dhe 

qeveritë e 

nxënësve. 

 

Përfaqësues të 

komunitetit të 

shkollës marrin 

pjesë në 
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mirë të fëmijëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rritja e 

bashkëpunimit 

funksional me 

qeverisjen 

vendore për të 

siguruar kushtet 

dhe interesimin e 

nevojshëm për 

përmirësimin e 

cilësisë së 

arsimimit të 

fëmijëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

drejtoritë e 

shkollave, 

organet e 

qeverisjes 

vendore, 

Këshilli i 

qarkut, 

Prefektura. 

mbledhjet e 

këshillave të 

bashkive e 

komunave kur 

trajtohet 

buxheti ose 

problematika e 

arsimit. 

 

Shkollat 

paraqesin në 

organet e 

qeverisjes 

vendore 

informacione e 

raporte 

periodike. 

 

DAR dhe 

drejtoritë e 

shkollave bëjnë 

programe pune 

të përbashkëta 

me qeverisjen 

vendore për 

zgjidhjen e 

problemeve 

specifike të 

arsimit. 

Objektivi 4 

Integrimi i 

grupeve të 

fëmijëve në 

nevojë 

Identifikimi i 

grupeve të 

fëmijëve në 

nevojë për çdo 

klasë e shkollë 

dhe hartimi i 

programeve të 

punës së veçantë 

për integrimin e 

tyre në procesin 

mësimor-

edukativ. 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

drejtoritë e 

shkollave, 

shoqëria 

civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bashkia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është prodhuar 

një date-base i 

plotë për 

fëmijët në 

nevojë në 

qarkun e 

Kukësit. 

 

Janë hartuar 

programe të 

përbashkëta të 

DAR dhe 

shkollave me 

qeverisjen 

vendore dhe 

shoqërinë civile 

për trajtimin 



158

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Tërheqja në 

shkollë e 

vajzave, 

fëmijëve 

egjyptianë dhe 

fëmijëve me 

probleme 

shëndetësore e 

social-

ekonomike në 

familje si dhe 

fëmijëve të 

ngujuar. 

 

Hartimi dhe 

zbatimi i 

programeve të 

veçanta për 

përmirësimin e 

ecurisë 

mësimore e 

edukative të 

fëmijëve në 

nevojë në 

shkollë e jashtë 

saj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

drejtoritë e 

shkollave, 

shoqëria 

civile, organet 

e qeverisjes 

vendore. 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

drejtoritë e 

shkollave, 

shoqëria 

civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria 

Arsimore 

Rajonale, 

Organet e 

qeverisjes 

vendore, 

Projektet e 

organizatave 

të shoqërisë 

civile. 

 

 

 

 

Fonde nga 

buxheti i 

komunave e 

bashkive dhe 

nga projektet e 

donatorëve 

dhe 

organizatave 

të shoqërisë 

civile. 

dhe zgjidhjen e 

problemeve të 

arsimimit dhe 

të integrimit të 

fëmijëve në 

nevojë. 

 

 

100% e 

fëmijëve me 

nevoja të 

veçanta 

tërhiqen në 

shkollë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Për këtë 

kategori 

fëmijësh 

shkolla ka 

programe të 

veçanta 

arsimimi dhe 

edukimi. 

 

Falenderime

U jemi mirënjohës Shoqatës “ALB-AID”, bashkisë dhe DAR Kukës për mbështetjen, diskutimet 
dhe të dhënat që na kanë vënë në dispozicion

Referenca

1. Këshilli i qarkut Kukës- UNDP  (2004) Strategjia e Zhvillimit të qarkut Kukës (OMZH).
2. Drejtoria Arsimore Rajonale Kukës-UNICEF (2007) Strategjia e Arsimit Për Të Gjithë e 

qarkut Kukës.
3. Drejtoria Arsimore Rajonale Kukës-UNICEF (2007) Braktisja e shkollës në qarkun e Kukësit.
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MSA-ja dhe efektet ekonomike për Kosovën

Lulzim A. Beqiri
Abstrakt

Marrëveshja për Stabilizim dhe Asocim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, e ka bërë 
Republikën e Kosovës pjesë të një tregu mbi 500 milion konsumatorësh, çka edhe do të rrisë 
mundësinë e investimeve të huaja, po ashtu do të ndikojë edhe në krĳ imin e vendeve të reja të 
punës. Kjo kuptohet nga vetë fakti që bizneset kosovare kanë mundësi të eksportojnë produktet 
e tyre pa hasur në barriera të shumta dhe rrjedhimisht do të duhet të rrisin stafi n e punës me 
ekspertë të lëmive të ndryshme sepse të eksportosh në vendet e BE-së duhet shumë cilësi dhe 
seriozitet. Në bazë të shumë hulumtime vendore Republika e Kosovës vuan nga mungesa e 
kuadrove profesionale.  Në Kosovë diplomojnë mĳ ëra studentë çdo vit, por ata nuk janë të 
gatshëm të hyjnë në tregun e punës, sepse atyre u mungon edhe praktika adekuate. Në parim 
MSA është e mirpritur dhe mundësi për ekonominë e hendikepuar të Kosovës qe një qerek 
shekulli, dhjetë (10) vjet e dhunuar dhe eksploatuar në mënyrë arbitrare nga Serbia si dhe 
shtatëmëbdhjetë (17) vjet që nga mbas lu% a, me ç’rast ekonominë e Kosovës e kanë përcjellë 
shumë peripeci. Duke u bazuar në praktikat jo të mira që e kanë përcjellë ekonominë Kosovës, 
duhet të mirren masa nga akterët kyqë siç janë ministritë përkatëse, Administrata Tatimore 
e Kosovës, Dogana e Kosovës, komunat dhe bizneset për të qenë partnerë dhe konkurrentë 
seriozë në tregun Europian.

Fjalë kyçe: MSA, Bashkimi Evropian, masat mbrojtëse, tregtia.

Hyrje

 Kosova zotohet të vazhdojë nxitjen e bashkëpunimit dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së 
mirë në rajon, duke përfshirë një nivel të përshtatshëm të koncesioneve të ndërsjella 
lidhur me lëvizjen e personave, mallrave, kapitalit dhe shërbimeve, si dhe zhvillimin 
e projekteve me interes të përbashkët në një game të gjerë të fushave, përfshirë sundi-
min e ligjit. Ky zotim përbën një faktor kyç për zhvillimin e marrëdhënieve dhe bash-
këpunimit ndërmjet Palëve, duke kontribuar kështu në stabilitetin rajonal. (h# p://
www.mei-ks.net/repository/docs/Kosovo-EU_SAA_Final_SQ.pdf, n.d.)
Në kuadër të MSA-së, nëpërmjet fondeve të Instrumentit të Para-Anëtarësimit (IPA), 
deri në vitin 2020 do të investojë në Kosovë, mbi 650 milionë euro, dhe kompanitë 
kosovare, me ç’rast prodhuesit kosovarë do të mundë t’i eksportojnë produktet e tyre 
me shpenzime më të ulët dhe pa barriera administrative.
Tab 1.IPA 2014

Sundimi i Ligjit dhe të Drejtat Themelore 21,250,000 € 28.12%

Demokracia dhe Qeverisja 17,300,000 € 22.89%

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 16,000,000 € 21.17%

Konkurrenca dhe Inovacioni 15,530,000 € 20.55%

Energjia 5,500,000 € 7.28%
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Burimi:Ministria e Integrimit Evropian
Marrëveshja e MSA-së do të ketë shumë efekte pozitive edhe për bizneset 
vendore, për thithjen e investimeve të reja, do të ndihmojë në uljen e papunësisë 
etj. Por ka edhe efekte tjera negative sepse dogana e Kosovës pritet që të humb 
rreth 20 milion euro këtë vit.MSA-ja do të sjellë përfi time për Republikën e 
Kosovës, mirëpo këto përfi time do t’i shohim në periudhën afatgjatë nderkaq sa i 
përket kohës afatshkurtër do të sjell një sërë implikimesh për tregtinë e Kosovës.

Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA)

IPA është një instrument fi nanciar i shfrytëzuar nga BE-ja që ka për synim të ndih-
mojë vendet që janë në procesin e anëtarësimit në BE. IPA është krĳ uar në vitin 2007. 
Objektivat kryesore të IPA-s përfshĳ në forcimin e institucioneve de-
mokratike, reformimin e administratës dhe ekonomisë, promovimin 
dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, përmirësimin e respe-
ktimit të të drejtave të minoriteteve dhe zhvillimin e shoqërisë civile. 
Ndihma ofrohet në kuadër të dokumenteve të cilat rregullojnë marrëdhëniet e 
një vendi me Komisionin Evropian, kryesisht Partneriteteve Evropiane për ven-
det kandidate potenciale dhe Partneriteteve të Anëtarësimit për vendet kandidate. 
Në vendet të cilat përfi tojnë nga IPA bëjnë pjesë shtetet e ish-Jugosllavisë (përjash-
to Slloveninë tashmë pjesë e BE-së), Shqipërinë dhe Turqinë. Sidoqo% ë, IPA është 
një instrument fl eksibil i cili mund të përdoret për të ndihmuar edhe vendet tjera 
jashtë procesit të para-anëtarësimit gjithnjë duke nënkuptuar që masat të cilat fi -
nancohen nga IPA janë pjesë e një kornize rajonale, ndërkufi tare, ndërshtetërore ose 
ndërkombëtare dhe nuk duplikojnë programet tjera të BE-së për ndihmën e jashtme.
Ndihma përmes IPA-s ofrohet në pesë komponentë të cilat përfshĳ në: përkrahjen 
gjatë tranzicionit dhe ndërtimin e institucioneve, bashkëpunimin ndërkufi tar, zhvil-
limin rajonal, zhvillimin e burimeve njerëzore dhe zhvillimin rural. Ndihma e ofruar 
përmes IPA-s bazohet në planifi kimin strategjik shumëvjeçar i cili përfshin një Ko-
rnizë Indikative Financiare Shumëvjeçare. Për alokimin e fondeve të IPA-s, për çdo 
vjet zhvillohet nga një cikël i programimit të IPA-s, gjatë të cilit përcaktohen projektet 
të cilat do të fi nancohen përmes këtĳ  instrumenti. Menaxhimi i programeve të IPA-s 
realizohet varësisht nga kapacitetet e një vendi për zbatim. Në Kosovë, institucioni 
që kryen menaxhimin e programeve të IPA-s është Zyra Ndërlidhëse e Komisionit 
Evropian.(h# p://www.mei-ks.net/sq/ipa, n.d.)

Përgatitja e Kosovës për implementimin e MSA-së

Në një konferencë me temën "Marrëveshja e Stabilizim Asociimit-efektet dhe sa 
jemi të përgatitur", të organizuar nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare në 
bashkëpunim me Institutin për Politika Zhvillimore, u tha se nuk mja% on vetëm 
qasja në Bashkimin Evropian, por që Kosova duhet të jetë e përgatitur. Gjithashtu në 
këtë konferencë u tha se Kosova është duke u harmonizuar me tregun e Bashkimit 
Evropian dhe ka krĳ uar klimën ekonomike. MSA shihet si mundësi e mirë, vetëm 
nëse përdoret në mënyrë efi kase, ku në atë mënyrë institucionet e vendit të stimulojnë 
zhvillimin ekonomik. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami tha se 
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Marrëveshja me Bashkimin Evropian është asimetrike në favor të Kosovës, ku në 
këtë mënyrë të gjitha produktet do të lirohen nga taksat doganore. Marrëveshja e 
Stabilizim Asocimit, sipas Bajramit do t’i sjell dobi ekonomisë edhe bizneseve, 
duke siguruar mundësi të reja për të tejkaluar pengesat aktuale. Madje ajo ka 
theksuar se MSA-së mund të përdoret edhe për të rritur nivelin e produktivitetit.
“Marrëveshja me Bashkësinë Evropiane është mja%  asimetrike në favor të Kosovës, 
kështu të gjitha produktet e Kosovës lirohen menjëherë nga taksat doganore, në 
përjashtim të mishit të viçit, sheqerit, dhe të venës, të cilat janë objekt i kufi zimeve 
sasiore tjetër gjë që Kosova mund ta përfi toj nga BE-ja dhe në veçanti nga MSA është 
ndihma fi nanciare teknike, u përmend shuma monetare e cila tashmë i është akorduar 
Kosovës dhe përgatitjes të ndërmarrjeve pikërisht për t’u përgatitur për një treg të 
Bashkësisë Evropiane dhe gjithashtu për t’u përgatitur për t’i bërë ballë konkurrencës 
brenda vendit.... në përgjithësi Marrëveshja e Stabilizim Asociimit do t’i sjell dobi 
ekonomisë dhe bizneseve duke siguruar mundësi të reja për të tejkaluar pengesat 
aktuale nga ana e ofertës të cilat konsiderohen se janë problem kryesor në ekonominë 
tonë. Më e rëndësishmja përparësitë e MSA-së mund të përdoren si mënyrë për të rritur 
nivelin e produktivitetit. Faktor tjetër i rëndësishëm i cili përcakton konkurrencën 
ndërkombëtare të bizneseve në Kosovë”, tha Bajrami. Shefi  i Operimeve i zyrës së 
BE-së, Christof Stock tha se efekti i MSA- së ka të bëjë me përmirësimin e raporteve 
institucionale duke përfshirë të gjitha fushat, si dhe për të ofruar dialog politik. Sipas 
tĳ . Kosova është duke e përmirësuar klimën ekonomike por duhet të orientohet 
nga eksporti. “MSA gjithashtu vendos edhe strukturat e përbashkëta formale midis 
Kosovës dhe BE-së, Këshillin, komunitetin e nënkomitetin për stabilizim Asocim si 
dhe komitetin parlamentar për Stabilizim Asocim  do të rrisë edhe konkurrencën 
në mes akterëve ekonomikë. Po ashtu, edhe do të qoj në çmime më të ulëta, dhe 
mendoj që edhe kjo është në interesin e gjithë konsumatorëve. Mendoj se MSA është 
një mundësi shumë e mirë, nëse përdoret në mënyrë efi kase, në mënyrë proaktive 
dhe të stimulojnë zhvillimin ekonomik, dhe prodhimin e drejtuar nga eksporti. MSA 
është vetëm një mjet dhe varet nga Kosova si do ta shfrytëzojë këtë mjet për të mirën 
e saj, pra zbatimi duhet të shoqërohet me reforma të institucioneve dhe politikave... 
Kosova është duke përmirësuar klimën ekonomike në mënyrë që prodhuesit të 
mund të konkurrojnë në tregjet evropiane”, tha Stock. Drejtori ekzekutiv i OEGJK, 
Albert Matoshi, lidhur me efektet e MSA-së për biznese kosovare, ka thënë se nuk 
mja% on vetëm çështja në Bashkimin Evropian, atëherë kur nuk jemi të përgatitur 
për transplantin e eksporteve në ato pjesë të Evropës, e për këtë ai tha se Kosova e 
ka qasjen por nuk është e gatshme. “Duke e ditur që po fl asim në emër të bizneseve, 
dhe nuk ia vlen edhe aq shumë të kemi qasje në Bashkimin Evropian kur nuk jemi të 
përgatitur apo nuk kemi transplanto të eksporteve, në atë pjesë të Evropës. Pra, në 
një anë i kemi qasjen por nuk jemi të gatshëm...besojmë që komuniteti i biznesit do të 
duhet të rrisë konkurrueshmërinë në mënyrë që të mund të garoj në tregun evropian 
dhe të përballoj konkurrencën jashtëzakonisht të lartë në ato shtete dhe kemi @ alën 
për një treg prej 500 milionë. Çështjet tregtare paraqesin pjesën ku komunikimi me 
MSA-në do të ndihet më shpejtë... heqja e taksave doganore të prodhimeve të BE-ë 
do të jetë graduale dhe sipas disa statistikave ato do të kenë efekt në dhjetë vite e 
ardhshme në një shumë prej 60 milionë euro, pra është @ ala për këto të hyra ë nuk 
do të jenë më të realizuara nga taksat doganore”, tha Matoshi.Ky vit po shihet si 
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vit i perspektivës evropiane për Kosovën, nga ana e zëvendësministri i Integrimeve 
Evropiane, Ramadan Ilazi. Ilazi shpreson se MSA do t’i hap rrugën edhe procesit të 
liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. “Ky vit përfundimisht besoj po shënon 
ko konkretizimin e perspektivës evropiane për Kosovën, besojmë që shumë shpejtë 
Këshilli i Bashkimit Evropian do të përfundojë procedurat e brendshme dhe do të 
konkludojë në Marrëveshje për Stabilizim Asociim, dhe duke mundësuar dhe duke 
hapur rrugën që kjo marrëveshje të hyjë në fuqi shumë shpejtë.Po ashtu, shpresojmë 
që do të kemi edhe zhvillime pozitive në procesin tjetër po aq të rëndësishëm të 
liberalizimit të vizave. Sepse MSA siguron lëvizjen e lirë të mallrave dhe potenciali 
i vërtetë i MSA-së do të zhvillohet vetëm atëherë kur edhe biznesmenët dhe 
sipërmarrësit kosovar do të kenë mundësi të udhëtojnë pa pengesa në shtetet e Zonës 
Shengen”, tha Ilazi. (h# p://koha.net/?id=27&l=97093, n.d.)

Hulumtimi empirik

Hulumtimi empirik është realizuar në komuna të ndryshme të Kosovës. Janë anket-
uar 250 ndërmarrje të ndryshme në sektorin e prodhimit, në sektorin e tregtisë dhe 
në sektorin e shërbimeve. Hulumtimi është shtrirë në këto regjione: Prishtinë, Pejë, 
Mitrovicë, dhe Prizren. Të gjithë përfaqësuesit e  bizneseve  të anketuara kanë qenë të 
regjistruara në Agjencia e regjistrimit të bizneseve në Kosovë (ARBK).
Grafi ku 1. Çfarë efekti do të ketë marrëveshja e MSA-së për biznesin tuaj?

Llogaritja e Autorit

Bizneset e anketuara janë të mendimit se marrëveshja e MSA-se do të ketë efekte 
pozitive në veprimtarinë e tyre, 60% e këtyre bizneseve kanë mendim pozitiv, ndërsa 
pjesa tjetër prej 40% mendojnë se kjo marrëveshje do të ketë efekte negative për bi-
zneset e tyre duke llogaritur në konkurrencën e fortë që do të jetë me rastin e hapjes 
së kufi jve.
Grafi ku 2. Cilat janë përfi timet nga marrëveshja e MSA-së?
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Llogaritjet e autorit

Përfi timet nga marrëveshja e MSA-se janë të lloj-llojshme. Bizneset kosovare si për-
fi tim më të madh e shohin rritjen e produktivitetit që do ta kenë bizneset kosovare, 
40% janë të këtĳ  mendimi, ndërsa 32% e bizneseve të anketuara janë shprehur se 
përfi timi kryesor i bizneseve kosovare me rastin e nënshkrimit të MSA-së do të jentë 
ajo që produktet kosovare do të lirohen nga taksat doganore. Kjo marrëveshje do ta 
rris konkurrencën e kompanive dhe si pasojë do të ketë edhe cilësi edhe çmime më të 
favorshme për konsumatorët - këtë mendim e ndajnë 28% e respodentëve të anketuar 
me rastin e këtĳ  studimi.
Grafi ku 3. A do ta rrisni numrin e punëtorve me rastin e nënshkrimit të marrëveshjës 
së MSA-së? 

Llogaritjet e Autorit

Afaristët kosovarë të anketuar në këtë anketë janë shprehuar se me rastin e nënsh-
krimit të marrëveshjes së MSA-së nuk do të rrisin numrin e stafi t, nga gjithsej 250 
afarist të anketuar 125 prej tyre kanë deklaruar se nuk kanë në paln rritjen e numrit të 
punëtorve, 20% e ndërmarrësve kosovarë do ta ruajnë numrin e punëtorëve aktualë, 
ndërkaq 75 biznismenë janë të gatshëm të rrisin numrin e të punësuarve në kompa-
nitë e tyre.
Grafi ku 4. A kanë dhënë informata të mja% ueshme organet kompetente për për-
parësitë dhe të metat e MSA-së?
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Llogaritjet e autorit

Përfaqësuesit e bizneseve të anketuara janë deklaruar se Instituconet kompetente 
nuk kanë dhënë informata të mja% ueshme për përparësitë dhe të metat e MSA-së, 
rrjedhimisht 58% e afaristve janë shprehur se nuk kanë informata të hollësishme, 6% 
kanë shumë pak, ndërsa 90 ndërmarrës janë deklaruar se kanë informata sa i përket 
MSA-së.

Grafi ku 5. A ka rrezik që MSA të vështirësojë punën e biznesit tuaj, duke marrë para-
sysh konkurrencën?shshshshsh konkurrencën?

Llogaritjet e autorit

Në lidhje me atë se a ka rrezik që MSA të vështirësojë punën e bizneseve kosovare, 
sipas këtĳ  hulumtimi, 43.20% e afaristëve të anketuar kanë shqetësim, ndërkaq 41.2% 
janë deklaruar se nuk ka rrezik nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshjeje për bizneset 
e tyre, 15.6%  ebiznismenëve janë skeptikë për vështirësitë që do t’i hasin në të ardh-
men.
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Grafi ku 6. A i posedoni standardet ISO ? p p p

Llogaritjet e autorit
Nga gjithsej 250 biznese të anketuara, 82.8% e tyre nuk i posedojnë standardet ISO 
dhe vetëm 17.2% kanë këto standarde. Shumica e ndërmarrsve të anketuar janë 
shprehur se kanë fi lluar të aplikojnë për këto standarde.
Grafi ku 7. A posedoni me këtë lloj Cerifi kate “Certifi ka EURO 1 (që është certifi katë e 
origjinës europiane të produkteve”).

Llogaritjet e autorit

Në pyetjen se a e posedoni cerifi katën EURO 1 (Origjina evropiane e produktit), nga 
gjithsej 250 biznese, 190 nga ta deklarohen se nuk e posedojnë këtë certifi katë. Vetëm 
60 prej tyre janë të pajisur me këtë standard të rëndësishëm për eksport.

Përfundime dhe rekomandime

MSA-ja në aspektin ekonomik do të sjell shumë perfi time për bizneset dhe qytetarët 
e Kosovës, të gjitha produktet industriale kosovare do të eksportohen në tregjet e BE-
së me zero tarifë doganore. Janë mbi 2500 produkte të cilat mund të eksportohen me 
rastin e hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshjeje, Kosova do të shfuqizojë tarifat doganore 
për 1,044 nga 2,564 produkte bujqësore nga BE-ja. Ndërsa, 164 produkte bujqësore të 
BE-së tashmë janë të liruara nga tarifa doganore me Ligjin Nr. 04/L-163 për Mallrat e 
Liruara nga Tatimi Doganor dhe Mallrat me Tarifë Zero të Tatimit Doganor.
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Sa i përket fuqizimit të infrastrukturës së cilësisë si mekanizëm kyç i konformitetit 
të produkteve, MTI është duke punuar në fuqizimin e laboratorëve aktualë të 
metrologjisë dhe planifi kohet themelimi edhe i laboratorëve të tjerë, sipas kërkesës 
së bizneseve vendore. Në fushën e standardizimit, deri më tani janë adoptuar 8,646 
standarde evropiane dhe ndërkombëtare, ndërsa planifi kohet të vazhdohet me tren-
din e adoptimit të 1,500 standardeve për çdo vit.
Institucionet kompetente të shtrĳ në aktivitetin e tyre në teren të informojnë më shumë 
bizneset dhe qytetaret për përparësitë dhe të metat e kësaj marrëveshjeje, dhënia pri-
oritet i pajisjes me standard ndërkombëtare, siç janë ISO, Euro 1, etj. Po ashtu duhet 
potencuar kualifi kimin e punëtorëve, pajisjen me teknologji më moderne, rregullimin 
e mjedisit biznesor, aplikimin e standardeve ambientaliste etj.

Referenca
h' p://koha.net/?id=27&l=97093. (n.d.).
h' p://www.mei-ks.net/repository/docs/Kosovo-EU_SAA_Final_SQ.pdf. (n.d.).
h# p://www.mei-ks.net/repository/docs/Kosovo-EU_SAA_Final_SQ.pdf. (n.d.).
h' p://www.mei-ks.net/sq/ipa. (n.d.).
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Fillimet e mësimit në gjuhën amtare dhe hapja e shkollës së parë shqipe në 
trevën e Elbasanit 

Elvin Elezi
Gjimnazi “Sami Frashëri”

Abstrakt

Treva e Elbasanit gëzon një traditë të hershme në lëmin e arsimit dhe kulturës sonë kombëtare. 
Në këtë punim do të trajtohet fi llimi i mësimit në gjuhën amtare dhe hapja e shkollës së parë 
shqipe në trevën e Elbasanit. Punimi u jep përgjigje një sërë pyetjesh, ku ndër më kryesoret 
janë: Cilët faktorë  mundësuan fi llimin e mësimit në gjuhën shqipe në trevën e Elbasanit? 
Cilat janë shkrimet më të vjetra në gjuhën shqipe të gjetura në këtë trevë? Cilat janë fi gurat e 
shquara që dhanë një ndihmë të çmuar në shkrimin dhe leximin e gjuhës amtare? Si u përhap 
shkrimi i gjuhës shqipe nga fi gurat e shquara dhe njohësit e mirë të saj në radhët e gjëra të 
popullsisë së kësaj treve? Në çfarë rrethanash historike u hap shkolla e parë shqipe në trevën 
e Elbasanit dhe ku qëndron rëndësia e saj?

Fjalë kyçe: Mësim, gjuhë amtare, shkollë, shqip, Elbasan. 

Hyrje

Shqipëria deri në Shpalljen e Pavarësisë ndodhej për një periudhë prej pesë shekujsh 
nën Perandorinë Osmane, e cila e lu% onte zhvillimin e arsimit dhe të kulturës sonë 
kombëtare. 
Gjuha shqipe në trevën e Elbasanit është shkruar shekuj përpara se të hapej shkolla e 
parë shqipe në qytetin e Elbasanit. Fillimisht identifi kohen faktorët kryesorë të cilët 
kanë krĳ uar premisat e shkrimit të gjuhës shqipe në trevën e Elbasanit. 
Më tej vazhdohet me shkrimet më të vjetra të gjetura nga fi gurat e shquara që kanë 
dhënë një kontribut të çmuar në ruajtjen e shkrimin e gjuhës shqipe dhe në përhapjen 
e saj gradualisht në masat poupullore deri në hapjen e shkollës së parë shqipe në 
Elbasan.
Para datës së 28 nëntorit 1912 Shqipëria ndodhej nën sundimin pothuajse pesë 
shekullor të Perandorisë Osmane. Sundim i cili e lu% onte në mënyrën më të ashpër 
të mundshme mësimin në gjuhën shqipe, përhapjen dhe zhvillimin e arsimit dhe 
kulturës kombëtare, të paktën deri në korrik të vitit 1908, me miratimin e Kushtetutës 
turke (Hyrjeti). E megjithatë shqiptarët në çerekun e fundit të shekullit XIX mësonin 
në fshehtësi të autoriteteve osmane (Çaushi, 1959, 65).
Që nga koha e sundimit osman ndër moshat e reja të popullsisë shqiptare këndohej 
edhe një këngë me domethënie të veçantë në aspektin e arsimit dhe të kulturës, krahas 
asaj patriotike, e cila përmbante edhe këto vargje:

“Elbasan qytet i bukur në kërthizë të Shqipërisë
Bĳ t e tueja porsi fl utur rrokin librat e diturisë”.

Këngë e cila evokohet përmes kujtimeve të mësuesit të merituar Ahmet Gashi i cili ka 
qënë djalë i ri gjatë dekadave të fundit të periudhës së sundimit osman (Gashi, 1967, 
35).
Qyteti i Elbasanit në lëmin e arsimit dhe kulturës kombëtare shqiptare mbart një 
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traditë të hershme. Gjuha e shkruar shqipe pati shkruesit dhe lexuesit e saj shekuj 
para shpalljes së pavarësisë. Shkrimi i gjuhës shqipe në Elbasan e gjejmë aty nga 
fundi i shek. XVII dhe i detyrohet një sërë faktorësh. Si më kryesorët renditen: 
1- Shqiptarët kur kanë qënë të pushtuar përgjatë gjithë historisë së tyre nuk e kanë 
pushuar asnjëherë lu% ën dhe përpjekjen për liri dhe ruajtja e shkrimi i gjuhës amtare 
për ata ishte e barasvlefshme me ruajtjen e identitetit kombëtar.
2- Në këtë periudhë në Elbasan kemi një lulëzim të tregtisë dhe artizanatit, të cilët për 
nevojat e tyre të përditshme fi llojnë të përdorin shkrimin e shqipes. 
3- Përhapja e myslimanizmit dhe kulturës osmane nga njëra dhe e arsimit grek nga 
ana tjetër, bënë të domosdoshme edhe shkrimin e gjuhës shqipe, si mjet përfocimi 
të identitetit kombëtar, fetar e kulturor për të gjithë lëvruesit e saj (ASHVE, Fondi i 
KESA, 1972, dos. 471:2).
Një nga shkrimet e para në gjuhën shqipe në këtë trevë, aty nga fundi i shek. 
XVII, fi llimi i shek. XVIII e gjejmë tek Anonimi i Elbasanit (ASHVE, Fondi i KESA, 
1972, dos. 471:3). Ky tekst në vetvete është i përbërë nga disa pjesë ungjĳ sh të ritit 
ortodoks. Është shkruar në një alfabet unik, më i vjetri për shqipen në këtë trevë, me 
gjuhë shqipe përgjithsisht të pastër, me një drejtshkrim të rregullt. Cilësia e mirë e 
lëvrimit të gjuhës shqipe në tekst dëshmon që rrjedh nga një traditë më të hershme. 
Sa për autorsinë e shkrimit ekzistojnë disa hipoteza dhe ndër ato më të besueshme 
mbi shkruesin e tĳ  i atribuohen njërit prej dy autorëve: Papa Totasit dhe Theodhor 
Bogomilit (Elbasan- Enciklopedi, 2003, 15). 
Më pas, në fund të shekullit të XVIII shquhet fi gura e Teodor Haxhifi lipit (Dhaskal 
Todri) me idetë e tĳ , si pararendës i Rilindjes Kombëtare. Veprimtaria e tĳ  spikat në 
krĳ imin e një alfabeti të veçantë, të dedikuar shkrimit dhe ruajtjes së gjuhës amtare, 
si një nga shprehjet më të larta të ndjenjës kombëtare të një populli. Fillimisht me 
shkrimet e tĳ  kryesisht përkthime fetare, Dh.Todri arriti të zëvendësojë pjesërisht 
përdorimin e greqishtes në kishë me gjuhën shqipe në Elbasan dhe në manastirin e 
Shën Jon Vladimirit, ku u vazhdua edhe më vonë kjo traditë. Shkrimi i gjuhës shqipe 
me alfabetin e Dh. Todrit u përdor edhe në kronikat familjare, nga tregtarët për 
nevojat e tyre. Emrat e tregtarëve të parë që kanë përdorur këtë alfabet janë Jakov 
Popa e Jakov Popa i Vogël dhe vëllai i Dh. Todrit, Jakov Haxhiu duke fi lluar që nga 
viti 1795. Ndërsa në vitin 1825 po me këtë alfabet gjejmë edhe dorëshkrimin e tregtarit 
elbasanas Simon Kazanxhiu, që ndër të tjera përmban edhe disa @ alorë të vegjël e 
shprehjesh komunikimi, si: gjermanisht - shqip, italisht (dialekti venecian) - shqip, 
sllavisht - shqip. Nga dëshmia e albanologut gjerman Dr. Han që e ka vizituar qytetin 
e Elbasanit në vitin 1849 kemi, të dhënën se, në radhët e popullsisë mbi 50 veta që 
shkruajnë shqipen me alfabetin Dh. Todrit (ASHVE, Fondi i KESA, 1972, dos. 471: 3). 
Figurë tjetër që spikat veçanërisht në formimin e një tradite kombëtare në shkrimin e 
gjuhës shqipe është ajo e Kostandin Kristoforidhit që është vlerësuar dhe si: “babai i 
gjuhës shqipe” (Paparisto dhe Domi dhe Fullani, 1967, 16). 
Veprimtaria dhe kontributi i Kostandin Kristoforidhit, një nga rilindasit më të shquar 
të Rilindjes sonë Kombëtare, e ngriti në nivel kombëtar këtë traditë shkrimi të gjuhës 
shqipe. Ai qe një ndër inisiatorët për krĳ imin e shoqërisë qendrore kulturore të 
Stambollit më 1864 dhe 1867, me hartimin e @ alorit të gjuhës shqipe, me përkthimin 
e veprave fetare dhe veprave të tjera të natyrave të ndryshme. Kontribut thelbësor i 
punës së tĳ  intelektuale është shkrimi i gjuhës shqipe dhe pastrimi e pasurimi i saj. 
Në periudhën kur punonte mësues në shkollën greke të Kalasë në Elbasan, ai sapo i 
jepej mundësia u mësonte nxënësve fshehurazi gjuhën amtare. Populli i Elbasanit e 
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donte dhe çmonte së tepërmi veprimtarinë e tĳ , kështu me rastin e ndarjes së tĳ  nga 
jeta në vitin 1895, patrioti Loshi i Bardhë i jep shprehje këtĳ  vlerësimi me shënim në 
qytykun e esnafi t të bojaxhinjve të qytetit, në të cilin shkruhet: “1895 në shkurt 23 
vdiq Kostandini i Anastas Nelkos, babai i gjithë shqipëtarëve që ndriçoi gjuhën tonë” 
(ASHVE, Fondi KESA, 1972, dos.471:4). 
Tradita e hershme dashurisë për shkrimin e leximin e gjuhës shqipe e krĳ uar në 
Elbasan, kërkonte të realizonte aspiratën po aq të hershme të kësaj treve hapjen e 
shkollës shqipe aty, dhe ky synim i hershëm për arsimim në gjuhën amtare kthehet në 
formën e një lëvizje masive, qo% ë edhe revolte kur është nevoja përballë pushtuesit 
gjatë dekadës së fundit të shek. XIX në këtë qytet. Kronika e njërave prej shtypit 
të kohës e pasqyron atë, konkretisht revista “Albania” nr. 1, f. 15 e vitit 1897, e 
përshkruan ngjarjen duke dëshmuar se edhe media të tjera të shkruara kanë pasqyruar 
manifestimet që u bënë në Elbasan në muajin janar. “Një i ri kishte hapur në Elbasan 
një shkollë private, ku kish thirrur bashkë qytetarët për të mësuar shqipen. Gra e 
vasha, pleq e të ri, me dëshirë për të mësuar e të lexojnë e të shkruajnë gjuhën e tyre, 
të vetmen gjuhë që ata njohin, vrapuan në masë drejt shkollës. Por autoritet turke, 
por sa e muarën vesht, e kapën dhe e hodhën në burg mësuesin e guximshëm. Pa 
humbur kohën 4000 shqiptarë, me jataganët ngjeshur, pushkët ndër duar shkuan në 
prefekturë, rrëmbyen prefektin dhe, duke e shkrirë në dajak, e përzunë nga qyteti. 
Pastaj duke ju drejtuar burgut, i thyen portat e thirrën të riun e liruar të rifi llonte 
mësimin. Ky akt tregon se shqiptarët janë të vendosur tanimë ta fi tojnë me forcë atë 
që s’ua japin me të drejtë”. Po kjo revistë në nr. 15, f. 86 të atĳ  viti shkruan: “Që nga 
manifestimet e janarit të fundit agjitacioni vazhdon. Ka patur shumë raste konfl iktesh 
midis autoriteteve e banorëve. Gjithë dyqanet janë transformuar në shkolla. Mund 
të thuhet me siguri ...se gjithë elbasanasit e kultivojnë gjuhën e tyre dhe çështjes së 
gjuhës kombëtare i japin një rëndësi politike...” (ASHVE, Fondi KESA, 1972, dos. 471: 
5).
Shkrimi i gjuhës shqipe nga popullsia e Elbasanit krahas dëshirës për arsimim, 
përdorimit në marrëdhëniet tregtare, një nga faktorët më të rëndësishëm ishtë se, 
shkrimi, ruajtja, pasurimi, transmetimi i gjuhës amtare për një vend të pushtuar është 
i një rëndësie të veçantë në ruajtjen e identitetit kombëtar përmes saj.
Në dekadat e fundit të shekullit të XIX në qytetin e Elbasanit gjuha shqipe shkruhej 
në disa alfabete. Një pjesë e tregtarëve, reshperëve e zejtarëve, veçanësisht ato të 
besimit ortodoks, edhe pse fshehtas, i mbanin të dhënat në regjistrat e dyqanit të tyre 
në gjuhën shqipe, por me shkronja në gjuhën greke, ndërsa të tjerë si orëndreqësi Isah 
Balla shkruante me shkronjat e  Dhaskal Todrit. Më vonë me hartimin nga rilindasit 
të alfabetit me shkronja latine të botuar në Stamboll në vitin 1879, u botuan edhe libra 
të tjerë në gjuhën shqipe, të cilët u bënë shkëndia e parë e fi llimit të lëvrimit të gjuhës 
shqipe në masat e gjëra popullore (Çaushi, 1967, 10).  
Shumë njerëz të profesioneve e kategorive të ndryshme sociale të frymëzuar nga 
ndjenjat kombëtare dhe gjithashtu nga dëshira e zjarrtë për të mësuar vetë, por 
edhe që të përhapej gjuha shqipe ndër masat popullore kontribuonin në mënyrë të 
vetëdĳ shme dhe një pjesë edhe të pavetëdĳ shme që të shpërndanin ku të mundnin e 
sa të mundnin libra e gazeta në gjuhën shqipe, pavarësisht rrezikut të vazhdueshëm 
që u kanosej nga autoritetet osmane. Një nga kontribuesit më të spikatur të kësaj 
veprimtarie ishte Muçi i Mane Berberit që merrej me aktivitet tregtar në  qytetin 
e Elbasanit. I cili që në moshë të re pati mësuar shkrim e lexim në gjuhën shqipe. 
Aty nga fundi i shekullit të XIX Muçi si tregtar që ishte shkonte në Manastir për të 
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blerë produkte të ndryshme, por krahas këtyre mallrave ai sillte fshehtas që andej 
edhe goxha libra në gjuhën shqipe, të cilët dërgoheshin aty nga shoqëritë letrare të 
diasporës si ajo e Stambollit, Bukureshtit dhe e So@ es. Më pas në dyqanin e tĳ  në 
Elbasan, gjithmonë ilegalisht i shpërndante këto libra, pjesën më të madhe falas, tek 
të gjithë ata që dëshironin të mësonin dhe lëvronin gjuhën amtare. Qe ky kontribut 
me vlera kombëtare që tregtari të vlerësohet nga populli i Elbasanit dhe  bashkë me 
emrin që kishte t’i shtonin dhe epitetin e nderuar duke e quajtur: “Muç Shqiptari” 
(Çaushi, 1967, 10). 
Gjithmonë fshehurazi autoriteteve osmane edhe dĳ etari i madh Kostandin 
Kristoforidhi para vitit 1890 u mësonte abetaren miqve të vet si, Ali Hysen Çaushin, 
Emin Haxhiademin, (Çaushi, 1963, 69) Alush Saraçin e të tjerë në magazinën e dyqanit 
të Lashit të Bardhë. Dhe më pas këta të fundit dĳ et që kishin marrë në gjuhën shqipe 
i transmetonin tek miqtë, të njohurit e tyre, të të gjithave shtresave të popullsisë si, 
tregtarëve, artizanëve, bakajve dhe çirakëve të tyre (Çaushi, 1967, 11). Mësimi i gjuhës 
shqipe në dekadën e fundit të shekullit të XIX përveçse në qytetin Elbasanit e gjejmë 
edhe në zonat rurale të prefekturës së Elbasanit. Në vitin 1895 mbërrin në Bërzeshtë, 
Dervish Hima, shqiptar nga Ohri, i cili ishte arratisur nga Stambolli. Në shtëpinë e 
Shaban Blloshmit ku e vendos për njëfarë kohe, ai fi lloi fshehurazi të jepte mësim të 
gjuhës shqipe një grupi prej rreth 10-12 vetësh (Qosja, 1974, 4). 
Po në të njëjtën periudhë kohe në shkollën në gjuhë greke që ndodhej brenda lagjes 
Kala të qytetit të Elbasanit, nga mësuesi i shkollës, që ishte Tushi i Pinës (Dhaskal 
Dhimitër Pina) u mësonte abetaren nxënësve tek të cilët kishte besim, gjithmonë 
pas mbarimit të orarit të mësimeve në gjuhën greke për të cilën dhe paguhej nga 
Mitropolĳ a. Përhapës tjetër i gjuhës shqipe ishte edhe Hysen efendi Ceka i cili vishej 
me rrobat tradicionale të krahinës së Shpatit, me qëllim që të ruante fshehtësinë 
përballë autoriteteve osmane dhe në rrugëtimet që bënte herë pas here në atë krahinë 
u mësonte abetaren barinjve të gjedhëve, nën hĳ en e pemëve. Një dëshmi për këtë 
fakt e gjejmë tek shkrimi i një shpataraku në gazetën “Liria” të vitit 1907 ku lexohet: 
“...edhe në kërkofshi në trakaçen e barinjve do të gjeni libra shqip...” (Shehu dhe 
Sherja, 1980, 4). 
Po të njëjtën veprimtari me vlera kombëtare kryente edhe Hasan Gjevori, i cili kryente 
detyrën e tagrambledhësit, punë e cila e detyronte të shkonte në çdo fshat, dhe atje 
dĳ et e tĳ  në gjuhën shqipe jua transmetonte të rinjve dhe të rriturve duke u mësuar 
abetaren në gjuhën amtare (Çaushi, 1967, 11). 
Leximi, pasurimi dhe ruajtja e gjuhës shqipe në këtë periudhë në qytetin e Elbasanit 
dhe fshatrat që e rrethojnë ka marrë përmasa të konsiderueshme në masat e 
gjera popullore, një angazhim i tillë nuk ishte gjë tjetër veçse zemra e ndjenjës së 
atdhedashurisë e popullsisë së trevës së Elbasanit për arsimin, kulturën, kombin dhe 
lirinë e tĳ , përballë çdo lloj tentative dashakeqe për përçarje të popullsisë e kombit me 
anë të besimit fetar. Një portretizim të kësaj lëvizjeje arsimore - kulturore e kombëtare 
na e jep letra e Kastreusit (pseudonimi i Aleksandër Xhuvanit) si bashkëkohës botuar 
në gazetën “Drita” më 20 korrik 1907, nr. 87. Në të clilën ndër të tjerash autori 
shkruan: “T’ishte sot nji vjershëtor i mirë do të kënonte ma mirë se ai që lavdëroi 
Korçën, atëdhesien e nxehtë t’Elbasanit. Nji dashuni e madhe për mëmëdhenë që 
nuk dë% ehet me gojë, nji mund e madhe e nji kujdes i gjithënjishëm qi të shkojnë 
mirë e si ma mirë puna e Shqipnisë tonë, nji përpjekje e papreme për me zbukurue e 
zgjanue gjuhën e leteratyrën tonë tyke mbledhën gjithnji e nga gjithë ku @ alë, prralla, 
proverba, etj që fl iten e përdoren mrena në qytet e nëpër katunet që janë përqark, 
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një kënim i përditshëm i gjithë librave që kanë dalë deri sot...Të gjthë këto ene ma të 
tjera janë ushqime të shenosha me të cilët rritet e madhohet zjarri i atdhesisë e fara e 
lirisë qi asht mbjellë në zemër shqipëtaris t’Elbasanit. Asht për të vunum re se vetëm 
në këtë qytet fanatizmi fetar lumnisht sa vjen po hum fare nërmjet shqiptarëve ...Nji 
i krishterë nuk thotë se jam grek; as myslimanit nuk i qan zemra për Sulltanin e për 
Tyrqinë, të gjithë thonë se jemi shyptarë...” (ASHVE, Fondi KESA, 1972, dos. 471: 7).   
Me fi llimin e shekullit të XX edhe në qytetin e Peqinit zhvillohet një përpjekje e 
vendosur për përhapjen e gjuhës shqipe. Patriotët Hysen Ballhysa, Tasim Gjinishi etj, 
dhe veçanërisht mësuesi Andrea Ikonomi nga qyteti i Kavajës u mësonte popullsisë 
së qytetit gjuhën shqipe, dhe po nga populli i Peqinit paguhej (Selmani dhe Latifi , 
1978, 4).  
Si dëshmi e dëshirës së zjarrtë dhe e një sakrifi ce të pashembullt e të rrezikut fatal 
që kishte për çmim përhapja e gjuhës amtare në kohën kur vendi ishte nën zgjedhën 
e huaj e gjejmë të mëshiruar në fatin tragjik të patriotit shqiptar nga Peqini Hysen 
Ballhysa, i cili pikaset për veprimtarinë e tĳ  patriotike nga autoritetet turke, të cilët 
fi llimisht e burgosin dhe më pas e vrasin më 15 korrik 1909. Nga kontrolli i ushtruar 
në shtëpinë e tĳ , i gjetën të fshehur një numër të konsiderueshëm librash e gazetash 
në gjuhën shqipe, të cilët i merrte nga qyteti i Durrësit dhe i shpërndante në Peqin 
(Selmani dhe Latifi , 1978, 4). 
Në këtë mënyrë fi lloi historia e mësimit të gjuhës shqipe në popullsinë e prefekturës 
së Elbasanit, përpara se të fi llonte në bangat e shkollës me djemtë e vajzat e moshës 
shkollore, nëpër magazina, dyqane, punishte, shtëpi, në ambiente të hapura e ku të 
mundnin, me djem e burra të rritur të të gjithave shtresave sociale, të cilët rrezikonin 
në mënyrë permanente dhe jetën e tyre. Por dëshira e pa masë për të mësuar e 
përhapur gjuhën amtare në masat e gjëra popullore ishte më fortë se çdo gjë tjetër që 
mund t’u ndodhte. 
Ndërkohë që kudo në popullsinë shqiptare kishte mëse një çerek shekulli që lëvrohej 
gjuha shqipe në ilegalitet, në zemër të perandorisë po ndodhnin ndryshime politike 
të rëndësishme që preknin të gjithë hapësirën e perandorisë dhe popujt që jetonin aty. 
Kështu më 23 korrik 1908 u shpall Kushtetuta (Hyrjeti) në perandorinë osmane e cila 
lejonte që të zhvillohej arsimi dhe kultura kombëtare e popujve që ishin nën varësinë 
e saj në mënyrë legale. Në rrethanat e reja, “...Elbasani u bë vatër e një veprimtarie të 
gjërë mësimore” (Paparisto dhe Domi dhe Fullani, 1967, 17).  
Kjo veprimtari fi lloi pa humbur kohë në qytetin e Elbasanit. Më 24 korrik një ditë 
pas fi timit të drejtës së ligjshme të organizimeve arsimore e kulturore me karakter 
kombëtar, Hysen Ceka merr çelësin e shkollës nga pjesëtarët stafi t pedagogjik të 
shkollës fi llore turke dhe e hap dyert e saj që të mësojnë aty gjuhën shqipe qindra 
fëmĳ ë  e të rritur gjatë sezonit veror (Çaushi, 1967, 11). 
Në kushtet kur vendi vazhdonte të ishte ende nën sundimin shekullor osman nga 
njëra anë dhe si pjesë e planit të synimeve territoriale të qarta pushtuese të fqinjëve 
tanë nga ana tjetër,  patriotët elbasanas themeluan disa shoqëri me karakter të theksuar 
arsimor, kulturor dhe patriotik. Një nga këto shoqëri ishte ajo me emrin “Bashkimi” 
që u themelua po në korrik të 1908, e cila qe e para shoqëri që mori nismën për hapjen 
e shkollës së parë në gjuhën shqipe në qytetin e Elbasanit, më datë 20  po të atĳ  muaji, 
por që me kalendarin aktual i korenspondon data 2 gusht  1908. Shkolla fi llore shqipe 
e Elbasanit qe një nga të parat që u çel në trevat shqiptare pas shpalljes së kushtetutës 
turke (Historia e Popullit Shqiptar, vëll. II, 2002, 387). 
Gazeta “Liria”, që botohej në Stamboll, i bënte jehonë të menjëhershme ngjarjes së 
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rëndësishme të historisë së arsimit elbasanas në veçanti dhe atĳ  kombëtar në tërësi, 
me titullin: “Shkolla shqip - tejshkrim nga Elbasani, 20 korrik”, dhe ndër të tjera 
shkruante: “Sot u çel në Elbasan shkolla shqipe. Ishin mbledhur me mĳ ëra shqiptarë, 
me gaz në buzë dhe me shpresë në zemër...” (Dedej dhe Bebi, 1979, 3). 
Programi lëndor në shkollat fi llore ndahej përgjithësisht në dy grupe kryesore. Njëri 
grup përbëhej nga lëndë të kulturës së përgjithshme si, bukurshkrimi, kënga, vizatimi, 
aritmetika,etj., dhe grupi i dytë përbëhej nga lëndë që ishin ndarë në program mësimi 
të veçantë si, gjuha dhe letërsia shqipe, historia e Shqipërisë, gjeografi a e Shqipërisë 
etj (Historia e Popullit Shqiptar, vëll. II, 2002, 388). Që në vitin e parë shkollor numri 
i nxënësve ishte i kënaqshëm në shkollën shqipe krahasuar me stafi n pedagogjik dhe 
konkretisht atë e frekuentuan rreth 50-70 nxënës të cilëve u jepnin mësim 3 mësues. 
Por në vitet pasardhëse numri i nxënësve dhe i mësuesve u rrit vazhdimisht dhe me 
ritme të shpejta, edhe sepse asaj iu bashkuan një numër i konsiderueshëm nxënësish 
e mësuesish që më parë ishin pjesë e shkollave joshqiptare. “Kështu, që në vitin e parë 
të jetës së saj, shkolla e parë shqipe e Elbasanit u kthye në një vatër të rëndësishme të 
arsimit kombëtar” (Dedej dhe Bebi, 1979, 3).
Por rrugëtimi i shkollës së parë shqipe të qytetit të e Elbasanit nuk ishte i lehtë 
përkundrazi, problemet fi lluan shumë shpejt, mbyllja e parë e saj i detyrohet 
veprimeve ushtarake antishqiptare të Shefqet Turgut Pashës më 1910, por e cila 
rihapet sërish në ditën e Shpalljes së Pavarësisë. Nga ana e saj Ministria e Arsimit e 
qeverisë së Vlorës në kuadrin e mbështetjes së arsimit shqip ia rriti stafi n pedagogjik 
me tetë mësues. Lu% a Ballkanike ishe shkaku i mbylljes për herë të dytë të saj, por 
qershori i vitit 1915 e gjen të hapur me mësues Salih Cekën, Ibrahim Dedjen, Simon 
Shuteriqin, Vasil Llapushin, Mustafa Gjergjin, Filip Lecin etj. Këta mësues punonin në 
kushtet e Lu% ës së I Botërore, rrethana të tilla aspak të favorshme i detyruan disa herë 
të ndryshonin godinën shkollore,  për pasojë punët e shkollës ecnin me vështirësi në 
kuadër të veprimtarisë mësimore. Gjatë këtyre viteve ajo ishte e formuar nga pesë 
klasa mësimore. Më  në vazhdim në vitin shkollor 1921 - 1922 shkolla hap edhe klasën 
e gjashtë, e cila i dha dhe emrin shkollë plotore. Numri i nxënësve u shtua së tepërmi 
duke arritur deri në 300. Në këtë kohë në shkollën e parë zhvillohej edhe një tjetër 
veprimtari në dobi të cilësisë në arsim po aq e rëndësishme sa zhvillimi i mësimit. 
Aty organizohej e zhvillohej puna kualifi kuese me mësuesit e shkollave të tjera të 
Elbasanit. Sot me krenari mund të themi që nga shkolla e parë e Ebasanit e njohur me 
emrin “Naim Frashëri” kanë marrë mësimet e para fi gura të shquara si, Aleks Buda, 
Kolë Popa, Mahir Domi, Kolë Paparisto, etj (Dedej dhe Bebi, 1979, 3). 
Rëndësia e hapjes së shkollës së parë në gjuhën shqipe në Elbasan nuk qëndron 
vetëm në faktin që qe fryt i një aspirate shekullore të patriotëve elbasanas por edhe 
sepse ishte “guri” i parë institucional i një strukture gjigande arsimore e kulturore të 
pandalshme që shumë shpejt u pasua nga shumë e shumë gurë të tjerë të rëndë duke 
formuar një rrjet të spikatur arsimor e kulturor të përbërë qindramĳ ëra nxënësish, 
mësuesish dhe shkollash në të gjithë prefekturën e Elbasanit që i shërbeu jovetëm 
këtĳ  rajoni por të gjithë kombit shqiptar.  
                                                                   

Përfundime

Treva e Elbasanit përgjatë gjithë historisë së saj ka qenë pjesë e të gjitha zhvillimeve 
kryesore që kanë karakterizuar kombin shqiptar. Një nga fushat kryesore të zhvillimit 
të një vendi është dhe arsimi e kultura, në të cilat kjo trevë ka dhënë një kontribut të 
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spikatur. Pjesë e pandarë e lu% ës për liri tek shqiptarët ka qenë ruajtja, shkrimi dhe 
leximi i gjuhës shqipe, e cila ka qenë tipari më dallues i kombit shqiptar, veçanërisht 
kur trevat tona kanë qenë të pushtuara. 
Shkrimet më të hershme në gjuhën shqipe në trevën e Elbasanit i gjejmë në fundin 
e shek. XVII dhe fi llimet e shek. XVIII. Figurat më të shquara që kanë kontribuar 
në shkrimin e gjuhës shqipe me kohë në këtë trevë janë Dhaskal Todri, Kostandin 
Kristoforidhi. Në dekadat e fundit të shek XIX gjuha shqipe shkruhej në disa alfabete 
në qytetin e Elbasanit dhe në trevat e tĳ . Ajo mësohej nga populli duke sakrifi kuar 
dhe jetën fshehurazi autoriteteve osmane sepse një gjë e tillë ishte e ndaluar. Me 
lejimin e zhvillimit të arsimit dhe kulturës kombëtare nga korriku i vitit 1908 sipas 
kushtetutës turke, menjëherë krĳ ohen shoqëri kulturore dhe hapet brenda një kohe 
shumë të shkurtër shkolla e parë shqipe e Elbasanit, e cila më pas do të njihet me 
emrin shkolla “Naim Frashëri”. 
Që në vitin e parë të jetës së saj, ajo u kthye në një vatër të rëndësishme të arsimit 
tonë kombëtar, dhe në vazhdim roli i veprimtarisë së saj, u rrit gjithmonë e më tepër, 
pavarësisht pengesave vështirësive që ka hasur përgjatë rrjedhës historike.                                                         
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Ndikimi i korrupsionit në mjedisin e bizneseve kosovare

MSc. Liridon Alidemaj
Menaxher i Burimeve Njerëzore në “MC FOOD”sh.p.k

Dr. Refi k Havolli
Drejtor në kompaninë “Passable”

Abstrakt

Gjatë disa viteve të kaluara numri i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme  në Kosovë është 
rritur dukshëm  duke lëvizur nga 28.000 në vitin 2003  deri në 70.000 në vitin 2007. Sipas 
Agjencionit të Statistikave të Kosovës, në tremujorin e parë të vitit 2016 janë regjistruar gjithsej 
2 896 ndërmarrje.
Krahasuar TM1 2016 me tremujorin e njëjtë të vitit paraprak TM1 2015 vërehet një rritje prej 
12.2% e ndërmarrjeve të reja. Po ashtu, ka rritje për 16.8% të ndërmarrjeve të reja edhe nëse 
e krahasojme TM1 2016 me TM4 201. Kjo rritje kryesisht është si rezultat i nivelit të lartë të 
frymës ndërmarrëse në mesin e qytetarëve të Kosovës.
Sidoqo% ë këto ndërmarrje vazhdojnë të përballen me barriera të vendosura nga ambienti 
afarist duke përfshirë rregulloret komplekse dhe jo efi kase, vështirësitë e qasjes në shërbime 
fi nanciare, a% ësim, njohuri dhe teknologji, vështirësitë në shitjen e mallrave dhe shërbimeve 
në tregun vendor, regjional dhe ndërkombëtar.
Këta faktorë që veprojnë si frena në aktivitetet afariste, dëmtojnë imazhin e ambientit afarist 
të Kosovës. Përderisa disa nga këto vështirësi janë trashëguar nga e kaluara, të tjerat janë si 
rezultat i paqartësive të vazhdueshme që mbizotërojnë në Kosovë, që nga vitit 1999.
Që nga viti 2002: konkurrenca joformale, tatimet, ekonomia joformale dhe shërbimet publike, 
konsiderohen si barriera kryesore të ndërmarrjeve, ku intensiteti i të cilëve ka mbetur konstant 
me vite. Përderisa në vitin 2010 mungesa e legjislacionit është konsideruar si barriera kryesore,  
në vitin 2006 kjo është radhitur ndër barrierat kulmore.
Është interesant të vërehet fakti se ndërmarrësit në Kosovë konsiderojnë se barrierat kryesore 
janë ato që lidhen në ambientin e jashtëm, ndërsa ato që lidhen me ambientin e brendshëm 
d.m.th kapacitetet ndërmarrëse/njerëzore, konsiderohen si sekondare dhe terciare.

Fjalë kyçe: biznes, mjedis, korrupsion, barrierë, infrastrukturë.

Hyrje

Në Kosovë, që nga periudha e paslu% ës, në tregun tonë dominojnë ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme të cilat janë faktorë kyç në rritjen e ekonomisë së vendit si dhe 
ndikuesit kryesorë në krĳ imin e vendeve të reja të punës. Me një shkallë shumë të 
lartë të papunësisë dhe me një ekonomi joformale dhe shumë e shumë sfi da të tjera, 
fokusi dhe shpresa më e madhe për punësim sidomos tek të rinjtë kosovarë mbeten 
kryesisht tek sektori privat. 
Mund të themi se disa procedurat burokraktike janë lehtësuar sa i përket hapjes së 
bizneseve të reja, por, prap se prap barrierat me të cilat ballafaqohen ato, vazhdojnë 
të jenë të mëdha. Një prej barrierave me ndikim më të madh është korrupsioni dhe 
eknomomia joformale. Pastaj radhiten edhe barriera të tjera si: taksat, dogana e lartë, 
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sektori ligjor, prokurorimi etj. Shkalla e lartë e korrupsionit po ndikon që të mos kemi 
investitor të huaj serioz të cilët edhe pse po shprehin gatishmëri për të investuar në 
Kosovë, për shkak të këtĳ  fenomeni po tërhiqen.
Firmat e huaja e shohin administratën publike si mja%  të korruptuar, dhe se një 
numër mja%  i madh i investitorëve deklaruan se janë të pakënaqur me efi kasitetin e 
administratës publike.
Ekonomia joformale, sidomos evazioni fi skal është një barrierë shumë e madhe që po 
i ngulfat bizneset kosovare ndaj konkurrentëve në tregun vendor. 
Shpresojmë që sa më shpejtë të ketë një efi kasitet më të lartë drejt zvogëlimit të këtyre 
barrierave dhe krĳ imit të një mjedisi sa më atraktiv të të bërit biznes dhe krĳ imit të 
strategjive të reja për t’i tërhequr investitorët e huaj për të investuar në Kosovë.

Një pasqyrë lidhur me barrierat në zhvillimin e bizneseve në Kosovë

Kosova ka nevojë të ndërtojë një administratë profesionale publike të lirë nga 
ndërhyrjet politike. Sistemi gjyqësor mbetet i dobët, dhe ndërhyrja politike në punën 
e gjyqësorit është ende brengosëse. Sundimi i ligjit vazhdon të jetë çështje brengosëse 
në veriun e Kosovës.
Papunësia ka mbetur tejet e lartë dhe ekonomia nuk ka krĳ uar vende të mja% ueshme 
pune për të zvogëluar presionin mbi tregun e punës dhe për të ofruar mundësi 
punësimi.
Korrupsioni është i përhapur në shumicën e sektorëve dhe palëve. 
Perceptimi i korrupsionit dhe krimit është përkeqësuar në vitet e fundit dhe është bërë 
pengesë e madhe ndaj investimeve të huaja.  Fushë tjetër e rëndësishme e sundimit 
të ligjit është edhe zbatimi i kontratave ku Kosova nuk qëndron mirë në këtë aspekt.
Shkelja e kontratave është çështje e zakonshme në Kosovë, dhe duket se fi rmat e kanë 
shumë të vështirë që t’i zbatojnë ato.
Mungesa e furnizimit të vazhdueshëm me energji elektrike vazhdon të jetë pengesa 
më e madhe për fi rmat nga të gjithë sektorët e ekonomisë.
Ndërprerjet e rrymës e zvogëlojnë prodhimtarinë dhe rrisin kostot, sepse punëtorët 
rrinë kot gjatë kohë së ndërprerjes. Plotësimi i standardeve të produkteve është një 
fushë tjetër ku Kosova ka mbetur prapa rajonit. Eksportuesit përballen me sfi da të 
konsiderueshme në plotësimin e standardeve të produkteve (Komisioni Evropian 
2011)
Problemi kryesor i ndërmarrësve është fi nancimi. Aspektet fi nanciare përfshĳ në: 
mungesën e qasjes në fi nancim, nivelin e kamatës, mungesën e kredive eksportuese, 
kërkesat për kolateral, historiatin e fi rmës në aspektin e fi nancimit etj.
Kompanitë e mëdha kanë probleme më të mëdha fi nanciare për dallim me ato të 
voglat dhe të mesmet, mirëpo meqë resurset e tjera të saj janë të mëdha, ato kanë qasje 
më të lehtë në fi nancim
(Instituti Riinvest, 2003, 32)
Mosefi kasiteti i veprimit të shtetit ligjor paraqet burimin kryesor të konkurrencës 
jolojale.
Ndikim negativ në këtë kuptim kanë marrëdhëniet ende të parregulluara tregtare me 
vendet fqinje. Eksportuesit kosovar ballafaqohen me pengesa serioze në eksportimin 
e mallrave të veta.
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Istrumentet fi skale dhe taksat doganore janë duke i rrezikuar shum prodhuesit 
vendorë.
Bizneset kosovare që importojnë kanë mungesë të përkrahjes institucionale, 
subvencioneve, për imporitin e pajisjeve dhe lëndëve të para. 
Me gjithë progresin e bërë, mbulimi i kufi rit ende nuk është plotësisht i suksesshëm 
për të penguar hyrjen ilegale të mallrave.
Një burim tjetër i konkurrencës jolojale është gjithashtu edhe evazioni fi skal. Ky 
problem duhet të adresohet seriozisht ngase shkalla e evazionit fi skal në Kosovë 
konsiderohet si tejet e lartë
(UNDP: 2003, 8)
Sektori joformal nxitet nga mangësitë e politikave tatimore dhe shpenzuese, si dhe në 
zbatimin e ligjit, duke përfshirë lu% ën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Këto e zvogëlojnë bazën tatimore dhe efi kasitetin e politikave ekonomike.
Sado që ka ide, propozime dhe strategji që të zvogëlohet pjesmarrja e lartë e ekonomisë 
joformale në Kosovë, kriza ekonomike botërore dhe recesioni ekonomik që ka prekur 
Kosovën, kanë detyruar shumë biznese të kalojnë në veprimtari joformale, me qëllim 
që t’i mbĳ etojnë konkurrencës. Veprmitaritë më të mëdha informale në Kosovë i 
udhëheqin pikërisht kompanitë dhe bizneset që formalisht janë të regjistruara, të cilat 
paguajnë një pjesë të tatimeve, ndërsa një pjesë tjetër e fshehin.
Sipas përllogaritjeve, ekonomia e paligjshme në Kosovë është më e larta në rajon dhe 
mendohet se është gjysmë përgjysmë me ekonominë formale.
Ndërkaq, gjatë zbatimit të një projekti për zvogëlimin e ekonomisë formale, të bërë 
nga Aleanca Kosovare e Biznesit, është theksuar se shkaktar kryesor i kësaj dukurie 
është mosfunksionimi i shtetit ligjor.
Projekti, i cili ka pasur për qëllim rishikimin e ligjeve dhe rregullativave ekzistuese që 
ndikojnë në rritjen apo zvogëlimin e ekonomisë joformale, ka treguar se në Kosovë në 
të gjitha sektorët ekonomia joformale është në përmasa të mëdha.
(www.evropaelire.org)

Ndikimi i korrupsionit në bizneset kosovare

Firmat e huaja janë veçanërisht të ndjeshme ndaj korrupsionit, sepse ato nuk i njohin 
mirë dhe janë më pak në gjendje të gjejnë rrugën që t‘i anashkalojnë këto situata. 
Investitorët e huaj e vlerësojnë sistemin juridik si një pengesë e rëndësishme për 
investimet.
Në një anketë të kryer nga Banka Botërore më se 80 përqind e fi rmave të intervistuara 
kanë thënë që janë të pakënaqura me sundimin e ligjit dhe sistemin gjyqësor. 
Korrupsioni i gjykatave është cituar si një nga problemet më të mëdha. Sipas 
pikëpamjes së investitorëve, korrupsioni është i përhapur në administratën publike 
në përgjithësi dhe në gjykata në veçanti. 
(Dokument i Bankës Botërore ,10, 25)
 Përballja me autoritetet publike duket të jetë një nga sfi dat më të mëdha për fi rmat e 
huaja që janë të interesuara të investojnë në Kosovë. Më se 80 përqind të investitorëve 
të intervistuar deklaruan që janë të pakënaqur me efi kasitetin e administratës publike. 
Struktura komplekse administrative, bashkë me joefi kasitetin dhe burokracinë, krĳ on 
potencial për eksploatimin e lidhjeve personale dhe kërkimin e mitos. Korrupsioni 
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është cekur si një nga aspektet më negative të administratës publike.
       Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dëmtohen shumë nga korrupsioni, dhe është 
pengesa më e madhe për investimet e reja në vend.
Operimi në një mjedis të korruptuar u kushton investuesve deri në 4% të kostove 
totale të tyre.
Politikat që kanë ndjekur shtetet të cilat kanë shënuar progres kundër korrupsionit 
janë:
• Ngritja e një agjencioni ose departamenti të pavarur antikorrupsion- pra të 
krĳ ohet një agjenci e pavarur antikorrupsion me kompetencën që të ndjekë penalisht, 
dhe të përmirësojë a% ësinë e një vendi për të lu% uar korrupcionin.
• Lehtësirat administrative- burrokracia është një terren pjellor për korrupsionin
• Vendosja e një gjyqësie të pavarur- krĳ imi i një gjyqësori të pavarur, të 
mirëpaguar dhe të mirëtrajtuar, është çelësi për vendosjen e shtetit të së drejtës.
• Rritja e pagave për nënpunësit civil- nëse nënpunësit civil nuk arrĳ në të 
kenë një standard të pranueshëm jetese, atëherë patjetër që korrupsioni do të bëhet 
protagonist.
Nëse qeveritë duan të mbajnë një fuqi punëtore të ndershme, të motivuar dhe 
profesionale, duhet të jenë të gatshme të paguajnë paga të drejta.
• Privatizimi dhe tendera transparent dhe konkurrues- nëse investuesit e huaj 
nuk besojnë se do të kenë mundësi të barabarta për të konkurruar për privatizimet 
dhe tenderët e shtetit, normalisht që nuk do të jenë në gjendje të besojnë se a do të 
trajtohen me drejtësi nga autoritetet fi skale, inspektorët e shtetit apo sistemi gjyqësori.
Kur privatizimet dhe tenderat bëhen të hapur dhe konkurrues, ku përzgjedhja është 
e hapur për opinionin publik atëherë investuesit do të kuptojnë që Qeveria po kërkon 
një mjedis sa më konkurrues të mundshëm.(OSCE: 2006, 30)
Kosova vazhdon të përballet me sfi da të konsiderueshme në lu% ën e korrupsionit.
Legjislacioni që është miratuar tani duhet zbatuar plotësisht. Bashkëpunimi mes 
Agjencisë kundër Korrupsionit, policisë dhe prokurorisë duhet përmirësuar edhe më 
shumë. Shkeljet e rregullave të prokurimit vazhdojnë të jenë brengosëse në kontekstin 
e korrupsionit. Korrupsioni ka nevojë që të lu% ohet edhe në fushat e arsimit dhe 
shëndetësisë.
Ka ca përmirësime sa i përket strukturave për t’u marrë me korrupsion, mirëpo 
korniza legjislative ende nuk është e plotë.
Korrupsioni mbetet i pranishum në shumë fusha, si dhe vazhdon të jetë një brengë 
serioze për qytetarët, sidomos në qasjen e tyre ndaj shërbimeve publike
(Komisioni Evropian, 2011, 13.)
Në realizimin e investimeve kapitale në infrastrukturë një kontribut të rëndësishëm 
kanë dhënë USAID, DFID, GTZ dhe shumë organizata tjera ndërkombëare.

Infrastruktura publike në Kosovë

Infrastruktura përbën instalimet e përhershme të një vendi që rregullojnë shpërndarjen, 
(autostradat, hekurudhat, telekomunikacionin, shërbimet mjekësore (spitalet dhe 
klinikat) si dhe shërbimet e tjera (elektriciteti, uji, gazi, grumbullimi i plehrave).
Që një biznes të operojë me sukses duhet të ketë komunikim me tregjet dhe të njohë 
çfarë produktesh janë të nevojshme dhe në ç’sasi kërkohen ato.
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Zhvillimi i infrastukturës kërkon një kohë të gjatë dhe një kosto mja%  të lartë. Burimet 
fi nanciare të kufi zuara mund të bëjnë të vështirë për Qeverinë që ta përballojë vetëm 
koston, andaj mund të kërkohet mbështetja nga sektori privat për përmirësimet në 
infrastrukturë. (Kërçini, D, Eda ,2009, 28).
Në periudhën e pas lu% ës janë bërë investime serioze nga ana e donatorëve dhe si 
rezultat i kësaj kemi një situatë më të mirë në krahasim me të kaluarën sa i përket 
infrastrukturës publike.
Në realizimin e investimeve kapitale në infrastrukturë një kontribut të rëndësishëm 
kanë dhënë USAID, DFID, GTZ dhe shumë organizata tjera ndërkombëare.
Mirëpo Kosova ka trashëguar një infrastrukturë të pazhvilluar e të dëmtuar shumë 
gjatë dhjetë viteve të fundit, kështu që situata ende nuk është në një shkallë që të 
nxisë apo të lehtësojë investimet dhe zhvillimin e biznesve.
Investitorët kanë problem për të siguruar tokën e urbanizuar për ndërtim, për t’u 
kyçur në rrjetin e ujësjellsit, energjisë, telekomunikimve dhe rrugëve.
Investitorët privat në Kosovë kryesisht e kanë fi nancuar kyçjen në rrjet të 
infrastrukturës (rryma, rruga, uji, higjena etj) me mjetet e veta.
Vlerësohet se këto shpenzime të larta zakonisht i shtrenjëtojnë projektet investive pre 
20-30%. Transporti i mallrave është mja%  i shtrenjtë dhe me shumë pengesa.
Kërkesat e bizneseve dhe konsumatorëve janë në rritje, kështu që gjendja e 
infrastrukturës dhe shërbimeve publike mund të merret si një nga limitet më të 
mëdha për investitorët
(Instituti Riinvest, 2002, 27.)
Në vitin 2008 gjerë në vitin 2011 janë bërë investime kapitale në ndërtimin e rrugëve 
në Kosovë. Pasi që investimet janë në vĳ im, ende nuk është bërë riklasifi kimi i rrugëve.
Klasifi kimi i rrugëve, sipas standardeve të ndërtimit bëhet nga drejtoria përkatëse.
Sipas burimit të të dhënave të prezantuara nga viti 2005 deri në vitin 2010 në territorin 
e Kosovës kemi 1925.1 km rrugë, çka na jep të kuptojmë se numri i kilometrave të 
rrugëve bazuar në 
kategorizimin e tyre është i pandryshueshëm dhe në vitin 2011 shtohet gjatësia e 
kilometrave të autostradës për 38 km.
Në vitin 2011, rrugët ndërkombtare arrĳ në në 38%, magjistralet 66% dhe 32.1% ato 
rajonalet. Shumica e rrugëve në Kosovë janë të asfaltuara, pra 93.88% e tyre janë rrugë 
të asfaltuara, ndërsa 6.12% e rrugëve janë të pa asfaltuara.
Duke e marrë parasysh faktin se infrastruktura rrugore në Kosovë gjatë periudhës së 
lu% ës u shkatërrua shumë, mund të themi gjendja e rrugëve sa i përket asfaltimit të 
tyre është e kënaqshme, pra nuk mund ta mohojmë këtë. Kjo ka krĳ uar një efektivitet 
tek bizneset për qarkullimin e lirë të mallrave. Çështja e investimeve kapitale do të 
jetë një infl uencë mja%  efektive drejt bashkëpunimit me vendet e rajonit dhe kjo do 
të mundësonte më shumë opsione për shkëmbimin e mallrave, është shumë e kjartë 
se kjo do të krĳ oj një bilanc tregtar më të mirë, për arsye se Kosova ende vazhdon të 
ketë një bilanc tregtar negativ. 
(Dokument i Bankës Botërore: 2010, 5, 6).

                                                             Konkluzione

Ashtu siҫ edhe i përmendëm më herët, barrierat që i vështirësojnë të të bërit biznes 
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në mjedisin kosovar janë të shumta si: korrupsioni, mungesa e sundimit të ligjit, 
burokracia, evazioni fi skal, energjia elektrike, kamatat bankare etj.
Dihet që korrupsioni është i pranishëm edhe në shtetet më të zhvilluara të botës 
mirëpo jo në masë të madhe siҫ është në Kosovë.
Rekomandimet për të zvogëluar shkallën e lartë të korrupsionit që ndikon në mjedisin 
e biznesve kosovare janë:
• Të lu% ohet ekonomia joformale, të ketë kontroll më të madh ndaj konkurrentëve 

që operojnë jashta rregullave ligjore;
• Privatizim transparent dhe ligjor;
• Funksionim i gjyqësorit në mënyrë të pavarur;
• Të ketë mbikqyrje të plotë dhe të pavarur në sektorit e prokurimit;.
• Të eleminohen procedurat burokratike sepse kjo bën që korrupsioni të jetë më i 

pranishëm kur ka sistem burokratik.
• Të kryej punën ashtu siҫ duhet Agjensioni Antikorrupsion, pra t’i denojnë rastet 

me afera korruptive, e jo të mos marr masa.
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Etika e virtytit dhe standardet etike në shërbimin publik

PhD (C.)  Nexhmedin  Z. Bardhi
Kolegji “Humanistica” Ferizaj

Abstrakt

Është e rëndësishme që etika të kuptohet nga individët e të gjitha shtresave me qëllim që 
të identifi kojmë  kur një sjellje është apo nuk është etike dhe të veprojë në mënyrë etike. Ka 
shtete dhe kombe që vlerësohen edhe si më të përparuarit dhe më të zhvilluarit, jo aq për 
shkak të betejave dhe lu% rave që kanë kryer por se kanë pasur një shtrat të lartë moral, një 
tërësi të qëndrueshme vlerash etike dhe popullsi të ndërgjegjshme që kanë arritur deri këtu, 
si shembull kemi shtetet e Europës së sotme.  Kemi  shtjelluar standardet për praktikat më të 
përshtatshme etike të një drejtues i, shkolle  e administratës publike si dhe bëhet një krahasim 
midis etikës së vitytit në botë dhe në shoqërinë shqiptare.

Fjalë kyçe: Etika, vlera, standarde, shërbim.

Hyrje

Çështjet etike janë jetësore në mjedisin e institucioneve sot dhe të gjithë japin gjithçka 
për ta bërë një kod etike të përshtatshëm dhe për të komunikuar rëndësinë e tĳ  tek 
punonjësit. Një mënyrë për të rritur efektivitetin e kodit të etikës është zbatimi i 
programeve specifi ke të trajnimit për këtë çështje. Punonjësit mund të nxiten për të 
zbatuar rregullat e kodit edhe duke përcaktuar shpërblime në lidhje me sjelljen e tyre 
etike.
Kodet e etikës marrin një rëndësi shtesë dhe ndërlikohen kur bëhet @ alë për mjedisin 
ndërkombëtar. Standardet etike ndryshojnë shumë midis vendeve dhe rajoneve, 
kështu që njerëzit e biznesit informohen vĳ imisht për shumicën e standardeve etike 
të kulturave të ndryshme.
Çështjet etike mund të maten nga konfl iktet nga të cilat rrjedhin, ndaj është mirë të 
shqyrtohet problemi i lindjes së tyre. Shumë punonjës përdorin vlera dhe standarde 
të ndryshme etike, varësisht me vendet e punës ku janë: tjetër veprojnë në punë dhe 
tjetër sillen në shtëpi.
Një moment tjetër kur ndihen konfl ikte në përgjegjësitë e secilit ka të bëjë me situatën 
kur interesat personale ndeshen me detyrimet si zyrtarë publikë. Me termin “interes” 
në këto situata nënkuptohen të gjitha ato infl uenca, angazhime, emocione që e bëjnë 
gjykimin më pak të besueshëm dhe të njëanshëm se çdo të ishte ndryshe.
Fusha e etikës administrative është një spektër që bashkon një mori qasjesh disiplinore, 
që nga fi lozofi a deri te menaxhimi publik, gjerësisht të shkëputura nga njëra - tjetra. 

Shërbimi publik

Etika në shërbimin civil, një tërësi parimesh thelbësore që përcaktojnë standardet 
minimale dhe udhëheqin sjelljen e njerëzve të përfshirë në jetën publike, është një 
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nocion shumë i përhapur në demokracitë perëndimore (Chapman, 2002, 110). Ai është 
tipari themelor i administrates publike, që siguron “vazhdimësinë dhe konsensusin e 
vlerave të një sërë profesionesh dhe organizatash”.1

Këto etika kanë një status institucional, pasi sigurojnë elementët bazë të çdo qeverisje. 
Parimet etike të shërbimit publik janë prej natyre joetike dhe si të tilla përbëjnë 
struktura të institucionalizuara vlerash që e përcaktojnë dhe e kufi zojnë sjelljen. Në 
mënyrë të përmbledhur janë disa çështje që përbëjnë thelbin e këtĳ  argumenti:
- Parimet etike në shërbimin publik janë prej natyre të paqarta dhe të papërcaktuara, 
ato marrin një lloj kuptimi vetëm kur vendosen në situatë specifi ke politike ose 
organizative.
- “Shumëllojshmëria e agjencive dhe e organizatave” (Chapman, 2002, 110) që shtohen 
vazhdimisht në shërbimin publik, dobëson a% ësinë e qeverisë ose të shoqërisë për 
të përcaktuar standard kuptimplota që të tejkalojnë kufi jtë organizativë. Për pasojë 
standardet etike shpesh sigurojnë vetëm emëruesin më të vogël të përbashkët midis 
organizatave, në vend të atĳ  të jetës publike.
- Duket sikur institucionet politike sigurojnë një kuadër moral për vendimarrje 
etike. Megjithatë natyra e institucioneve politike sjell zbatimin e kodeve të cilat 
veprojnë si përfaqësues të sjelljes së vërtetë etike. Për pasojë, përgjegjësia e nëpunësit 
civil për sjellje etike shfuqizohet nga ekzistenca e tĳ  brenda institucioneve politike. 
Duke pasur parasysh paqartësitë e parimeve etike dhe rolin e vlerave konkuruese 
në dhënien e kuptimit të tyre në situata të veçanta, praktika etike ulet në nivelin e 
një përgjegjësie personale për të matur dhe balancuar kërkesat konfl iktuale. A% ësia 
për të marrë vendime, bazuar në një gjykim të kujdeshëm të vlerave të ndryshme 
ekzistuese në  një rrethanë çfarëdo, është karakteristika kryesore e nëpunësit civil 
etik. Institucionet politike e shkatërrojnë këtë karakteristikë themelore duke iu 
dhënë rëndësi vendimarrjes etike, normave dhe zakoneve dhe jo situatës. Pra, ndërsa 
“shërbimi publik mund të ketë pamjen e standardeve të larta etike, në praktikë ai 
është prej natyre joetik (Chapman, 2002, 110): nëpunësit civilë shumë rrallë kanë pasur 
mundësinë për të refl ektuar ndaj kërkesave konkuruese që ndikojnë në një situatë 
të caktuar, të çliruar nga kufi zimet dhe strukturat e institucioneve që imponojnë 
rregullin në jetën e përditshme”. Etikat janë përcaktuese për vlerat konkuruese. Nëse 
individët vlerësojnë bindjet dhe devotshmërinë (Chapman, 2002, 110) konkuruese në 
zgjidhjen e dilemave etike, atëherë është e paevitueshme që të zgjidhin konfl ikte në 
mënyra të ndryshme. Pa një kuadër të fortë dhe të qartë, të sjellurit etik do të çonte në 
rezultate kontradiktore brenda organizatave dhe në krejt sektorin publik.
Nga njëra anë, institucionet sigurojnë një kuadër referimi dhe u japin një lloj strukture 
tipareve kaotike të mjedisit politik. Nga ana tjetër institucionet politike zëvendësojnë 
nocionet individuale të përgjegjësisë etike me stardarde institucionale, të cilat 
kufi zojnë sjelljen individuale (Fromm, 2003, 138). Në këtë aspekt, ato janë negative 
për praktikën etike. Atëherë çfarë duhet bërë? Vetëm pse institucionet shfuqizojnë 
përgjegjësinë personale për sjelljen etike, jo domosdoshmërisht do të thotë se proceset 
edhe rezultatet e shërbimit publik do të jenë më negative se në rastin kur vendimet 
do të ishin bazuar në një balancim të kujdesshëm të vlerave konkuruese. Mënyra në 
1  Organizata për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik ka hartuar një” listë kontrolli “për të 
rishqyrtuar
“regjimet etike” (1996), Po aty.
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të cilën institucionet zhvillohen, sugjeron që procesi i përsëritur i të mësuarit dhe i 
përshtatjes midis vlerave individuale dhe normave më të gjera institucionale është 
një tipar i paevitueshëm i jetës institucionale. Normat dhe zakonet institucionale 
mund të shpërndajnë praktika etike afrofe. Megjithatë probleme dalin sidomos gjatë 
periudhave të ndryshimeve të shpejta, kur praktikat menaxheriale nuk ecin me të 
njëjtin ritëm me atë të kuadrit institucional në të cilin ato ekzistojnë.
Në këto rrethana këshillohet zhvillimi i praktikave më të përshtatshme etike 
në pajtueshmëri me dilemat që lindin prej praktikave dhe strukturave të reja 
organizative. Pikërisht në kuadrin e ndryshimeve, institucionet shfaqin kërcënimin 
më të madh mbi praktikën etike në shërbimin publik. Edhe kur situatat janë më 
të favorshme, shërbimi etik është në thelb joetik për shkak të mënyrës në të cilën 
institucionet çlirojnë individët nga detyrimet e tyre etike (Fromm, 2003, 21), 
pavarësisht se rezultatet e administrimit publik mund të mos jenë aspak më të këqĳ a 
nga kjo mungesë e etikës. Megjithatë, gjatë periudhave të ndryshimeve të mëdha 
administrative, rreziku i çlirimit të nëpunësve civilë nga detyrimet e tyre etike mund 
të bëhet shumë i dukshëm. Detyrimet etike marrin domethënie edhe në veprimtarinë 
e një sipërmarrjeje të lirë. Pika kyçe është se ndërmarrjet nuk sjellin vendime nga 
fusha etike dhe individët bëjnë zgjedhje të ndryshme etike. Ndërmarrjet krĳ ojnë një 
kuadër dhe mjedis pune në të cilin veprojnë dhe krĳ ohet një atmosferë etike.
Por duhet thënë se njerëzit e sipërmarrjes janë ata të cilët zbatojnë etikën në praktikë. 
Për të ndihmuar që të veprohet në mënyrë etike ose për të eliminuar veprimet joetike, 
marrin përparësi zbatimi i disa kodeve si ligji, procedurat, vlerat, ndërgegjia, idhulli, 
etj. Le t’i trajtojmë shkurtimisht secilën prej tyre:
a. Ligji
Ligjet janë të krĳ uara që të ndihmojnë në funksionimin e shoqërisë. Aktet të cilat 
mbështeten në to, aksionet dhe veprimtaritë sipërmarrëse janë të ligjshme dhe etike. 
Shpeshherë njerëzit duhet ta pyesin veten: A është e ligjshme kjo veprimtari? A 
duhen ligjet dhe rregullat përsa i përket kryerjes së një veprimtarie? Në tërësi injorimi 
i ligjeve apo edhe mosnjohja nuk është arsyetim për thyerjen apo për moszbatimin e 
tyre.
b. Rregullat dhe procedurat
Ndërmarrjet hartojnë politika dhe proçedura specifi ke që ndihmojnë funksionimin 
e biznesit në mënyrë të përshtatshme. Këto rregulla janë krĳ uar dhe respektohen 
për të zhvilluar mënyrat dhe rrugët për realizimin e suksesshëm të synimeve të 
ndërmarrjes. Rregullat dhe proçedurat ndërtohen që ta bëjnë ndërmarrjen më efi kase 
dhe ta largojnë nga problemet të cilat rezultojnë me shkelje dhe cënim të etikës në 
biznes.

c. Vlerat
Funksioni normal i një shoqërie kërkon që qytetarët e saj të kenë disa vlera të 
përbashkëta apo të krĳ ojnë një sistem të përbashkët të vlerave të pranueshme për të 
gjithë. Çdo shoqëri zotëron një tërësi vlerash etike, ku përcaktohen disa parime mbi 
të cilat do të trajtohen ato më të përgjithshme. Është më rëndësi të pohohet se nga 
etika janë bërë ligje dhe prej saj ndërtohen lidhje me politikën në shumë raste. Fjala 
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“e drejta “2 e ka burimin nga etika, megjithëse përdoret edhe në dimensione politike. 
Nëse shteti, institucionet, religjioni dhe komunat do të garantojnë që drejtësia të 
realizohet, politikanët e dinë se cilat vlera janë ato që t’u garantojnë të gjithëve drejtësi. 
Nëse fl itet për fëmĳ ët, politikanët e dinë se cilat vlera bazë u garantohen atyre si jeta, 
shëndeti, dituria, liria, etj. Vlerat mund të përcaktohen në bazë të pyetjeve se çfarë 
është me e rëndësishmja për individin dhe për shoqërinë në tërësi.
Vlerat e përbashkëta të një shoqërie perëndimore janë: jeta, vlerësimi i njeriut, 
dashuria, e vërteta, liria, kultura e tradita, dituria, mjedisi i shëndoshë. Në realitetin 
tonë këto vlera zbatohen pjesërisht. Ekziston një fondament etike për të drejtën, që 
nuk mund të përvetësohet nga vendimarrjet politike. Ky fondament për të drejtën 
buron nga sfera etike dhe nga e drejta natyrale, të cilat janë të pranishme në ligjet 
perëndimore. Të marra nga historia, ato janë mishëruar në dokumente që nga ‘Magna 
Charta’ (D’Aubigny, 1215), deri tek deklaratat e lirisë në Europë, SHBA3 dhe OKB4 . 
Kjo është një etikë realiste, që bart vlera fundamentale: jetë, shëndet, marrëdhënie, 
dituri, etj, vlera këto që sot i duhen gjithë civilizimit.
d. Ndërgjegja
Sensi i brendshëm shpirtëror se a është diçka në rregull apo është jomoral, është i 
zhvilluar tek njerëzit. Ata e pyesin veten se a dëshirojnë t’i dëgjojnë sinjalet shpirtërore 
se diçka s’është etike, a dëshirojnë që në mënyrë të kulturuar ta bindin veten dhe të 
tjerët përreth se njohuritë sugjerojnë se diçka nuk është në rregull, se ka shkelje të 
etikës, se diçka është gabim, jomorale dhe se për këtë duhet të thuhet ”Jo”?! A do 
të dëshironte kushdo që një veprimtari të përfundonte me diçka që do t’i bënte në 
fund fajtor? Sigurisht se do të thuhet: Nuk do ta bëja këtë, ndërgjegjja jonë është e 
formësuar ndryshe. Prandaj, vazhdimisht pason pyetja: Si të thuhet në mënyrë të 
kulturuar “Jo” dhe të mbetet ndërgjegjja e pastër ashtu siç pretendohet.

Standarde për praktikë të përshtatshme të një drejtuesi

Në jetën e përditshme dallohen udhëheqës politikë dhe ekonomikë (Dennis, 1994, 
441). Edhe pse shumica e drejtuesve udhëheqin qeveritë apo institucionet me parime 
etike, është e domosdoshme të trajtohet se çfarë nënkuptohet me këtë gjë. Bota e 
sotme është mbushur me drejtues të fortë, mirëpo lideri mund të jetë i mirë apo i keq. 
Historia jep shumë shembuj për të dy tipet. Për të pasur një drejtim sa më etik të një 
institucioni, janë të nevojshme të rrespektohen momentet e mëposhtme:
a. Cilësia etike (Stuart, 2005)
Një drejtues ekonomik etik e di se konkurrencën kryesore të një ndërmarrjeje e 
përbëjnë tri faktorë: cilësia e produktit, e shërbimeve dhe e shpërndarjes. Liderët u 
prĳ në proceseve të organizimit të institucionit nëpërmjet vendosjes së standardeve 
matëse për secilin departament. Liderët kanë disa mjete për ta arritur cilësinë; të cilat 
konstatohen si kritere për t’u respektuar nga të gjithë punonjësit brenda organizatës, 
me qëllim vendosjen e praktikave më të mira, në zgjidhjen e problemeve dhe 

2  Sokrati, Platoni dhe Aristoteli kanë perifrazuar në teoritë e tyre mbi etikën dhe politikën kuptimin 
e konceptit e drejtë.
3  Deklarata e pavarësisë e SHBA, 1776 . http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.
html.
4  Deklarata e të drejtave të njeriut të OKB, 10 Djetor 1948.
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shqetësimeve me të cilat ballafaqohet ndërmarrja.
b. Konfl iktet gjatë veprimtarisë dhe etika
Në veprimtarinë e vetë nëpunësit janë të detyruar të marrin vendime të ndryshme 
nga fusha e veprimtarisë me të cilin ata merren. Vendimet e marra prekin interesat 
e ndryshme të aktorëve. Prandaj nuk është lehtë të merren vendime, të cilat në një 
mënyrë apo në një mënyrë tjetër, nuk prekin interesat e të tjerëve. Zakonisht kur 
preken interesat, njerëzit janë më të ndjeshëm, prandaj është normale që në këto 
rrethana të paraqiten konfl iktet të cilat kanë për bazë një problem, një situatë ose një 
mundësi. Konfl ikti kërkon nga gjithkush për të bërë përpjekje që ta zgjidhë me akte, 
të cilat duhet të vlerësohet me synimin: a është veprim i drejtë apo i gabuar.
      
 Çështjet etike rrjedhin nga konfl iktet ndërmjet vlerave dhe fi lozofi së individuale dhe 
nga qëndrimet e institucioneve ndaj njerëzve në punë dhe shoqërisë në të cilën ata 
jetojnë. Bashkësia e biznesit shkakton një mori konfl iktesh etike (Barry, 1991, 230). 
Përpjekjet e organizmave të ndryshme për të realizuar objektivat e veta mund të 
jenë në konfl ikt me ato të individëve. Bashkësia e konsumatorëve @ ala vjen kërkon 
produkte cilësore, çka bie ndesh me prodhuesit që dëshirojnë të fi tojnë sa më shumë 
duke investuar më pak në produkte.
Pra, kemi një situatë në të cilën sipërmarrja dëmton cilësinë për fi tim. Prandaj 
karakteristikë e punës së menaxherëve është njohja e kërkesave të konsumatorëve, të 
cilat shpesh herë burojnë nga kultura e tyre dhe e shoqërisë që e rrethon. Mosrespektimi 
i këtyre kërkesave dëmton vlerat e etikës në biznes dhe prespektivën e tyre. Sipas 
David Ingram “Çdo institucioni apo organizate i duhet një kod etike. Kodi etik është 
një dokument thelbësor për çdo organizatë, pasi çështjet e etikës mund të çojnë drejt 
problemeve të ndryshme me organizatat partnere apo me autoritetet qeveritare” 
(Ingram, 2001).
Krĳ imi i një kodi etik thjeshtëzon vendimarrjen në të gjithë nivelet e institucionit duke 
zvogëluar ambiguitetin dhe relativitetin e pikëpamjeve individuale mbi standardet 
e etikës. Kodi i etikës i jep drejtim të gjitha vendimeve menaxheriale, duke krĳ uar 
kështu bazamentin nga ku marrin jetë vendimet. Kjo ndihmon edhe në kuptimin e 
kufi zimeve që institucionet kanë në lidhje me veten apo me grupet e interesit. Një 
kod etike zyrtar dhe i komunikuar siç duhet mbron institucionin edhe nga ana ligjore 
apo e reputacionit në rastin kur një punonjës i saj shkel një standard etik (Boucher, 
1996, 79).
Kodet e etikës mund të mbulojnë çdo sektor dhe çdo nivel të qeverisjes që nga drejtuesit 
më të lartë e deri tek punonjësit e thjeshtë. Standardet etike në nivel koorporate janë 
të përgjithshme, me terma idealiste dhe komunikojnë vizionin e etikës në të gjithë 
organizatën me një dokument të vetëm. Ndërsa ato që mbulojnë njësi të veçanta 
biznesi janë më të përveçme, duke marrë parasysh faktorët gjeografi kë, kulturorë, 
llojin e industrisë, etj. Kodet etike brenda një departamenti janë akoma më specifi kë, 
duke u bazuar tek eksperiencat dhe kërkesat e brendshme të tĳ .
Kodet etike ka raste kur mund të hartohen nga një drejtues organizate edhe pa 
ndihmën e askujt, por nëse drejtuesi vepron kështu ka mundësi që ai kod të dështojë 
dhe të mos e përmbushë qëllimin për të cilin u krĳ ua. Përfshirja e niveleve të ndryshme 
të punonjësve në hartimin e kodit, është mënyra më e mirë për t’u siguruar që ai të 
mirëpritet nga e gjithë organizata. Konstatohet se rishikimi i kodit herë pas here, në 
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varësi të ndryshimeve të industrisë apo mjedisit ligjor, është i këshillueshëm.
Çështjet etike janë jetësore në mjedisin e institucioneve sot dhe të gjithë japin gjithçka 
për ta bërë një kod etike të përshtatshëm dhe për të komunikuar rëndësinë e tĳ  tek 
punonjësit. Një mënyrë për të rritur efektivitetin e kodit të etikës është zbatimi i 
programeve specifi ke të trajnimit për këtë çështje. Nga këto programe duhet të 
përfi tojnë edhe punonjësit aktualë, edhe të sapoardhurit. Punonjësit mund të nxiten 
për të zbatuar rregullat e kodit edhe duke përcaktuar shpërblime në lidhje me sjelljen 
e tyre etike.
Kodet e etikës marrin një rëndësi shtesë dhe ndërlikohen kur bëhet @ alë për mjedisin 
ndërkombëtar. Standardet etike ndryshojnë shumë midis vendeve dhe rajoneve, 
kështu që njerëzit e biznesit informohen vĳ imisht për shumicën e standardeve etike 
të kulturave të ndryshme.
Çështjet etike mund të maten nga konfl iktet nga të cilat rrjedhin, ndaj është mirë të 
shqyrtohet problemi i lindjes së tyre. Shumë punonjës përdorin vlera dhe standarde 
të ndryshme etike, varësisht me vendet e punës ku janë: tjetër veprojnë në punë dhe 
tjetër sillen në shtëpi.
Një moment tjetër kur ndihen konfl ikte në përgjegjësitë e secilit ka të bëjë me situatën 
kur interesat personale ndeshen me detyrimet si zyrtarë publikë (Chapman, 1993). 
Ka pasur dhe raste kur zyrtarë të ndryshëm kanë përdorur pozicionin zyrtar të punës 
për për% ime vetiake. Me termin “interes” në këto situata nënkuptohen të gjitha ato 
infl uenca, angazhime, emocione që e bëjnë gjykimin më pak të besueshëm dhe të 
njëanshëm se çdo të ishte ndryshe.

Etika administrative dhe shoqatat e Administratës Publike

Fusha e etikës administrative është një spektër që bashkon një mori qasjesh disiplinore, 
që nga fi lozofi a deri te menaxhimi publik, gjerësisht të shkëputura nga njëra - tjetra. 
Një fi llesë e rëndësishme vjen nga psikologjia e zhvillimit dhe shpjegon vendimarrjen 
etike për sa i përket karakteristikave individuale. Sipas Laurenc Kohlbergut (Kohlberg, 
1973, Vol 80, No 18) sjellja etike varet nga a% ësia e tyre për të konceptualizuar 
dilemat në një këndvështrim specifi k moral. Ai identifi koi gjashtë faza të ndryshme 
të zhvillimit moral, secila me një bazë të ndryshme për vendimarrjen:
- bindja ose orientimi nga ndëshkimi, ku veprimet orientohen nga frika e ndëshkimit.
- egoizmi instrumental, ku veprime të drejta konsiderohen vetëm ato që shërbejnë si 
instrumenta për të kënaqur nevojat e fëmĳ ve apo të të tjerëve.
- konkordanca ndërpersonale, në këtë nivel individi kujdeset për të vepruar në pajtim 
me kërkesat familjare dhe orientohet nga harmonia ndërpersonale.
- ligji dhe detyra, ku konsiderimi për të mirën dhe të gabuarën orientohet nga 
këndvështrimi i besnikërisë ndaj kombit dhe vendit.
- ndërtimi i konsensusit, ku individët orientohet nga kontrata sociale, ku njerëzit 
bëhen të vetëdĳ shëm se janë pjesë e pikëpamjeve të ndryshme, të cilat mund të jenë 
edhe konfl iktuale
- bashkëpunimi social, ku individët i orientojnë veprimet nga parimet universale, 
kriteret e gjykimeve përcaktohen nga parimet etike universale si drejtësia, barazia 
dhe mirëqenia.
Studiuesit kanë parashikuar, se fazat e zhvillimeve morale të njerëzve janë të 
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vĳ ueshme që do të thotë se ata nuk mund të kalojnë në fazën e fundit pa kaluar në 
fazën e parë. Në jetën e përditshme jo të gjithë njerëzit, për të mos thënë që vetëm një 
pjesë e vogël kalon dhe arrin të zhvillohet deri në fazën e gjashtë, atë të orientimit nga 
parimet etike.
Duke u bazuar në veprat e Kohlberg, u zhvilluan teste të ndryshme ku u përdorën 
situatat e përshtatura për specifi kat e shërbimit publik. Edhe pse proceset njohëse 
individuale janë në qendër të veprimtarisë, kishte autorë, të cilët përfshinë në modelet 
e tyre ndikimin e faktorëve mjedisorë në vendimarrjen etike.
Për shembull, Linda Trevino e shpjegon vendimarrjen etike si një funksion të 
variablave individuale të veçanta (qendra e kontrollit, forca e egos, varësia e fushës, 
etj) dhe variablat e mjedisit (p.sh. përforcime të kontingjentëve, kultura organizative) 
(Michael & Treviño, 2006, 15).  Por mund të thuhet që vendimarrja etike varet nga 
intensiteti i një çështjeje etike dhe faktorët individualë. Për shembull një rol të 
veçantë luan niveli i zhvillimit moral dhe kultura organizative.Impakti i strukturave 
organizative në vendimarrjen etike është studiuar më gjerë nga etika e menaxhimit. 
Trashëgimia teorike e menaxhimit të etikës ngrihet mbi bindjen se sjellja etike mund 
të promovohet me mekanizma nxitës.
Në gjithë botën, Shoqatat e Administratës Publike (SHAP) luajnë një rol të rëndësishëm 
në përparimin dhe mbështetjen e një administrate të fortë, efektive dhe demokratike. 
Ato i arrĳ në qëllimet e tyre përmes shumëllojshmërisë së shërbimeve e programeve 
duke përfshirë avokimin, trajnimin, komunikimet dhe krĳ imin e rrjeteve.
Promovimi i etikës në administratën publike nuk është një çështje periferike për 
SHAP dhe partnerët e tyre. Përkundrazi, “etika publike” (Chapman, 1993, 230) shihet 
si baza e një pushteti demokratik, përgjegjës ndaj shqetësimeve të qytetarëve. Për këtë 
ekzitojnë arsye fi lozofi ke dhe praktike. Filozofi kisht, qeverisja demokratike bazohet 
në besimin se pushteti qeveritar buron nga njerëzit të cilëve ai u shërben. Kontrata 
sociale mes njerëzve dhe qeverisë së tyre dhe detyra e kësaj të fundit për të vepruar 
në të mirë të interesit publik, janë domosdoshmëri etike që forcojnë vetëqeverisjen 
demokratike. Me detyrën për të vepruar në të mirë të interesit publik dhe për të 
promovuar mirëqënien e përgjithshme të komunitetit dhe ngritjen e cilësisë së jetës, 
administrata publike ka pushtet dhe ndikim mbi individët. Bazat e ekzistencës së 
këtĳ  pushteti ka mbështetje
ligjore dhe etike.

Etika e virtytit në administrimin publik në botë dhe në shoqërinë shqiptare

Në tri dekadat e fundit ka pasur rritje të dĳ eve në fushën e administrimit publik, 
në analizat politike, studimet organizative dhe menaxhuese për çështje të etikës 
(Cooper, 1998, 56). Në mja%  manuale dhe përmbledhje të ndryshme, virtyti i etikës 
është bërë një temë standarde dhe prezantohet si një ndër “pemët e mëdha” të teorive 
ose perspektivave të etikës së bashku me deontologjinë dhe utilitarizmin (Geuras 
& Charls, 2005, 24). Shpesh përdorimi i Manualit të Etikës së Administrimit (MEA) 
shkon edhe më tej: pjesa e perspektivave fi lozofi ke në etikat administrative ka një 
kapitull që lidhet me një perspektivë të caktuar fi lozofi ke etike, ”etika e virtytit”. 
Administrimi nuk është i vetmi në këtë drejtim.
Zhvillimi i sotëm paraqet interes në rritje për etikën e virtytit në përgjithësi 
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(Himmelfarb, MacIntyre, Slote) dhe në fusha të tjera të etikave të zbatuara si edukata 
morale (Carr), etika e gazetarisë (Borden), etika e ofi cerëve ushtarakë (Toner), etika 
në punën sociale (McBeath), etj. Në etikën administrative, më shumë se në degët e 
tjera të etikave të aplikuara, etika e virtytit paraqitet në kundërshtim të plotë në lidhje 
me drejtimet e tjera.
Etika e virtytit paraqitet si një mjet i dobishëm që ndihmon njerëzit për të zgjidhur 
dilemat morale. Përkrahës të tjerë të etikës së virtytit shprehin shqetësim me karakter 
burokratik weberian dhe me tendenca drejtuese, duke u bazuar në rregulla, procedura 
dhe efi kasitet. Teoritë pas këtyre tedencave janë kritikuar si të njëanshme ose si jo 
orientuese (Denhardt) (Janet & Robert, 2007, 15-17).
Kur krahasojmë trajtimin e kësaj teme në Perëndim me çfarë ndodh tek ne, mbahen 
parasysh dallimet e mëdha kulturore, sa i përket respektit për personin dhe 
paprekshmërinë e tĳ ,  por edhe tabutë e ndryshme personale dhe politike, që ndikojnë 
në marrëdhëniet midis publikes dhe privates.
Njëlloj duhet të kihet parasysh edhe se askund nuk thuhet që politikani duhet të jetë 
shembull i virtytit në jetën private, sikurse i dëshiron të jenë edhe publiku, që është 
gjithnjë në kërkim të shenjtorëve për të adhuruar. Nga ana tjetër, edhe publiku tolerant 
ndaj vesit privat të një personi publik, do të ngrysë vetullat nëse konstaton kontradiktë 
midis atĳ  vesi dhe qëndrimeve publike të të njëjtit person. Në një editorial të gazetës 
“The New York Times” përmendej rasti i senatorit amerikan Max Baucus nga Montana, 
i cili kishte propozuar të dashurën e vet në postin e prokurorit federal pa vënë në dĳ eni 
Shtëpinë e Bardhë për natyrën e lidhjes së tĳ . Ajo që vihet re në këtë rast, ka të bëjë me 
nepotizmin, dhe jo me shkeljen e të drejtës së senatorit për privatësi (Collins, 2009).
Nëse ne do ti referohemi përkufi zimit të nepotizmit, vërejmë që ai lidhet me favorizimin 
e të afërmve dhe miqve në situata të ndryshme pa marrë parasysh meritat e tyre. Kjo 
është mja%  tipike për shoqërinë shqiptare ku secila maxhorancë e radhës, përveç nivelit 
politik të drejtimit që është një masë relativisht e vogë dhe lëviz zakonisht me ikjen e 
titullarit, bashkë me të ndodh edhe lëvizja e pjesës tjetër të administratës. Nuk janë 
të pakta rastet në Shqipëri dhe Kosovë, kur nëse një ministër vjen nga  një qyteti i 
caktuar, edhe personeli tjetër vjen po prej tĳ . Dhe ndryshe nga rasti amerikan, këtu 
publiku është gjithnjë më i ndjeshëm ndaj nepotizmit, sesa veprimtarisë seksuale 
private të politikanëve. Siç vëren publicisti Adrian Vehbiu “shqiptarët e kanë marrë 
etikën nga dy burime kryesore: feja dhe tradita krahinore; edhe pse këto dy burime 
nuk janë ndërsjelltazi përjashtuese. Megjithatë, në rrethanat kur bashkësitë fetare nuk 
po rimëkëmben dot në standadet e kërkuara dhe kur komunitetet po vĳ në duke u 
shthurur me shpejtësi për shkak të migracionit të brendshëm dhe moskomunikimit 
mes brezave dhe brenda familjes, asnjë nga këto burime historike të moralitetit nuk 
funksionon dot më. Pas viteve 1990, shpresat ishin që vendin e frikës, si karburant të 
sjelljes morale, ta zinte barazia e garantuar ligjërisht dhe politikisht (demokracia) dhe 
rregullat mekanike të ekonomisë së tregut (liria). Këto shpresa u treguan tepër optimiste, 
kryesisht ngaqë barazia politike/ligjore dhe ekonomia e tregut e kanë ndihmuar 
moralitetin e përgjithshëm në shoqëri me traditë të pasur të etikës fetare, komunitare 
ose institucionale. Gjithsesi, shkaku që Shqipëria dhe Kosova nuk ecin përpara dhe 
që Europa nguron tu hapë atyre dyert e veta mbetet perceptimi i shqiptarëve si qenie 
të vrazhda, që nuk i njohin stadet e avancuara të sjelljes etike, duke shkelur ligjet dhe 
rregullat e bashkëjetesës sa herë që u jepet mundësia” (Vehbiu, 2010).



188

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

Konkluzione
Dimensionet e etikës në shtetin e së drejtës, si dhe  raportet që egzistojnë në demokraci 
ku aplikohet vendimarrja kolektive e kontrolluar nga populli dhe që garanton 
barazinë e të drejtave. Etika demokratike lidhet me respektimin e të drejtave të njeriut, 
të të drejtave të minoriteteve, përfshi edhe ato gjuhësorë, me garantimin e dinjitetit 
ekonomik, me krĳ imin e kushteve të ushtrimit dhe shprehjes fetare, por sidomos me 
marrëdhëniet e qytetarëve me ligjin.
Gjithashtu,  trajtohet rëndësia etike në rrafshin politik ku marrin vlerë të veçantë 
respekti, përgjegjësia dhe rezultati. Trajtohet natyra e papërcaktueshme e etikës në 
shërbimin publik, trajtohen rëndësia që kanë ligji, rregullat e procedurat, vlerat dhe 
ndërgjegjia.
Zhvillimet e vrullshme bashkëkohore, sidomos ato në fushën e teknologjisë dhe të shkencës, 
kanë sjellë të tjera koncepte për etikën, moralin dhe ndërgjegjen e megjithatë gjithmonë 
është ndjerë domosdoshmëria e pranisë së tyre duke iu përshtatur kushteve të tjera.
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Trajtimi nën stilin Stalinist i gjëndjes në Kosovë nga shtypi shqiptar në vitin 
1951

PhD (C.) Marsel Nilaj

Gjatë shekullit XX, populli shqiptar u gjend mes tallazesh të shumta që nga fi llimi 
deri në ditët e sotme, që shpreheshin si një kundërshti coptimesh nga forca të jashtme 
politike, përballë tendencave për të qëndruar i bashkuar nga dëshira e brendshme 
patriotike. Forca të shumta coptuese të mëdha dhe ideologjike do të jenë sidomos ato 
pas Lu% ës së Dytë Botërore, ku në arenën politike dhe gjeostrategjike, për Ballkanin 
dhe sidomos për Shqipërinë, luajti ideologjia komuniste. Populli shqiptar i coptuar 
në tre shtete të ndyshme pas vitit 1945, Shqipërisë, Jugosllavisë dhe Greqisë, do të 
ketë tre rrugë të ndryshme gjatë jetës së tĳ  si komb për shkak të këtyre ideologjive dhe 
sidomos udhëheqjes shqiptare ekzistuese brenda Shqipërisë. 
Shteti shqiptar komunist i cili e kishte nisur jetën e tĳ  politike në një varësi të plotë 
komuniste jugosllave, kishte qenë, i gatshëm deri në atë pikë sa të kishte një bashkim 
të Shqipërisë politike me Federatën Jugosllave që në Mars 1948 (Dervishi, 2006, 595). 
Megjithatë Enver Hoxha duke e parë se një veprim i tillë, do t’i rrezikonte së parit 
mbajtjen e pushtetit në vend, dhe do të cenonte deri diku pavarësinë e Shqipërisë 
politike, priste një moment të volitshëm për prishjen e marrëdhënieve mes Shqipërisë 
dhe Jugosllavisë. Prishja e marrëdhënieve mes dy vendeve erdhi pas prishjes së Titos 
dhe Stalinit, për infl uencën dominuese që duhet të kishte njëri apo tjetri, në lidhje me 
Federatën Ballkanike që duhej të krĳ ohej në Ballkan (Duka, 2007, 240). Denoncimi që i 
bëri Titos, duke përdorur terminologjinë sovjetike, si trockist e spostoi nga kërcënimi 
jugosllav, por e shtyu në mënyrë të pazgjidhshme nën ekidnën sovjetike staliniste 
(Jacques, 1995, 511).
Megjithatë kjo nuk do të thotë se i gjithë populli shqiptar ishte larg Jugosllavisë, 
brenda saj ishte një pjesë e madhe e popullit shqiptar, që shtrihej në tre republikat 
federative jugosllave, në Mal të Zi, Kosovë e cila ishte krahinë autonome serbe, 
dhe në Maqedoni, me një numër popullsie prej më se 700 000 banorësh (Wilkinson, 
1995, 175), në fi llim të viteve 1950. Përfshirja nën ideologjinë komuniste sovjetike e 
Shqipërisë bëri që edhe rruga e politikës së saj të ishte në kuadrin e asaj fryme madje 
edhe të propagandës sovjetike, një ndër propaganda më ortodokse të komunizmit në 
atë kohë, ku shtetet brenda ideologjisë së saj i shihte si satelitë të nënshtruar.1 Shqipëria 
e asaj kohe me shtypin e kohës që nuk ishte i pakët u tregua shumë e zellshmë ne 
lidhje me këtë stil, duke e paraqitur veten gjithmonë në kuadrin e internacionalizmit 
komunist me qerndër Moskën. Por kjo kishte një kosto, e kostoja ishte ajo pjesë e 
popullit shqiptar që jetonte në një shtet tjetër me një ideologji derivate, siç ishin 
shqiptarët nën Republikën Federative Komuniste Jugosllave.
Internacionalizmi i çuditshëm shqiptar i kohës të binte në sy, edhe për faktin se si 
perceptohet lu% a nacionalçlirimtare e forcave shqiptare në tokat shqiptare nën 
Jugosllavi. Shprehja se u çlirua territori jugosllav, sikurse ishte Kosova, apo përmendja 

1 Communist propaganda, në https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_propaganda#Other .
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e zonës së Tuzit, nën këtë prizëm, një tokë shqiptare nën Malin e Zi,2 të lë të kuptosh 
se vendi ynë e shihte këtë territor të çliruar si një zonë jugosllave. Si një ndër territoret 
jugosllave ku ato kaluan në kuadrin internacionalist, dhe jo si një pjesë e rëndësishme 
e mbetur nën Jugosllavinë. Madje ato kishin deklaruar që të mos kishte asnjë shfaqje 
të elementëve nacionalist në Kosovë (Nasi, 1994, 59-60). Por gabimet nuk ishin vetëm 
gjatë kohës së obediencës shqiptare ndaj Jugosllavisë, ku e  kishin pranuar në heshtje 
masakrën e Tivarit, të cilët ishin në dĳ eni (Shatri, 1997, 225-226), por edhe 6 vite më 
pas, ku e shihnin këtë veprim në kuadrin jugosllav, edhe pse populli shqiptar në këtë 
shtet i kishte pritur si heronj që në atë kohë.
Në kohën kur fl asim, për popullsinë shqiptare nën Jugosllavi, ka dy konceptime 
aspak të favorshme dhe reale në shtypin shqiptar; së pari, gjatë gjithë kohës 
përmenden shqiptarët si pakicë kombëtare, dhe se dyti, territori shqiptar i Kosovës 
përmendet si Kosmet,3 një terminologji e njëjte me atë që përmend Jugosllavia gjatë 
gjithë kohës për Kosovën. Gjithashtu shteti shqiptar është shumë i shqetësuar se si 
bëhen zgjedhjet e 26 marsit 1951 në Jugosllavi, por nuk thotë asgjë se si këto zgjedhje 
u bënë në popullin shqiptar.4 Problematikë për kohën në shtypin shqiptar ishte edhe 
ngatërrimi apo mosnjohja e koncepteve, pasi shpeshherë, përmendet shprehja masa e 
gjërë e pakicave kombëtare, nëse ato janë pakicë, nuk kanë sesi të jenë një masë e gjërë 
në popullsi, ose në shumë raste të kritikimit të dhunës në tokat shqiptare, në shtypin 
tonë përmenden me detaje qytete jugosllave, apo republikat federale, por asnjëherë 
qytete shqiptare apo zona shqiptare. Kjo i shërben më së miri më shumë konceptit 
të pakicës kombëtare të shqiptarëve, duke i paraqitur në një zonë të gjërë brenda 
hapësirës jugosllave, por jo si një ngulitje e gjërë në toka të përhershme shqiptare. 
Nën këtë prizëm shihet edhe vrasja e shqiptarëve si kundërshtar të regjimit jugosllav. 
Ku gjithmonë shqiptarët janë të përfshirë në kundërshtitë e përgjithshme që popujt 
jugosllav kanë, dhe nuk shihen të ndarë më vete, si pjesë e kombit shqiptar, madje 
i ruajtur edhe në raporte minoritetesh, ku në 6 të vrarë njëri përmendet se ishte i 
pakicës kombëtare.5 Aq më tepër që lajme të tilla të vrasjes së shqiptarëve merren 
vesht nga shtypi i huaj i asaj kohe, nga nga shtypi jugosllav kundërshtar i regjimit 
apo jashta saj, dhe jo një shkrim i plotë shqiptar për këtë problem. 
Koncepti më i mirë i ideologjisë komuniste internacionaliste ishte se si shtypi jonë 
komunist ishte i shqetësuar për fatet e Jugosllavisë, si një vend i demokracisë popullore. 
Kjo më së miri shihet se të gjithë problemet të cilat janë në Kosovë, apo në Kosovë e 
Metohi, sikurse ishte shprehja që qarkullonte në shtypin e kohës, ishin probleme të 
stadit jugosllav, të atyre ngjarjeve që ndodhnin në krejt Jugosllavinë. Madje sjelljet e 
veprimet e kosovarëve nuk përmenden si shqiptare sikurse ishte sabotimi në minierën 
e Trepçës, por ato që bënin veprime të tila quhen patriot jugosllav.6 Koncepti i tillë do 
të thoshte se çdo veprim ishte për të mbajtur Jugosllavinë në këmbë, se këto njerëz 

2 V. Boshnjaku, Titistët nuk do t’i arrijnë t’errësojnë vëllazërimin shqiptaro – jugosllav, në Bashkimi, 14 
shkurt 1951.
3 Shaban Zeneli, Klika fashiste e Beogradit shtyp dhe çfrytezon  pakicat shqiptare ne Jugosllavi në Luftëtari, 
1 prill 1951.
4 A. B., “Zgjedhjet” e 26 marsit nuk munt të legalizojnë diktaturën e përgjakshme të vendosur në Jugosllavi 
në Zëri i Popullit, 30 mars 1951.
5 Klika gjakatare e Tito vrau tani së fundi edhe 6 luftëtarë dhe udhëheqës të popujve jugosllavë dhe të 
minoritetit shqiptar, në Zëri i Popullit, 12 maj 1951.
6 S. Hoxha, Punonjësit jugosllav sabotojnë planet titiste të luftës, në Bashkimi 6 Shtator 1951.
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tashmë ishin jugosllavizuar deri në atë pikë sa bënin edhe veprime patriotike për të.
Shumë shqetësues është edhe fakti, se si të arratisurit nga Jugosllavia për në Shjqipëri, 
ku pjesa më e madhe e tyre ishin shqiptar nga vise të ndryshme të Jugosllavisë, nuk 
përmenden si shqiptar por si jugosllav.7 Ky ishte tingëllimi më i mirë në arenën 
nëdërkombëtare, që jugosllavët janë të paknaqur me regjimin komunist të Titos, 
por jo shqiptarët. Madje shqiptarët në artikuj të tillë përmendeshin nga fundi, dhe 
me elemente më të thjeshtëzuar se realiteti, apo se rreshtat e parë kundra titist të 
jugosllavëve. Duke qenë se ishin në kuadrin e një propaganda komuniste, artikujt 
ishin të ndërtuar në kuadër të ndikimit psikologjik. Kur pjesën më të madhe të 
artikullit e zinte shqetësimi jugosllav, përmendja e shqetësimeve shqiptare në pak 
rreshta dhe si të dorës së dytë nuk linte ndikim të madh në psikologjinë e lexuesve 
aq sa fi llimi, pasi tashmë ishin të lodhur nga leximet e gjata propagandistike, dhe 
se shqetësimi jugosllav dukej shumë më bindës. Madje në shumë raste refugjatët 
shqiptar që vĳ në në Shqipëri shprehen se kjo është toka jonë,8 çfarë të lë të kuptosh se 
tashmë për to, toka shqiptare nën Jugosllavi nuk ishte më shqiptare por jugosllave, 
ashtu sikurse edhe Enveri e kishte quajtur që gjatë fundit të Lu% ës së Dytë Botërore. 
Edhe kur artikujt janë të plotë për tokat shqiptare, mundohet të analizmi mos 
të dalë nga kuadri internacionalist dhe federative jugosllav. Në këtë territore nuk 
ka probleme më specifi ke se ato në krejt Jugosllavinë, ato zakonisht s’kanë liri 
për të shprehur dashurinë për Stalinin, jeta është e shtrenjtë, regjimi titist burgos 
kundërshtarët politik të jugosllavizmit stalinist,9 por asnjë problem se si në këto 
territore kishte burgosje me karakter shqiptar etnik, sesi këtu kishin probleme të 
dëbimit të popullsisë shqiptare, këto pothuajse nuk përmendeshin sepse do binte 
koncepti ideologjik i internacionalizmit dhe do të kalohej në probleme etnike apo 
nacionale, gjë të cilën boshti stalinist e kishte ndaluar. Madje për ne zgjidhja për 
shqiptarët atje ishte bashkëpunimi më i fortë me komunistët jugosllav.10

Doktrina jonë ortodokse staliniste, si pjesë të propagandimit të këtĳ  stili kishte 
edhe mitin e unit brënda saj. Ku në të luhej me një Tito, i cili ishte masakrues dhe 
trockist, përballë një Stalini i cili shihej si zot dhe shpëtimtar i të gjithë popujve. Kjo 
ishte arsyeja që jugosllavizmi ishte i mirë, por uzorpimi titist ishte ai që kishte bërë 
të vuanin të gjithë popujt brenda saj si ato kombëtare, edhe “pakicat shqiptare”. 
Nëpwrmjet kësaj propaganda, e cila i shërbente Moskës, Tito duhet të dilte aq i keq 
për Jugosllavinë dhe shqiptarët saqë ai të shihej edhe më i keq se Mbreti (Kralji) 
Pjetri I Karagjorgjeviç i Mbretërisë Jugosllave. Kjo do të thoshte se shqiptarët nuk 
kishin vuajtur asgjë nën Mbretërinë Jugosllave, sesa po vuanin tashmë në Republikën 
Federative Jugosllave të drejtuar nga Tito. Ideja shprehej si me shkrime ashtu edhe 
me karikatura tek revista politiko saterike Hosteni, i cili Tito arrin të bëjë krime më 
të mëdha se sa Karagjorgjeviçët, mbrëtërit e Jugosllavisë.11 Përdorimi i imaxheve 
ndikonte edhe më shumë në popull, për dy arsye, së pari, sepse me imazhin kemi një 
ngulitje më të thellë sesa shkrimi tek lexuesit, dhe së dyti jemi në një kohë, kur populli 
shqiptar kishte akoma një pjesë të madhe analfabete, imazhi do të kishte një ndikim 
7 20 veta arratisen nga Jugosllavia në Shqipëri pse s’durojnë regjimin shtypës të klikës së Titos në Zëri i 
Popullit, 13 shtator 1951.
8  Fadil Paçrami, Ikën nga skëterra titiste, në Zëri i Popullit, 21 shtator 1951.
9 Xh. Vokshi, Jeta e Shqiptarëve të Kosovës e Metohisë është e padurueshme në Puna, 27 nëntor 1951.
10 Masar Bekteshi, Kriminielat zotër të Jugosllavisë, në Bashkimi, 13 dhjetor 1951.
11 Karikature, në Hosteni Nr. 5, mars 1951.
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më të madh në të gjithë popullsinë. Por propaganda duket se është e pastudiuar mirë, 
dhe brënda saj ka fakte që i bien ndesh njëri - tjetrit. Në një shkrim gazete shohim 
se  Karagjorgjeviçët kishin dashur të bënin dëbimin e shqiptarëve në Turqi,12 dhe 
asgjë nuk përmendet për përpjekjet e kësaj Jugosllavie ku në fi llim të viteve ’50 kishte 
bërë tentative për një veprim të tillë edhe një herë. Apo ekzistojnë shkrime të shumta 
kundra Titos, por që nuk përmenden aspak popullsia shqiptare aty, reagimi që kanë 
ato për të. Kjo në fakt të lë të kuptosh, nga këto shkrime se shqiptarët atje nuk paskan 
qenë edhe aq kundra tĳ , nga propagandimi që bëhet në shtyp madje edhe nga shumë 
emigrant jugosllav, por që në të vërtetë janë shqiptarë.
Por propaganda kundra titiste nuk ishte origjinale si në krĳ imtari, dhe as shqiptare 
nga qëllimet, kjo ishte e kërkuar nga vetë Stalini. Enver Hoxha i cili kishte kthyer 
pllakën nga Titist në Stalinist, dhe që e  shihte lidhjen me Stalinin direkt pa ndërmjtës 
sikurse kishte qenë deri në 1948 (Jacques, 511), kishte deklaruar nga Shkodra që në 
shtator 1949, se Tito mban spiun në Perishtinë dhe Shkup (Vickers, 2004, 189). Kjo 
deklaratë ishte si një gur që godiste dy zogj, e para sepse ishte në Shkodër, një zonë 
shumë afër kufi rit jugosllav nga krahu malazez, dhe së dyti, të linte të kuptoje se 
qytetet shqiptare të Prishtinës dhe Shkupit janë vatër titiste. Kjo gjë ishte shumë e 
menduar mirë nga stalinistët, ato kishin qëllim ta mbanin internacionalist Hoxhën 
dhe t’i prishnin shpresat shqiptarëve të Kosovës, për një bashkim me Shqipërinë, 
pasi kreu i saj e shihte këtë zonë si të rrezikut jugosllav titist. Përdorimi moskovit 
i Shqipërisë bëhej edhe nëpërmjet ambasadës sovjetike në vënd i cili shpesh herë 
kërkonte artikuj të ndryshëm të shkruheshin kundra Titos në shtypin shqiptar (Kaba 
& Çeku, 2011, 149). Në shumë prej artikujve shihet se kosovarët kanë një dashuri 
të zjarrtë për Bashkimin Sovjetik dhe Stalinin, sa ato pranojnë të hyjnë në burg me 
qejf vetëm se dëgjojnë Radio Moskën.13 Por koncepti jugosllavist nuk kërkon Moska 
që të ndryshohet, kjo shihet edhe në terminologjinë e ruajtur në emrat e vendeve 
shqiptare ku Gjakovës i përmendet emri Gjakovicë, i njëjtë me emrin që i jepnin 
jugosllavët.14 Enver Hoxha me shkrimet që paraqitetshin në shtypin e kohës, i thoshte 
indirect kosovarëve që shpëtimin sikurse ne e keni tek Stalini (Çeku, 2008, 104), 
prandaj një pjesë e shkrimeve edhe nga kosovar që vinin në Shqipëri përfundonin 
me lavde të shumta ndaj stalinit, si çlironjës, dhe jo me shpresën që duhet të kishin 
tek Enveri.15 Kjo tregon edhe atë varësinë e pranuar që kishte krjuar shteti i jonë  ndaj 
bashkimit sovjetik. Bbashkimi sovjetik e shihte këtë territor edhe si një zonë për të 
nxjerr informata nga grupet e spiunazhit që hynin në vend, dhe shtetri shqiptar 
bashkëpunonte fare mirë me të. Madje ne kërkonim nga bashkimi sovjetik edhe jurist 
të a% ë për ndihmë në qështjet që rrinin pezull në vend (Kaba & Çeku, 2011, 150). pasi 
në këtë kohë shumë vetë ishin kapur në kufi  në zonën e Kukësit, dhe që u bëhej gjyqi 
si spiun Jugosllav dhe pjesa më e madhe e tyre ishin shqiptar të shqipërisë, ose të 
zonës jugosllave.16

Në kuadrin e kësaj propaganda me frymë sovjetike, të qëllimit internacionalist, ishte 
12 Shaban Zeneli, Klika fashiste e Beogradit shtyp dhe çfrytezon  pakicat shqiptare ne Jugosllavi, në Luftëtari, 
1 Prill 1951.
13 Shaban Braha, Rinia e Kosovës lufton kundër regjimit titist, në Rinia, 30 qershor 1951.
14 Shaban Braha, Po aty.
15 Terror titist mbi popullsinë shqiptare në Kosvë dhe Metohi, në Bashkimi, 11 maj 1951.
16 U hap në Kukës gjyqi kundër gjashtë agjentëve në shërbim të U.D.B. – së jugosllave në Zëri i Popullit, 22 
shtator 1951.
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edhe paraqitja e shqiptarëve të Jugosllavisë, sidomos atyre të Kosovës, si spiunë dhe 
bashkëpunëtor të Titos. Edhe në gjyqin e Kukësit kishte qenë tendenca për të treguar 
se shqiptarët e Shqipërisë shiheshin si spiun në Kosovë,17 dhe se në të njëjtën kohë 
edhe ato shqiptarë të Kosovës ishin në këtë kuadër. Formë tjetër është edhe paraqitja 
e shqiptarëve të zonave kufi tare si spiunë, si njerëz që bashkëpunonin me UDB - 
në jugosllave, e kjo shihet sepse pjesa më e madhe e këtyre bashkëpunëtorëve që 
përmendeshin ishin emra shqiptarësh.18 Një katrakter tjetër ishte edhe përmendja e 
qyteteve shqiptare si qytete me ndikim të UDB – së, sikurse ishte rasti i Dibrës, të 
cilët qytetarët e saj bashkëpunonin fort kundra Shqipërisë.19 Madje këto kosovarë 
shpeshherë ishin spiunë që jo vetëm Jugosllavia por edhe vendet e tjera imperialiste, 
si SHBA dhe Italia i përdornin kundër Shqipërisë.20 Kjo propagandë me frymë 
intenacionaliste e kërkuar edhe nga sovjetikët, bëhej për dy arsye, së pari, për të 
% ohur idetë kombëtare të popullit shqiptar në të dy krahët, dhe më shumë se ideja 
e një kombi të triumfonte ideja e një populli me ide komuniste, i cili i bashkon më 
shumë popujt sesa gjaku kombëtar. Së dyti, ishte interesi i brendshëm i shtetit shqiptar 
komunist, ku duke i paraqitur këto zona të krahut titist apo kosovarët po ashtu, do të 
zbehte idenë e popullit shqiptar për t’u arratisur në këto zona nga skëterra enveriste 
në të vërtetë. Një shembull i tillë mund të ishte Dibra, në të cilën shqiptarët e zonës 
lindore e kishin lehtë për të kapërcyer kufi rin.
Por për realizimin e propagandës me qëllim antititist dhe internacionalist, nuk do të 
ishte shumë e efektshme nëse do të bëhej vetë nga shqiptarët apo vetëm nga artikuj 
të shtypit të demokracive popullore. Propaganda e tillë do të ishte më e efektshme në 
shtypin shqiptar duke përdorur pikërisht shqiptarët që gjëndeshin në Jugosllavi, ose 
problemet që ato kishin. Pasi një stil i tillë do të tingëllonte më bindës në psikologjinë 
shqiptare brenda kontureve politike. Emigrant politik si Perloc Margilaj apo Alison 
Çako, Shaban Zeneli e të tjerë, shkruanin artikuj të gjatë e të shumë në të gjithë gazetat e 
vendit tonë, duke paraqitur problemet e shumta që kishte Jugosllavia. Rasti i vrasjeve 
që bëhen në Jugosllavi ndaj komunistëve të ndershëm duhet triumfuar, kurse vrasja 
e një vajze shqiptare në Podgoricë, përmendet si diçka kalimtare.21 Ndërkohë që 
kosvarët, sipas shkrimeve të tilla shpreheshin se jeta këtu është më e lumtur, pasi këtu 
po ndërtohet socializmi, dhe ka makina sovjetike, kurse në Jugosllavi, triumfojnë 
makinat amerikane.22 Po ashtu, dhe në fshatrat kosovarë, kulaku paraqitet në rangun 
e senjorit mesjetar, kurse fshatari në rangun e bujkrobit i cili vetëm punon për to.23 
këto lloj propagandash që edhe në atë kohë dukeshin absurde, viheshin në dorën 
dhe në gojën e kosovarëve, për t’u bërë edhe më të besueshme, tejk shqiptarët këtu, 
duke u thënë atyre se kjo është eksperiance e një pjese të popullit shqiptar që jeton në 
atë skëterrë. Qëllimi ishte frenimi në të gjithë format e arratisjes së shqiptarëve drejt 
Jugosllavisë. 
Ndër ato të pakët artikuj ku nxirren një pjesë e problemeve të vërteta të shqiptarëve 

17 Në gjyqin e Kukësit i pandehuri Zaim Banushi pohon aktivitetin e U.D.B. – së jugosllave kundër vendit tone, 
në Zëri i Popullit, 23 shtator 1951.
18 Fadil Paçrami, Ikën nga skëterra titiste III, në Zëri i Popullit, 23 shtator 1951.
19 Fadil Paçrami, Ikën nga skëterra titiste II, në Zëri i Popullit, 22 shtator 1951.
20 A. B., Klika e Titos – një seksion i spiunazhit amerikan, në Zëri i Popullit, 7 qershor 1951.
21 Perloc Margilaj, Nën regjimin e Titos krimet janë të panumërta, në Puna, 7 Gusht 1951.
22 Masar bekteshi, Terrori dhe kriminalitteti metoda të vetme të sundimit titist, në Bashkimi, 14 tetor 1951.
23 Masar bekteshi, Kulaku – mbështetje e titistëve në fshat, në Bashkimi, 21 tetor 1951.
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atje, si: hapja e shkollave turke, mungesa e shtretërve në spitaleve, apo edhe e 
produkteve ushqimore, ka si qëllim më shumë për terrorizimine  popullit këtu, se 
atje jetojnë vërtetë në skëterrë.24 Në Kosovë kishte pasur edhe shumë intelektual që 
ishin eleminuar që nga fi llimi i viteve ’50,25 por asnjëherë nuk ishte folur as si dukuri, 
dhe as diheshin me emra tek ne. Propaganda ishte e ndarë në të gjithë kohët e vitit, 
artikujt shkonin deri në fund të vitit, ku qëllimi ishte që t’i tregohej shqiptarëve se ju 
po e pritni të lumtur Vitin e Ri në krahasim me zonat ku kërkoni të arratiseni. Por 
realitet nganjëherë ishte edhe më ndryshe, pasi të rinj nga Kosova kishin nisur të 
shkonin edhe në Shkollën Pedagogjike të Beogradit, apo në Universitet, por kjo nuk 
ishte në qëllim të propagandës komuniste (Vickers, 190-191).
Përsa i përket aspektit social të jetës së përditshme dhe përjetimit të vërtetë që kishin 
kosovarët, edhe ajo nuk mund të lihej jashtë, të tregohej reale, apo të mos vlerësohej 
në kuadrin internacionalist. Një vëmendje të veçantë i është kushtuar burgjeve të 
shumta që gjëndëshin në Jugosllavi të ndërtuar nga Klika Titiste, dhe vuajtjeve që 
hiqnin në to populli. Në shtypin shqiptar kritikohen shumë nxjerrja nga burgu e të 
dënuarve politik që po ndodhte në Jugosllavi me kërkesën e anglo – amerikanëve. 
Problem shqetësues për ne ishte se jugosllav të pafajshëm po qëndrojnë në burg, por 
asnjëherë nuk shprehet se sa prej këtyre të pafajshmëve janë shqiptarë, sa prej tyre 
janë liruar nga burgu apo qëndrojnë pa e merituar,26 kjo nuk përbënte një vëmendje 
për ne. Sipas shtypit tonë, numri i të liruarve qenka rreth 200 000,27 por asgjë nuk 
thuhet për shqiptarët e liruar, qofshin këto edhe kriminel lu% e, sikurse cilësopheshin 
të gjithë të tjerët. Madje klika titiste ishte shumë e dhunshme saqë vriste edhe patriotë 
jugosllav,28 por nuk përmendet se ç’po ngjet me patriotët shqiptar atje, apo ndoshta 
realisht tashmë patriotët shqiptar në kuadrin nacionalist ishin transformuar në 
patriot jugosllav, nga furça internacionaliste. Dhuna ishte e pranishme dhe jo pak 
në Kosovë edhe në këtë kohë, ajo pranohej edhe nga autoritetet federalist jugosllave, 
të cilët kritikonin burokratët në Kosovë, që po dilnin jahstë kopetencave (Verli, 
2000, 121), por kjo nuk i shërbente qëllimeve të propagandës sonë sipas direktivave 
sovjetike. Problem ishin edhe vrasjet dhe spastrimet etnik në zona të ndryshme të 
Kosovës, dërgimi i tyre drejt Turqisë, apo hapja e shkollave turke në vend. Element që 
përmendeshin dhe shumë rradhë, më shumë si fakte sesa si qëndrime. Ne reagonim në 
shtypin komunist, gati çdo javë se si Tito ishte lidhur me politikën anglo – amerikane, 
sepse kishim frigë se kjo lidhje po e largonte Jugosllavinë nga idologjia komuniste 
staliniste, por regimet ishin hĳ e për rastet e shkombëtarizimit shqiptar në këtë kohë.29 
Madje shpeshherë shumë arsimtar nën damkën e kolaboracionistit nazi – fashist, 
hiqeshin nga puna apo futeshin në burg, duke dëmtuar shkollat shqipe (Buxhovi, 
2012, 313). Kjo përsëri e ka shpjegimit te koncepti internacionalist që kërkonte të 
bënte Bashkimi Sovjetik, sepse atyre do t’u interesonte të kishin një zonë të pastër 
etnikisht pas spastrimit shqiptar.

24 Titistët terrorizojnë popullsinë shqiptare të Kosovës, në Bashkimi, 23 dhjetor 1951.
25 Sabile Keçmezi – Basha, Lëvizja ilegale patriotike Shqiptare në Kosovë 1945 – 1947, (Shkodër: Balli 
Kombëtar, 1999), 52.
26 Kriminelët e luftës aleatët e Titos, Bashkimi, 3 janar 1951.
27 XH. Titua mik i armiqve te popullit, në Luftëtari, 14 janar 1951.
28 Banda titiste persekuton dhe vret patriotet jugosllave, Luftëtari, 28 janar 1951.
29 Masar Bekteshi, Metoda fashiste për çkombëtarizimin e popullsisë shqiptare në Jugosllavi, në Bashkimi, 
17 tetor 1951.
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Një ndër faktet që duhet të ishte shqetësuese për ne se si trajtohej problem shqiptar, 
duhet të ishte se si po i jepej rëndësi nga ana e Jugosllavisë arsimit shqiptar, por edhe kjo 
ishte brenda kuadrit propagandistik të shformuar. Në një karikaturë të Hostenit, Tito 
paraqitet përballë amerikanëve, dhe në sfond është një shkollë e mbyllur shqiptare, 
ku digjitura e karikaturës thekson se, unë nuk bëj asnjë dallim nacional, se shqiptarët 
i kanë të gjithë të drejtat si jugosllavët.30 Së pari, se sa rëndësi i jep shqiptarëve atje 
kjo, shihet se karikatura është në faqen e fundit të numrit të fundit të atĳ  viti. Së 
dyti, nga kuadri i paraqitur duket sikur amerikanët ia kanë kërkuar këtë veprim për 
ta bërë. Dhe së treti, sepse kjo gjë është si në të gjithë Jugosllavinë, shqiptarët nuk 
qenkan trajtuar më keq se grupet tjera. Ky element nuk e ndihmonte aspak popullin, 
ai më shumë kërkon të paraqes të këqinj amerikanët, duke e paraqit më shumë veten 
të bindur ndaj ideologjisë sovjetike, me anë të armiqësisë amerikane. Megjithatë 
elementët arsimor dhe kulturor nuk mungonin plotësisht as në kuadrin e arsimit dhe 
kulturës në Kosvë. Që nga viti 1951 ishin ndërtuar banesa sociale (Verli, 120), apo 
shumë grupe artistike shqiptare merrnin pejsë në gjuhën shqipe në festival artistike 
në tërë Jugosllavinë (Vickers, 291). Por këto ishin elemente të cilët nuk i interesonin 
propagandës së kohës, që të paraqiteshin në shtypin shqiptar. Jugosllavizmi duhej 
të bëhej tek shqiptarët jo nën kuadrin e Titos, por sikurse e kërkonte Moska, nën 
kuadrin e stalinizmit.
Indoktrinimi internacionalist i shtypit komunist shqiptar është deri në atë stad 
sa arrin që indirekt të jetë edhe kundra shqiptarëve atje, me stilin se si shkruan. 
Rezistenca kundër Titos paraqitet që nga Sllovenia në Veri e  Mali i Zi në Jug, por 
askund nuk paraqet nëse ka rezistencë të organizuar të shqiptarëve.31 Në fakt, kjo 
ishte rezistenca më e madhja që ishte bërë deri në atë kohë, por me qëllime të pastra 
kombëtare. Propaganda arrin absurdin, ku shprehet se jugosllavët po detyrojnë 
të gjithë shqiptarët që kalojnë aty të mbahen me zori e të bëhen jugosllav,32 gjë që 
bie ndesh me atë që sapo thamë më sipër që jugosllavët kishin bërë përpjekje që të 
largonin shqiptarë, por kjo nuk ishte në interesin tonë të momentit. Në artikullin 
“Ç’po ngjet në Mal të Zi”33 paraqitet rezistenca e qetave dhe e jugosllavëve aty kundra 
Titos, por aspak nuk përmendet askush nga ato se janë shqiptar, i vetmi dallim qe 
tradhton jugosllavizmin dhe që dallohet është emri, Pjetër Kolë Marashi.34 Gjithashtu 
shqetësuese për ne është, se në Tuz është vendos një garnizon ushtarak, por nuk 
thuhet se ajo është tokë shqiptare. Për to shqetësuese, e ndoshta edhe e frigshme është 
se kjo zonë është 18 km afër kufi rit me ne. 
Në raste të tjera propagandohet se shumë punonjës hiqen nga puna, sepse nuk e 
dojnë propagandën titiste, dhe shumë prej zonave përmenden me emra qytetesh e 
republikash dhe me numër punëtorësh, ama zonat shqiptare janë inekzistente, çka 
tregon se interesimi për to, është fare i pakte.35 Propaganda anti jugosllave arrin deri 
në atë pikë saqë vendosen artiuj të gjatë ku përshkruajnë zymtësinë që ka qyteti i 
Beogradit sot, zymtësi e shkaktuar nga pushtimi i qytetit nga klika e Titos dhe 
30 Hosteni, Nr. 24, dhjetor 1951, 12.
31  A. B., Zëri i vërtetë i patriotëve jugosllave, në Zëri i Popullit, 3 Mars 1951
32 Meleq Babani, Metoda fashiste për ndrimin e nënështetësisë za nënështetasve shqiptarë në Jugosllavi, në 
Zëri i Popullit, 28 qershor 1951.
33 Masar Bekteshi, Ç’po ngjet në Mal të Zi, në Bashkimi 16 tetor 1951.
34 Masar Bekteshi, Ç’po ngjet, Po aty.
35 Punonjësit jugosllav kundër agjitacionit fashist, Bashkimi, 16 qershor 1951.
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amerikanët,36 duke bërë që populli i qytetit të vuaj. Në fakt shumë më patriotike 
do të ishte të shkruhej, dhe të shqetësoheshim se ç’ngjiste në qytetet shqiptare në 
Jugosllavi, sa ishte urbanizmi, si jetohej, si ishte higjena. Apo në fakt qytetet shqiptare 
duhej të paraqiteshin si vatra të spiunazhit titist, sikurse deklaratat e Enver Hoxhës 
në Shkodër, kurse Beogradi duhet të paraqitej i sdegraduar, për shkak të lidhjes që 
kishte me amerikanët.
Edhe plani ekonomik nuk shpëtoi pa u përfshirë në këtë stil propagandimit. Ky stil 
duhet të ishte më i lartë adhe në këtë fushë. Brenda ekonomisë së Jugosllavisë, në 
zonat shqiptare përdorej dhe përmendej më së shumti zona mineral mbajtëse dhe 
miniera e Trepçës. Që në fi llim të vitit në shtypin shqiptar shihet shqetësimi që është 
për këtë minierë, me anë të një artikulli rus, i cili akuzonte Jugosllavinë titiste se 
po shiste gjithë mineralin e saj amerikanëve.37 Edhe Bullgaria shkruan për Trepçen, 
së cilës i gjithë materiali po i merret dhe po i jepet kanadezëve dhe amerikanëve.38 
Ndërkohë që shqetësimi i ynë direkt nga shkrimet tona nis shumë vonë dikund në 
maj, por edhe kjo e shprehur si një minierë të cilët punëtorët jugosllav sabotuan punën 
prodhuese,39 kur në fakt punëtorët këtu pothuajse të gjithë ishin shqiptar, e mbi të 
gjitha zonë shqiptare në veri të Kosovës, madje aty kishte rënë shumë ekonomia në 
këtë vit për shkak të diferencimit etnik që bëhej (Verli, 118). Këtu punëtorë në fakt 
e kishin kundërshtuar shumë regjimin e kushtet e rënda deri në hedhjen në erë të 
stacionit elektrik, të minierës,40 por asnjëri nuk paska qenë shqiptar sipas artikujve.
Propaganda sovjetike tregohet e kujdesshme me këtë situatë. Ajo është shumë e 
shqetësuar për Trepçen e cila pjesa më e madhe e pasurive të saj, po i shkon amerikano 
– kanadezëve, por shqetësimin më të amdhe e paraqet ose vetë, ose ndërmje#  shtypit 
bullgar apo çekosllovak (Lory, 2007, 84), satelitë edhe këto sikurse Shqipëria dhe 
shumë pak nëpërmjet shtypit direkt shqiptar. Kjo për arsyen që as në këtë kudër 
të mos përmendej fare aspekt shqiptar i kësaj zone, kaq të pasur me minerale për 
armatime të Lu% ës së Ftohtë, por të shihej si pjesë e mandashme e Jugosllavisë, por 
të asaj pa Titon.
Në një territor si Kosova, ku shumica e popullsisë në këtë kohë ishte rurale, një 
shqetësim i madh duhet të ishte edhe jetas e fshatarsisë, nëse shtypi shqiptar do 
të luante rolin e saj patriotik sikurse duhej ta luante. Në shtypin e kohën tek ne, 
qofshin këto emigrantët jugosllav (shqiptar) apo nga Shqipëria, paraqitnin problemet 
e fshatit si probleme të fshatit jugosllav edhe në tokat shqiptare,  sikurse ishte rasti i 
rezistencës së punimit të tokës,41 e po ashtu paraqitet Zadruga, ideja e kooperativave 
shoqërore si një fazë e kthimit prapa në Mesjetë.42 Sikurse edhe në çdo fushë tjetër 
propagandimi ishte direkt ndaj popullit shqiptar brenda Shqipërisë, për t’i thënë 
atyre se Kooperativa ynë socialiste është shumë më e mirë sesa Zadruga e cila në të 
vërtetë ka karakter mesjetar dhe jo të lirë. Në të vërtetë problemi fshatar ishte thikë 

36 V. Jovanoviç, Beogradi sot, në Bashkimi, 23 gusht 1951.
37 Planet titiste për të çveshur vendin dhe popujt e Jugosllavisë, në Puna, 2 janar 1951.
38 Klasa punetore jugosllave eshte kundra prodhimit te metaleve për industrinë luftarake amerikane, në 
Luftëtari, 25 janar 1951.
39 Masar bekteshi, Jugosllavia koloni dhe vater agresioni e Anglo – Amerikanëve në Ballkan, në Bashkimi, 3 
maj 1951.
40 Patriotët jugosllavë hedhin në erë fabrikën e municioneve në Kasovska Mitrovica, në Puna, 11 Maj 1951.
41 Alison Çako, Ashpërsimi i luftës kundër klikës Tito shtohet në Jugosllavi, në Bashkimi, 15 shkurt 1951.
42 Fadil Paçrami, Ikën nga skëterra Titiste IV, në Zëri i Popullit, 24 shtator 1951.
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me dy presa. Aty u shpronsuan shumë toka të fshatarëve të mëdhenj (Verli, 2003, 85), 
dhe nuk ishte e vërtetë sikurse thuhej këtu se Tito ndihmonte vetëm kulakët, dhe nga 
ana tjetër kishte pasur një përmirësim të tokave bujqësore, ishte shtuar mekanika 
bujqësore, dhe ishin vënën nën ujë rreth 2000 ha të rinj (Verli, 119). Por këto elemente 
nuk kishin si të paraqiteshin, kur dihej qëllimi i gjithë kësaj propaganda.
Ekonomia e krejt jugosllavisë ishte shumë shqetësuese për propagandën tonë, por 
nuk ishte e tillë, ekonomia e tokave shqiptare. Aty kishte një interesim për çmimet e 
rritura në Jugosllavi, sesi munogonin artikujt ushqimor, apo se rrogat në Jugosllavi 
nuk dilnin as për një javë,43 por për të njëjtat probleme, nuk kishim aspak shqetësim 
të tillë, se si ishte kjo ekonomi në tokat shqiptare. Madje shqetësimi i jugosllavisë 
vihej nën emrin e emigrantëve kosovarë që ishin këtu. Ekonomia e Kosovës nuk ishte 
ajo që duhej të ishte në fakt në kuadrin e Jugosllavisë. Ajo në vitin 1951, gati drejt 
fundit të planit të parë 5 vjeçar ishte rreth 97 % e asaj të vitit 1946, dhe jo 20 herë 
më shumë sikurse ishte planifi ku në plan (Verli, 116-117). Kjo kishte ardhur edhe si 
rezultat i një hakmarrjet që kishin bërë jugosllavët, ndaj popullit shqiptar pas prishjes 
së marrëdhënies me Jugosllavinë. Prishja e marrëdhënie ndikoi shumë për kosovarët 
(Lalaj, 2000, 56), të cilët u pa se për shtetin shqiptar nuk kishte shumë interes. Nga ana 
tjetër investimet e premtuara nga ana e Jugosllavisë për zonën e Kosovës, kishte qenë 
një reklamim përballë Shqipërisë, duke dashur t’i thuhej kësaj të fundit se investime 
të tilla do të jenë të shumta edhe për ju. Prishja e këtyre marrëdhënieve ngriu 
investimet, ndërkohë që për shtypin tonë kishte një propagandim se marrëveshjet 
anglo – amerikane që po bënte Tito, nuk po çonin drejt realizimit të planit të parë 
pesë vjeçar, dhe askush nuk fl iste për mos realizmi të premtive po të këtĳ  plani në 
Kosovë. Por në kuadrin e një propagandimi me krye@ alë Stalinin nuk kishte si të 
përmendej, ky aspekt.
Për propagandën komuniste e gjithë e keqja e ekonomisë jugosllave vinte nga 
bashkëpunimi me imperialistët amerikan, e ato anglez. Shitja e çdo produkti që 
prodhonte Jugosllavia tek vendet kapitaliste si SHBA, Britani, Gjermani, Francë, 
kishte çuar në mungesa të shumta të produkteve për popullin jugosllav dhe rritje të 
çmimeve.44 Por ky shqetësim kaq i madh nuk shprehej aspak se nëse nuk kishte asgjë 
në tregjet e Jugosllavisë si ishte gjëndja në tregjet e Kosovës, si ishin çmimet atje, dhe 
sa ishin të zot ato t’i blinin këto produkte të pakta. Por propaganda ka edhe bllofe 
të pakujdesit të shkrimit, ndodh që për të njëjtin artikull të ketë nga i njëjti autor 
dy çmime të ndryshme kur shkruhej në gazeta të ndryshme,45 çfarë të lë në dyshim 
për vërtetëtsinë e artikujve. Mungesat ishin të vërteta në fi llim të viteve 1951 e në 
vazhdim sidomos të produkteve ushqimore (Malcolm, 2001, 333-334), por shqetësues 
është fakti se këto shkrime të vujtjeve të jugosllavëve shkruhen nga shqiptarë që kanë 
ardhur nga Jugosllavia, të cilët duket vetëm sa emri i vihej në këto artikuj, ose ishin 
bashkëpunëtor të propagandës Stalinisto – Enveriste.
E gjitha kjo periudhe dhe vitet që do të vĳ në në vazhdim si pasues të këtĳ  stili, do 
të çojnë në coptimin ideologjik të popullit shqiptar. Një pjesë e popullit e cila jetonte 
nën Jugosllavinë Revizioniste sikurse quhej në propagandën tonë komuniste, dhe një 
pjesë tjetër kjo këtej kufi rit e cila ishte besnike orotodokse ndaj Stalinizmit. Kjo gjë u pa 
43 Alison Çako, Jugosllavia e sotme çifl ik i imperialistëve, në Bashkimi, 12 gusht 1951.
44  Sytki Hoxha, Mjerim për popujt jugosllav, në Bashkimi, 5 tetor 1951.
45 Preloc Margilaj, Punëtorët Jugosllav sabotojnë planet titiste, në Puna, 4 dhjetor 1951.
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se populli shqiptar i Shqipërisë, u propagandua, duke u përdor pjesa tjetër e popullit 
qëe jetonte nën  Jugosllavi, për këtë propagandim duke pasur si qëllim terrorizimi i të 
parës, për të mos u arratisur e dëshiruar komunizmin jugosllav. Ndërkohë që mbyllja 
e Shqipërisë, çoi në një hermetizim të Shqipërisë, duke krĳ uar një komunizëm përfekt 
patriotik shqiptar për kosovarët në imazhin e tyrer, krejt i largët me realitetin faktik.
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1951.
26. Masar Bekteshi, Kriminielat zotër të Jugosllavisë, në Bashkimi, 13 dhjetor 1951.
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27. Karikature, në Hosteni Nr. 5, mars 1951.
28. Shaban Zeneli, Klika fashiste e Beogradit shtyp dhe çfrytezon  pakicat shqiptare ne Jugosllavi, në 

Lu% ëtari, 1 Prill 1951.
29. Shaban braha, Rinia e Kosovës lu# on kundër regjimit titist, në Rinia, 30 qershor 1951.
30. Terror titist mbi popullsinë shqiptare në Kosvë dhe Metohi, në Bashkimi, 11 maj 1951
31. U hap në Kukës gjyqi kundër gjashtë agjentëve në shërbim të U.D.B. – së jugosllave në Zëri i 

Popullit, 22 shtator 1951.
32. Në gjyqin e Kukësit i pandehuri Zaim Banushi pohon aktivitetin e U.D.B. – së jugosllave kundër 

vendit tone, në Zëri i Popullit, 23 shtator 1951.
33. Fadil Paçrami, Ikën nga skëterra titiste III, në Zëri i Popullit, 23 shtator 1951.
34. Fadil Paçrami, Ikën nga skëterra titiste II, në Zëri i Popullit, 22 shtator 1951.
35. A. B., Klika e Titos – një seksion i spiunazhit amerikan, në Zëri i Popullit, 7 qershor 1951.
36. Perloc Margilaj, Nën regjimin e Titos krimet janë të panumërta, në Puna, 7 Gusht 1951.
37. Masar bekteshi, Terrori dhe kriminali' eti metoda të vetme të sundimit titist, në Bashkimi, 14 

tetor 1951.
38. Masar Bekteshi, Kulaku – mbështetje e titistëve në fshat, në Bashkimi, 21 tetor 1951.
39. Titistët terrorizojnë popullsinë shqiptare të Kosovës, në Bashkimi, 23 dhjetor 1951.
40. Kriminelët e lu# ës aleatët e Titos, Bashkimi, 3 janar 1951.
41. XH. Titua mik i armiqve te popullit, në Lu% ëtari, 14 janar 1951.
42. Banda titiste persekuton dhe vret patriotet jugosllave, Lu% ëtari, 28 janar 1951.
43. Masar Bekteshi, Metoda fashiste për çkombëtarizimin e popullsisë shqiptare në Jugosllavi, në 

Bashkimi, 17 tetor 1951.
44. Hosteni, Nr. 24, dhjetor 1951.
45. A. B., Zëri i vërtetë i patriotëve jugosllave, në Zëri i Popullit, 3 Mars 1951.
46. Meleq Babani, Metoda fashiste për ndrimin e nënështetësisë za nënështetasve shqiptarë në 

jugosllavi, në Zëri i Popullit, 28 qershor 1951.
47. Masar Bekteshi, Ç’po ngjet në Mal të Zi, në Bashkimi 16 tetor 1951.
48. Punonjësit jugosllav kundër agjitacionit fashist, Bashkimi, 16 qershor 1951.
49. V. Jovanoviç, Beogradi sot, në Bashkimi, 23 gusht 1951.
50. Planet titiste për të çveshur vendin dhe popujt e Jugosllavisë, në Puna, 2 janar 1951.
51. Klasa punetore jugosllave eshte kundra prodhimit te metaleve për industrinë lu# arake amerikane, 

në Lu% ëtari, 25 janar 1951.
52. Masar bekteshi, Jugosllavia koloni dhe vater agresioni e Anglo – Amerikanëve në Ballkan, në 

Bashkimi, 3 maj 1951.
53. Patriotët jugosllavë hedhin në erë fabrikën e municioneve në Kasovska Mitrovica, në Puna, 11 

Maj 1951.
54. Alison Çako, Ashpërsimi i lu# ës kundër klikës Tito shtohet në Jugosllavi, në Bashkimi, 15 

shkurt 1951.
55. Fadil Paçrami, Ikën nga skëterra Titiste IV, në Zëri i Popullit, 24 shtator 1951.
56. Alison Çako, Jugosllavia e sotme çifl ik i imperialistëve, në Bashkimi, 12 gusht 1951.
57. Sytki Hoxha, Mjerim për popujt jugosllav, në Bashkimi, 5 tetor 1951.
58. Preloc Margilaj, Punëtorët Jugosllav sabotojnë planet titiste, në Puna, 4 dhjetor 1951.
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Policimi  lokal ne zonat urbane dhe rurale

PhD Kemail Shaqiri

Abstrakt

Nisur nga rëndësia dhe roli i policisë ne kuadër te shoqërisë demokratike është prioritare, 
te defi nohet kuptimi i policisë shtetërore. Ajo është institucion i administratës shtetrore , në 
varësi te Ministrit për punë te brëndëshme, me mision të mbrojë dhe ruaj rendin dhe sigurinë 
publike te të gjithë qytetarëve  dhe të garantojë zbatimin e ligjit .Për zbatimin e suksesshëm 
te ligjit, policia për vet faktin e natyrës se punës dhe ndjëshmërisë së detyrave që kryen, 
jurisdikcionit dhe  pritjeve publike, ka një rol që hap pas hapi të përcjell zhvillimin, ndarjen 
gjeografi ke  te shtetit dhe strukrurën politiko-administrative.Çdo nivel shtetëror, rajonal, 
kantonal apo pushteti lokal i kanë të organizuara forcat policore, te cilat korespondojnë  me 
organizimin struktural dhe gjeografi k, dhe kjo është pasoja e këtĳ  lloji të organizimit dhe 
ndarjes gjeografi ke te forcave policore deri tek niveli i bashkësive dhe komunës. Nga këtu 
rrjedhin edhe kompetencat  ne nivelet e ndryshme te organizimit.Ky është justifi kimi i policisë 
shtetërore, që në të njejtën kohë përseritë organizimin qendror ne nivelet lokale dhe rajonale.
(psh.për çdo prefekturë/rajon e ka një drejtori te policisë, për çdo bashki ka komisariatin), kjo 
është një si udhrrëfyes dhe udhëheqëse për shoqëritë demokratike që i shërbën decentralizimit 
te pushtetit. Një veti pozitive e policisë është ruajtja e organizimit te centralizuar në kuptimin e 
ndjekjës se vĳ ës vertikale “nga qendra kah baza”, për parandalimin më të lehtë dhe lu% ës kundër 
:trafi kimit,kontrabandimit,tregtisë, krimit të organizuar, më çrast mundë të krĳ ohen taskforca 
integruese me policitë tjera  ku në të njejtën kohë përcaktohën për zgjidhjen e problemeve të 
përbashkëta.Është më rendësi të theksohet roli i policisë ne demokraci për arsyen se, ajo është 
më e dukshme  dhe organizatë përfaqsuese e sistemit ligjor, ne veprimet e saja dhe ne raport 
me qytetarët.Për realizimin dhe përmbushjën e mandatit të sajë, zyrtarëve policor me ligj ju 
vëhët në  dispozicion monopoli i përdorimit të  forcës ligjore. Një moment jashtëzakonisht i 
rëndësishëm i policisë është modeli i policimit ne komunitet/bashkësi.Vështrimi ligjor me dy 
hipoteza të qëndrimit politik mbi rolin e policisë në shoqëri evidentohen tre tipa te mundshëm 
te raporteve policia-komuniteti.Modeli politik i referohet raportit policia –komuniteti, te cilët 
janë ndërtuar me trajtim preferencial te problemit, diskriminimin dhe korrupsionin.Modeli 
ligjor i cili bazohet mbi hipotezen e ndikimit politik mbi policinë, që ndikon negativisht ne 
raportet policia-komuniteti dhe qytetareve sepse, këto raporte duhet të jenë të strukturuara, 
institucionalizuara dhe burokratike.Modeli i policimit komunitar, i cili mbështetët dhe arrihet 
mbi besimin dhe perkrahjën publike nga ana e policisë, duke e bërë ate më të përgjegjshme, te 
gatshme dhe te orientuar sipas nevojave individuale  dhe ndaj grup qytetarëve, pa angazhim  
dhe trajtim preferencial te policisë , paragjykimeve dhe diskriminimit.

Fjalë kyçe: Policia, struktura, demokracia, modelet, komuniteti.

1. Nocioni i policisë dhe vështrim i shkurtër  historik për punën policore në 
bashkësi

Policimi është veprimtari e cila i përket formave dhe mënyrave te zbatimit të ligjit mbi 
policinë ne të gjitha nivelet e organizimit dhe funksionimit te organizatës policore 
brënda sistemit policor. Për ta kuptuar më lehtë punën policore në bashkësi së pari 
do ofrojmë një defi nim për policinë. Ajo është një fi lozofi  e re e veprimtarisë policore 
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e bazuar ne idenë që zyrtarët policor dhe qytetarët punojnë së bashku si dhe ne mënyra 
te ndryshme kreative i zgjedhin problemet aktuale në nivelin e bashkësisë lokale që 
ndërlidhën me kriminalitetin, frigën nga krimi i organizuar si dhe formave tjera te 
çrregullimit shoqëror. (Trojanowicz,B,1990:5).Pra, policia në bashkësi lëvizë fokusin 
e veprimeve policore me reagimin ndaj informacioneve të qytetarëve  për zgjidhjën 
e problemeve.Nocioni policia, kushtet e krĳ imit të sajë si dhe zhvillimi i sajë, dhe 
format e sajë te organizimit, janë të kushtëzuara me zhvillimin e shoqërisë njërëzore. 
Rrënjët e sajë i gjejmë para ekzistimit te shtetit, në bashkësitë e para te thjeshta. Është 
e njohur, që para ekzistimit të shtetit, e me vet këtë edhe normave politiko-juridike, te 
gjitha shoqëritë e kanë pasur nje formë të thejshtë te integrimit. Lidhja fundamentale 
intgruese në kuadër të bashkësive te para te vogla, janë bazuar ne raportet mbikqyrëse 
afatgjata. Ashtu që, sjellja e çdo individi ka qenë çështje e vëzhgimit kontinuel. Kjo 
formë e bashkësisë shoqërore e thjeshtuar ka përfaqsuar raportin shoqëror ne korniza 
të kufi zuara. Në këto shoqëri segmentare, afërsia gjinore ka pasur karakteristika 
themelore te strukturës shoqërore, dhe  funksionin e rregullimit moral te jetës së 
përgjithshme në bashkësi siç janë:raportet pasurore, solidariteti ndaj rreziqeve të 
jashtme, organizimi ushtarak, veprimtaria prodhuese, funksioni religjioz etj. Zhvillimi 
dhe vet diferencimi i shoqërisë, ndarja e punëve, urbanizimi i shtuar, e posaqerisht 
diferencimi i interesave te njërëzve dhe bashkësive, e sjell deri tek ajo që disa funksione 
te hershme rregullative hap pas hapi te transferohën ne bartës tjerë. Si bartës kryesor i 
funksioneve të komplikuara lajmërohën institucionet shoqërore. 
Ne realitet, në te gjitha bashkësitë e vogla homogjene, raportet e rregulluara kanë pasur 
domëthënje relevante ne fushën ekonomike, e në vëçanti ne funksionin mbrojtës-(frika 
nga gjakmarrja ne bashkësitë është faktor i rëndësishëm te preventimit te përgjithshëm 
nga dhuna), pastaj, funksioni shëndetsor, arsimor, si dhe funksioni i sigurisë sociale 
(R.Masleša, 2008:3). Pasiqë këto bashkësi te vogla me strukturën e tyre dhe me sistem te 
thjeshtë te kontrollit shoqëror kanë fi lluar të ndryshojnë, respektivisht te evoluojnë ne 
grupime te mëdha, dhe aq më tepër është paraqitur nevoja për forma te reja rregulluese 
si dhe mbrojtjën ne kutpimin mbrojtës policor. Kjo rrugë evolutive e zhvillimit, si 
dhe shkatrrimi i disa bashkësive, sikur se edhe kundërshtimet te cilat janë si rezultat 
te ndasive te individëve ne procesin zhvillimor te bashkësive te vogla, janë shkaku 
themelor për termin e ri te mekanizmit mbrojtës.Në kuptimin e kësaj, bashkësia prej 
kohërave më te hershme, a më vonë edhe më tepër në frymën e institucioneve te saja 
dhe sistemit paraqitën si bartësit regullativ te ndikimit sistemor legjitim në sjelljen e 
njerëzve paraprakisht, në kuadër te së njejtës bashkësi me kriteret e vendosura.  Ky  
process e ka përcjellur zhvillimin e policisë historikisht i cili ka pasur forma të ndryshme 
te veprimit, edhe ne situata te ndryshme historike te rregullimit.

Vështrim i shkurtër historik i punës policore ne bashkësi

Në formën e vet të deritanishme, koncepti i punës policore ne bashkësi vjen prej 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadës dhe vendeve  tjera te Anglo-sanksonit. 
Në esencë, kjo përfaqson tentim global të një shoqërie që të lu% oj kundër 
krimnalitetit dhe të zbatoj masat preventive te aksionit ne nivelin e bashkësisë. 
Ekspertet e fushës se sigurisë, mendojnë që origjina e punës policore në bashkësi 
mundë të përcjellë te kaluarën deri te reforma e policisë e cila ka ndodhur ne Angli 
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dhe Uells  gjatë shekullit të 19-të. Pasi që ka qenë e ballafaquar deri atëherë me rritjen 
e paparë te kriminalitetit,  Robert Pil (Sir Robert Peel), ministër i athershëm e punëve 
të brendëshme  te Mbretërisë së Bashkuar, ka vëndosur bazat për një organizim te 
ri te policisë-preventive , e ndarë nga ushtria – në të cilën zyrtarët policor duhët te 
i’u shërbejnë qytetarëve, zbatojnë ligjin dhe te mbajnë rendin dhe qëtësinë publike, 
krejt në te njetën kohë.Me iniciativën e Robert Pilës, v.1829. hartohet ligji i parë 
mbi policinë  ne një vend demokratik (Anglia),e cila ka vëndosur nëntë parime për 
veprimtari policore në bashkësi:
1. Preventiva, te  parandalohët kriminaliteti dhe trazirat para se te përdoret forca 
ushtarake dhe dënimet e ashpëra.
2. Miratimi publik-korespondenca e poolicisë me publikun, përnjo% imi që fuqia 
policore varët nga miratimi publik i ekzistimit të sajë, veprimit dhe sjelljës.
3. Bashkëpunimi me publikun, përnjo% imi që bashkëpunimi me publikun është i 
domosdoshëm për tu siguruar zbatimi i ligjit.
4. Forca fi zike, bashkëpunimi më i mirë me publikun e zvoglon nëvojën për përdorimin 
e forcës fi zike.
5. Shërbim i pa anshëm, ofertimi i shërbimeve dhe bashkëpunimit te të gjithëve, pa 
marrë parasysh pasurinë dhe statusin social, te gatçem për te sakrifi kuar ne mbrojtjën 
dhe ruatjen e jetës.
6. Domosdoshmëria e përdorimit te forcës se kuptueshme, të përdoret forca vëtëme 
atherë kur është e nevojshme dhe ne raste kur marrveshjet, këshillat dhe vërejtjet 
nuk janë të mja% ueshme, dhe me kët rast përdorimi i domosdoshëm i forcës të jetë e 
nivelit më te ulët.
7. Policia dhe publiku, në mënyrë përmanente te mbahën raportet me publikun ashtu 
që thënja:”Policia është publiku dhe publiku është policia” të zbatohët ne vepër. 
Policët janë vëtem anëtar te shoqërisë te paguar për përkujdesje të plotë për qytetarët 
ne interes te bashkësisë, përte mirën dhe ekzistencën e sajë.
8. Funksioni i policisë, të kuptohët që funksioni i policisë është të burgosë, e jo ne 
mënyrë autoritare te gjykojë dhe dënojë fajtorët. Kjo nuk është detyrë e policisë por e 
organeve të drejtësisë.
9. Efi kasiteti i policisë, duhët të dihët që treguesi i efi kasitetit është mungesa e 
kriminalitetit dhe çrregullimeve, kurse aksioni i padukshëm i policisë derisa 
ballafaqohët me krimin dhe çrregullimet si pasojë e gjendjës.
Para dyzet viteve ne vendet europerendimore policia ka fi lluar ta ndiej dobinë e 
avancimit teknologjik (automjetet, telefonat,radioaparate nderlidhjeje). Derisa gjatë 
viteve te 60-ta,është se dukshmeria dhe prezenca e policisë ka qenë e siguruar me 
patrulla te përhershme këmbësorie, sot situate është krejtësisht tjetër. Furnizimi 
i policisë me mjete motorike ne mënyrë te drejtpërdrejt ka ndikuar ne shtrirjen  
teritoriale e cila është dashur të jetë e mbuluar me zonë të përgjegjësisë.Si pasojë e 
motorizimit dhe centralizimit te njësiteve policore, në masë të mirë është humbur 
lidhja direkte në mes te policisë dhe qytetarëve.
Në te njejtën kohë, policia ka dashur të përmirësojë mundësitë e saja intervenuese, 
në mënyrë që te  mundët sa më shpejtë te përgjigjët ne kërkesat e qytetarëve. Kjo ka 
ndodhur ne kontekstin e rritjës se kriminalitetit dhe problemeve të nderlidhura për 
zhvillimin e trafi kut (rritja e  numrit të autoveturave me siguri do të ketë për pasojë 
rritjen e fatkeqsive ne trafi k).



203

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

Gjatë viteve të 70-ta, zhvillimi teknologjik ishte nën presion te ekonomisë dhe ka 
sjellë deri te nevoja e racionalizimit te fuqishëm. Kjo ka pasur për  pasojë mbylljen e 
disa stacioneve policore ne paralagje te ndryshme dhe qytete.
Pasoja e zhvillimit të tillë është zvoglimi i kontakteve dhe rritja e hendekut komunikues 
në mes te policisë dhe qytetarëve.Njerëzit e kanë ndier veten si të harruar me rastin e 
ballafaqimit me rreziqet e përditshme.Për kët është kërkuar prezenca më e madhe dhe 
e qartë e policisë ne trafi k.Ne qytete te mëdha europiane, gjatë viteve te 70-ta, puna 
policore ne bashkësi ka lindur si reakcion në kërkesa te reja. Lidhja e ngushtë ne mes 
qytetarëve dhe policisë ka krĳ uar besim më te lartë, ka përmirësuar ndjenjën e sigurisë  
dhe ka rezultuar me një bashkëpunim më të mirë e të frytshëm, çka krejt ne fundë ka 
krĳ uar punë efi kase te policisë. Shkaku për krĳ imin e hendekut ne mes qytetarëve dhe 
policisë  nuk ka qenë në te gjitha vendet vetëm zhvillimi i përshpejtuar ekonomik.
Ne disa vende kjo dukuri ka ndodhur për shkak te veprimit autoritar të pushtetit.Pa 
marrë parasysh së çka ka mundë të jetë shkas i krĳ imit te hendekut ne mes policisë 
dhe qytetarëve, duhët patjetër ta themi se policia, ne shtet demokratik, përbën pjesë te 
shoqërisë  dhe ka për detyrë  të ofrojë shërbime shtetit ne fushën e sigurisë.

2. Puna policore në bashkësi

Mentaliteti i punës policore në bashkësi më se miri shprehet me @ alën”Policia është 
publiku dhe publiku është policia”.Edhe pse nocioni community policing ne hapsirën e 
Ballkanit ndërlidhet më kohën e dekadës së fundit, format e modifi kuara dhe modeste  te 
kësaj mënyre te punës kanë ekzistuar edhe ne periudhën e ish SFRJ, posaqerisht ne gjysmën 
e dytë te viteve 80-ta te shekullit te kaluar. Sistemi i atëhershëm i ashtuquajtur”mbrojtja 
e përgjithshme popullore dhe vetmbrojtja shoqërore”, dhe karshi faktit që në vehte ka 
përmbajtur principe te numërta te shabllonizuara dhe reaktive te punës, në masë te 
caktuar është mbështetur edhe ne bashkëpunim me banorët, parasegjithash përmes 
bashkësive lokale si organe bazë administrative.Sektorët e dikurshëm policor ne disa 
segmente te veprimit kanë përfaqsuar një pandan te llojit te vet  kontakte-policore, te 
cilët sot ekzistojnë ne numër te madhë te shërbimeve nacionale policore.Duke punuar 
ne zonat e tyre ne një periudhë te gjatë kohore, shpesh herë duke balancuar ne mes  
ndjenjes se respektit dhe  respektit nga frika, të mbeshtetur ne punën e përditshme, 
janë transformuar ne pjesë integrale  te mikrohapsirës ku veprojnë, duke krĳ uar kështu 
parakushte për zgjidhjen me sukses te problemeve të sigurisë. 
Për dallim nga modeli i punës policore në bashkësi,  ku mbrojtja e qytetarëve është 
interes qendror i shërbimit të policisë, modeli i vjetër i punës ka qenë i orĳ entuar  në 
mbrojtjën e shtetit dhe rendit shoqëror.Ne pajtim më këtë, publiku policinë më se 
shpeshti e ka konsideruar si organizatë,  detyra primare e së cilës ka qenë mbrojtja e 
regjimit, e jo si shërbim publik, detyrë primare e së cilës është mbrojtja e qytetarëve , te 
drejtave dhe lirive te tyre, respektivisht, policia atëherë nuk është trajtuar si shërbim i 
qytetarëve(apo si shërbim publik), ashtu siç pëjetohet sot ne vendet europerëndimore 
dhe ne vendet tjera të zhvilluara.

Qëllimi dhe detyrat kryesore që policia kryen në bashkësi

Përmirësimi i kualiteit jetësor, e jo vëtem lu% a kundër kriminalitetit. Bëhët @ alë për 
zgjidhjen e problemve ne kohë të gjatë. Mu për këtë arsye preventiva/parandalimi ne 
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nivelin lokal duhët të jetë më tepër e kyqur në përmasa shërbyese te cilat i ofron policia. 
Për këtë, në mënyrë permanente duhët të vazhdohët me lu% ën kundër te gjitha formave 
te kriminalitetit, kjo është detyrë e policisë  dhe strukturave tjera të sigurisë.
Për tu zvogluar dukuritë kriminale, është e nevojshme  te zbatohën masa dhe veprime 
konkrete dhe, te synohët përmirsimi i sigursë dhe ndjenjës së sigurisë.Statistikat të 
cilat fl asin për kriminalitetin dhe fatkeqsitë duhët pranuar realisht dhe në mënyrë 
konstante te përcillën dhe te”mbahën nën kontrioll”. Puna e policisë në bashkësi 
është përgjigje në rritjen  e numërit te dukurive devĳ ante shoqërore, krimit te ulët dhe 
rritje e ndjenjës së pa sigurisë. Pra, puna policore në bashkësi kontribuon sigurimit 
te jetës kualitative të njerëzve.Policia,njërezit duhët ti konsideroj si partner, por edhe 
qytetarët, po ashtu, duhët te ofrojnë  kontributin e tyre të plotë ne realizimin e këtĳ  
koncepti.(D.Čutura,2010,fq.24).
Në punën e tërsishme te policisë, kemi theksuar disa qëllime kryesore dhe detyra te 
cilat gadi janë të pamundura pa koordinimin e aktiviteteve me qytetarët ne lidhje me 
efi kasitetin dhe suksesin  e veprimtarisë  policore dhe pritjeve nga ana e qytetarëve 
; depërtimi ne te gjitha aspektet e kërcenimeve te sigurisë për parandalimin e 
kriminalitetit dhe rreziqeve tjera,në atë mënyrë që te mënjanohet ndjenja e pasigurisë; 
të ndërmirren te gjitha masat e domosdoshme  dhe veprimet  ne zvogëlimin e 
kriminalitetit dhe te menjanohën rreziqet; te zvoglohët ndjenja e frikës tek qytetarët  
dhe te përkrahët sjellja preventive dhe aksionet; te eleminohën faktorët te cilët janë 
të përshtatshëm për zhvillimin e kriminalitetit dhe rreziqeve tjera; te zhvillohët dhe 
fuqizohët ndjenja e përgjegjësisë ne mesin e qytetarëve , bile edhe atëherë kur është  në 
pyetje  edhe siguria përsonale dhe ajo pasurore e njerëzve tjerë. Në gjithë këtë, pritjet 
e qytetarëve nuk janë më të pakta dhe më pak te vlefshme; te dihët se çka policia 
punon; te shikohët policia si partner; policia duhët ta dĳ ë dhe ne mënyrë adekuate te 
përgjigjet ndaj nevojave te qytetarëve; policia do te duhej te jetë prezente ne kuptimin 
e preventivës; policia duhët ta kuptoj që siguria nuk shprehët vëçanarisht përmes 
statistikave mbi kriminalitetin; ti besohet policisë.(V.Hodžić,B.Kadrić,2010,str.25).
Që policia në bashkësi të jetë e suksesshme ne veprimet e saja, ajo duhët ta zhvillojë 
modelin burokratik dhe partneritetin në bashkësi, te cilin e karakterizojnë vëtëm e 
vetëm rregullimi kierarkik dhe mënyra autoritative e punës dhe se, çdo veprim tjetër 
është i perafërt dhe ne kundërshtim me raportet në bashkësi.
Nga ana tjetër, puna policore e cila është e mbështetur ne decentralizimin 
dhe demokratizimin mundëson  shpeshëherë forma inovative te ndryshme te 
bashkëpunimit ne mes policisë dhe qytetarëve, çka rezulton me zgjidhjen efi kase te 
problemeve në bashkësi ne rajon te caktuar. Policia e cila në punën e sajë mbështetët 
ne këtë llojë te bashkëpunimit te afërt me qytetarët mundë  të përshtatë dhe avancojë 
mënyrën e punës karshi nevojave të tyre ashtu që:
• Ndermerr gjithëçka qëështë në fuqinë e sajë, te krĳ on lidhje partneriteti  me 
qytetarët;
• Punon në përmirësimin e komunikimit me qytetarët dhe ndertimi i raporteve 
te partneritetit.
Prandaj,përmes kursit nga fusha “analiza transaktive”përmirësohën a% ësitë e zyrtarëve 
policor të komunikojnë me partnëret.Synimi për krĳ imin e partneritetit duhët te jetë i 
dukshëm, si ne nivelin strategjik(udhëheqja policore dhe udhëheqësit e institucioneve 
tjera  dhe shërbimeve) njashtu edhe ne nivelin operativ.Zyrtarët policor dhe  partnerët 
e tyre te cuilët janë të ngarkuar për zgjidhjen e problemeve ne terren duhët ta kenë 
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përkrahjen e eprorëve te tyre  për zbatimin e projekteve të përbashkëta. Prandaj, nëse 
akterët e ndryshëm, te jetës shoqërore e njohin rëndësinëe qasjës së tillë, aq do te jetë 
më lehtë puna e përditshme ne terren.Për policinë ky partneritet donë të thotë për 
qytetarët që jetojnë në një zonë te caktuar, bashkarisht me administratën komunale, 
administratën shtetërore, pronarët e objekteve punuese, organizatat fetare, shkollat, 
entet shëndëtesore dhe shoqatat e ndryshme, janë të kyqur në procesin e preventimit 
të kriminalitetit. Ne kët model të partneritetit policia ka rolin e akterit ne procesin e 
zgjidhjes së problemeve ne lokalitet, e jo rolin e organit professional i cili ka monopolin 
ne zgjidhjën e problemeve.Prandaj, policia nuk konsiderohët që ajo është e vetmja e 
cila ka autorizime të punojë ne zgjidhjen e problemeve. Përkundrazi,ajoështë vëtem 
një prej partnëreve  ne kët proces ne të cilin të gjithëduhët të marrin rrolin e tyre ne 
fushën e punës së tyre.Vëtem bashkëpunimi i ndërsjellë ne fushat e ndryshme mundë 
të ndihmojë që të gjinden zgjidhjet e qëndrueshme dhe afatgjata.

3. Specifi kat e punës policore në raport me zonat urbane dhe rurale

Çdo veprim policor ka edhe specifi kat e veta, çka është në varësi nga rrethanat ne 
te cilat këto veprime zbatohën, situatës së sigurisë dhe rrethanave tjera ne kuadër 
të një zone te përgjegjësisë së policisë. Situata e veprimit policor ne bashkësi bëhët e 
komplikuar kur, shoqëria dhe qytetarët e një mjedisi përkatës janë pjestarëte shoqërisë 
multietnike.Mjedisi i tillëështë i ndjeshëm për shumë arsye. Adetët e qytetarëve dhe 
pranimi i rregullave demokratike dhe mënyrës së jetësës, përcaktimi dhe përkatësia 
e tyre politike, kuptimi indryshimeve demokratike, pluralizmi politik, përkatësia 
nacionale, racore e fetare, shprehitë e punës së qytetarëve etj.Për shkak të arsyeve të 
shprehura, rrethana e vështirsuar  për punën policore në bashkësi qëndrom në ate që, 
duhët të bëhën  përpjekje shtesë në  përafrimin e qytetarëve me te gjitha këto veti te 
njerëzve, qytetarëve dhe gjithë bashkësisë që, me orvatje te përbashkëta te kyqën ne 
lu% imin e krimit dhe kriminalitetit, krejt me qëllim të ruajtjës së rendit dhe qëtësisë 
publike, ne favor te të gjthëve.Policia në bashkësi është e obliguar dhe përgjegjëse te 
ofrojë çdo qytetari siguri si dhe ne zbatimin e ligjit te gjithë janë të barabartë për çka 
policia është e vetdĳ shme. Efi kasiteti i punës policore  si kurse ne vendet urbane ashtu 
edhe ne zonat rurale, varët shumë nga venja e komunikimit me qytetarët.Nje informatë 
më e thjeshta prej qytetarëve për policinë e ka rëndësinë e sajë ne kuptimin e: pranimi 
i infromacionit për  ndonjë ngjarje kriminale, vërifi kimi i sajë në formën operative nga 
organet kompetente, analiza e infromacionit te pranuar, përpunimi i informatës si 
dhe marrja e masave adekuate pas pranimit te informacionit nga qytetarët.Vëndosja 
e kësaj ure te karakterit bashkëpunues është e rëndësisë së vëçantë për policinë. Më 
këtë arrihet të besimi reciprok për sigurimin e klimës së qëndrueshme të sigurisëne 
bashkësi si dhe lu% ës së suksesshme kundër kriminalitetit si dukuri shoqërore.Më 
këtë sigurohët stabiliteti ne kuptimin e parandalimit të dukurive negative në bashkësi 
dhe ne përgjithësi ne shoqëri.Shfaqja e kriminalitetit ne zonat urbane është më shumë 
e besueshme, dukuri ma e shpështë me pasoja ma te mëdha. Levizjët massive te 
njerëzve, grupimi i njerëzve ne vende të ndryshme ku kriminelet janë më tepër prezent, 
mundësia më e madhe e implikimit te moshës rinore ne aktivitete te ndaluara , sikur 
droga dhe mjeteve tjera te ndaluara me ligj, mundësia më e madhe  e involvimit ne 
grupe kriminale, dendësia më e madhe e infrastrukturës e cila ju ofron mundësinë te 
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rinjëve që të grupohën  ne një anë dhe në anën tjetër, rrethanë e vështirë për policinë 
për observimin e situatës dhe përcjellja e aktiviteteve të tyre.Ndikim negativ në punën 
policore ne vendet urbane shfaqet , përmes përdorimit te teknologjisë se sofi stikuar nga 
ana e përsonave te involvuar ne kriminalitet, për faktin e shpërndarjës se informacionit 
individeve apo edhe grupeve kriminale, duke i informuar për levizjet operative te 
policisë në misionin e tyre. Krejt këto veprime krĳ ojnë kushte të vështira për policinë 
dhe veprimet e planifi kuara te tyre, njëhërit krĳ on kushte për tu larguar nga vendi 
i ngjarjës pa u zbuluar, kapur dhe arrestuar. Në këtë formë ata bëhën te pakapshem 
për policinë dhe organet tjera te sistemit të sigurisë.Megjithëate , komunikimi dhe 
kontaktet fi zike të policisë dhe qytetarëve ne vendet rurale e ka anën pozitive, edhe pse 
ekzistojnë edhe rrethana vështirësuese ne vendet rurale për faktin se vet natyra e punës 
ne zonat rurale është ma komplekse.(mungesa e transportimit, kushtet e motit janë më 
të vështira për shkak te infrastrukturës rrugore, me çrast qe mundësitë e dëpërtimit ne 
vende të tilla është i vështirë deri te kontakti fi zik me qytetarët e informacionit dhe më 
kët, pengesat e tejra që e pa mundësojnë arritjen deri te vendi i ngjarjës së krimit etj.).  
Për dallim nga vendet urbane ne zonat rurale rrethanë lëhtesuese është që, në bazë te 
informatave të pranuara nga informatorët, veprimi ipolicies është ne pozicion më te 
volitshëm ne kuprtimin:përmes rrugëve operative bëhët parandalimi dhe bllokimi i 
drejtimeve të ndryshme të trafi kut, mbyllja e rrugëve kryesore te cilat qojnë drejt vendit 
te ngjarjës kriminale, mundësia e përdorimit te mjeteve teknike të vrojtimit për faktin 
se terreni ofron kushte  te volitshme për vëzhgim te situatës dhe mbledhjes direkte 
te informacioneve për policinë, për levizjet e përsonave ose edhe grupeve të caktuara 
kriminale, kapja e tyre, arrestimi dhe  dorëzimi i tyre deri te burgosja duke i dërguar 
para organeve kompetente zyrtaredhe ndërmarrja e masave te nevojshme procedurale 
sipas ligjit.
Teoricientët e modelit te veprimit policor te vendeve europerëndimore, i shofi n 
pesë fusha te cilat gati janë universale te aplikuara dhe në te cilat mundë ti gjejmë 
problemet e praktikës sonë: (C.Mraović, F.Vladimir,G.Volarević; 2003:22).
1.Preokupimii policisë është organizimi i sajë, procedurat e brendshme dhe efi kasiteti, 
deri ne atë masë që nuk është metej në gjendje që të përballohet  me probleme qënsore 
te cilat nuk kanë karakteristika te veprave penale. Ne reformat e deritanishme 
te kryera ne polici theksi ka qenë kryesisht ne strukturën e organizatë së policisë, 
gjegjësisht ne krĳ imin e sajë dhe sistemimin kadrovik. Nëse ne te vërtetëështë qëllimi, 
avancimi I veprimtarisë policore me marrjen e problemeve të ndryshme te cilat 
qytetarët I parashtrojnë para policisë, për faktin se që kjo është shumë më rendësi, 
qasja hulumtuese e sjell atë deri ten je perspektivë e re vepruese.
2. Pjesën më të madhe te potencialit te sajëpolicia e investon ne reagime pozitive te 
qytetarëve, për qka mbetët shumë pakë kohë dhe energji ne dispozicion për inicĳ ativa 
te sajë ne drejtim te preventivës ose reduktimit te problemeve që ekzistojnë ne bashkësi 
shoqërore. Problematike sipas kësaj çështjeje ështëperspektiva  e veprimit policor, e 
cila kryesisht është nën ndikimin e metodave themelore te mbikqyerjës shoqërore. Me 
kët rast mendohët ne kompetencat e zbatimit te Kodit penal. Shpesh herë mendohët 
se policia është hallka e parë ne zunxhirin e sistemit juridiko-penal, ashtu qëte gjitha 
funksionet tjera te sajë të shlyhën. Kjo në një mënyrë apo tjetër  është bindje e gabuar 
ndaj policisë ,kjo jo vëtem qëi pengon qytetarët por, njëkohsisht refl ekton negativisht 
edhe ne praktikën policore, organizim, përzgjedhjen dhe a% ësimin e kuadrit përkatës 
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profesional.Nuk është e mundur që, deri në atë masë te thjeshtohët dhe sillet roli i 
policisë përfundimisht “dorë e zgjatur” e Kodit penal. Detyrat policore përfshĳ në 
përballimin me situata problematike te ndryshme ne bashkësi te cilat nuk do te thotë 
që patjetër duhët të jenë te përshkruara ne Kodin penal, respektivisht nuk duhët pa 
tjetër që ti posedojnë elemente e veprës penale. 
3. Bashkësia shoqërtore është burimi themelor te potencialeve të mëdha te cilat në 
masë te madhe mbetën të pa shfrytzuara për shkatrrimin e problemeve të ndryshme 
te cilat për këtë edhe bien ne ngarkesë te policisë.Policia duhët, patjetër te shfrytzojë 
tradicionalisht potencialet e bashkësisë shoqërore ne shkatrrimin e kriminalitetit, 
mbajtjën e rendit dhe qëtësisë publike, si dhe përmirësimin e kualitetit te jetësne 
bashkësi lokale, dhe  ndonjëherë e konfrontuar me organe tjera dhe institucione 
kompetente për rend dhe siguri ne fushë të caktuar.
Po ashtu, është e domosdoshme për policinë te shfrytzohët me përvoja te vendeve 
europërendimore ne te cilat me sukses është kryer implementimi i sistemit”preventiva 
komunale”. Për këtë arsye,rekomandim i mirë për vëndosjën e koordinimit permanent 
te punës të te gjitha organeve dhe institucioneve kompetente për siguri dhe rend ne 
nivelin lokaldhe ate shtetëror, më analiza të përbashkëta, planifi kim te thukshëm te 
masave dhe aktiviteteve dhe zbatimin e tyre te koordinuar, mundemi dukshëm të 
avancojmë lu% ën kundër kriminalitetit dhe zgjidhjen e problemeve tjera te qytetarëve 
,si dhe te ngritet dukshëm autoriteti i policisë dhe aprovimi i punëve policore ne 
mesin e qytetarëve.
4.Policia, ne kuadër të radheve te sajë posedon një potencial të rëndësishëm me 
zyrtarët e patrullimit koha dhe talenti i të cileve nuk janë s hfrytzuar deri ne fund. 
Ne vendet urbane, çka e kemi theksuar më parë , zyrtarët policor-patrullat policore 
të një ndrrimi ofrojnë me dhjeta reagime, deri sa ne vendet rurale ofrojnë trefi sh më 
pak respektivisht deri ne dy apo tri intervenime dhe ju mbetët kohë e mje% uar në 
shërbim e cila nuk është paramenduar në mënyrë adekuate, posaqerisht nuk është 
ne funksion te zbatimit te veprimeve preventive, për këtë të theksojmë që më se paku 
50% e kohës së punës e zyrtarëve policor nuk është e shfrytëzuar.
5. Mos përcjellja dhe mos implementimi e punës policore në praktikë, edhe për 
kundër investimit dhe vështirësive ne veprime kanë rezultuar pa sukses për shkak 
të planifi kimit të dobët.Është i domosdoshëm ndryshimi organizativ e strukturor në 
polici për tu mundësuar transformimi real.Për këtë ne vitët e fundit të këtĳ  mileniumi, 
fusha e veprimit policor ka tërhequr më shumëpërkujdesje serioze se sa ka qenë ky 
rast gjatë dhjetë viteve paraprake te ekzistimit te policisë si shërbim i organizuar 
shoqërisë. Ajo përkujdesje ka rezultuar më shumë përparësi prej te cilave është më e 
rëndëshimja, hapja e policisë ndaj qytetarëve, gjë që ka shkaktuar gadishmërinë më te 
madhe te qytetarëve të kritikojnë punën policore, por ka ngritur përgatitjen e policisë që 
kritikat ti pranojnë ne mënyrë konstruktive.Më kët është rritur efi kasiteti në shpejtësi 
reaguese te policisë gjatë përballjës me situata incidente.(G.Volarević;2003:25). 
Megjthëate, ajo në çka harrohët është fakti që zyrtarët policor, duke u ballafaquar me 
incidente, ne realitet kanë të bejnë me shënjat manifestuese apo simptomet, e shumë 
pak me gjenratorët e këtyre simptomeve respektivisht, me problemin qëi gjeneron.
Si psh.,që zyrtarët policor ne hapsirë te caktuar e nderprejnë rrahjen dhe vendosin 
rend e qetësi, ndërsa nuk i hulumtojnë faktorët që kanë shkaktuar rrahjen dhe te 
cilët e ndihmojnë prishjen e rendit dhe qetësisë, psh.,tolerimi ishërbimit të alkoholit 
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fëmĳ eve, të miturëve dhe përsonave nën ndikimin e alkoholit dhe tolerimi i tejkalimit 
te orarit të punës si dhe reprodikimin e muzikës paleje.

Konkluzione

Puna policore në bashkësi ka rëndësi të vëçantë, arsyet janë të shumëfi shta.Për shkak të 
vet natyrës së punës dhe detyrat qëi kryen policia si ne vendet urbane njashtu edhe ato 
rurale. Kontaktet dhe kominikimi me te gjithë dhe përte gjithë, ne kuptimin e ruajtjës 
dhe rendit ne bashkësi për te gjithë qytetarët pa marrë parasyshë përkatësit etnike etj. 
Policimi në bashkësi ka specifi kat e veta. Ne esencë policia është e obliguar te zbatojë 
ligjin ne te gjitha zonat respektivisht bashkësitë lokale duke ju siguruar rend dhe qetësi 
publike.Për këtë ekzistojnë modele te policimit te cilat i implementon policia në punën 
e vet, varsisht nga situata e cila imponon zgjidhjen e problemeve sikur se:kriminaliteti, 
krimi i organizuar, dhe dukurive tjera negative ne bashkësinë shoqërore për çka kemi 
shkruar ne pjesën përmbajtësore te punimit.Një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm 
për punën e policisë ne tërsi  e në vëçanti puna në bashkësi është, planifi kimi veprues 
i organizatës policore, implementimi i aktiviteteve planifi kuese  si dhe bashkëpunimi 
me qytetarët në bashkësi.Në çdo kohë, për policinëështë më rëndësi, arritja e besimit 
gjatë bashkëpunimit me qytetar. Informacionet e ofruara me kohë nga qytetarët  ne 
lidhje me kryerjën e veprave penale dhe ngjarjeve kriminale është e rëndësisë jetike dhe 
funksionale për policinë, sepse zbulimi i kriminalitetit dhe veprave tjera te aktiviteteve 
te kundërligjshme, është garancia për një punë policore te suksesshme dhe efi kase.
Koha bashkëkohore ne te cilën jetojmë në mënyrë përmanente kërkon dhe do te kerkojë 
edhe në te ardhmen koordinim te veprimeve policore dhe strukturave tjera te sigurisë 
ne komuna respektivisht në bashkësi për krĳ imin e kushteve me te qëndrueshme te 
sigurisë dhe lehtësimin  e jetës dhe punës së qytetarëve si bartësit kryesor dhe subjektet  
epërmirësimit te rendit dhe qetësisë publike, si dhe lu% a kundër kriminalitetit dhe 
sjelljeve kriminale  sit e individeve ashtu edhe grupeve te caktuara kriminale, më 
një qëllim kryesor krĳ imin e nje klime të qëndrueshme te sigurisë në bashkësi, duke 
respektuar gjithënjë te drejtat dhe liritë e njeriut, sipas konventave te OKB-së dhe atyre 
Europiane.

Referenca

1. Bakir Kadrić, Puna policore në bashkësi, 2010, Sarajevo.
2. Cajner Mraović, Strategjia e veprimeve policore në bashkësi, 2003, Zagreb.
3. Damir Čutura,  Puna policore në bashkësi, 2010, Sarajevo.
4. Faber Vladimir, Reforma  e Policisë Kroate, 2003, Zagreb.
5. Miralem Malkić, Puna policore në bashkësi, 2010, Tuzla.
6. Ramo Masleša , Policia dhe shoqëria,2008, Sarajevo.
7. Vehid Hodžic, Puna policore në bashkësi, 2010, Sarajevo.
8. Volarević Goran, Shuarja  i kriminalitetit, 2003, Zagreb.
9. Zoran Jovanović,  Puna policore në bashkësi, 2010,Banjaluka.



209

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

Kosova – vendi i verërave
Prof. Doc. Dr. Hamëz Rama

Professor at ``ISPE College``

Dr. Sc. Refi k Havolli
Director at ``Passable``

Abstrakt

Aktualisht Kosova akoma nuk njihet në instancat ndërkombëtare, në hartën botërore të 
prodhuesve të rrushit dhe të verës si vend (shtet) e verërave.
Si një vend që ka dalë nga lu% a, Kosova një periudhë të gjatë ka qenë e fokusuar në emergjencat 
e popullatës e tek pastaj ka fi lluar procesin e privatizimit. Ky proces për këtë sektor ka lënë 
gjurmë të mira sepse pronat kanë fi tuar titullarin, mirëpo për puntorët, për ata që i ka lënë pa 
vendet e punës, reforma ka qenë shumë të dhimbshme, ndonëse e domosdoshme. Kështu ka 
ndodhur edhe në shtetet e tjera në tranzicion.
Prodhimtaria primare e ushqimit dhe industria përpunuese e rrushit në Kosovë është e 
ngarkuar me probleme të shumta. Për zgjidhjen e këtyre problemeve janë të nevojshme dhe 
të domosdoshme koha, mjetet fi nanciare, e para së gjithash Strategjia Zhvillimore e Bujqësisë 
së Kosovës, të cilën duhet ta hartojë Qeveria e Kosovës. Në kuadrin e kësaj strategjie Qeveria 
duhet t’i kushtojë një kujdeset të posaçëm ambientit vreshtar-vertar. Pra, të favorizojë dhe 
stimulojë  forcimin e konkurueshmërisë në zonat aktive vreshtare dhe verëtare, duke fi lluar 
prej shërbimeve këshillimore, edukimit të fermerëve e deri tek organizimi dhe avancimi i 
metodave bashkëkohore të prodhimit të verërave, ku do të hynin edhe sistemi i subvencionimit 
adekuat e efi kas, pastaj i tregut, si dhe vendosja e objektivave për lobim, për pranimin dhe 
njohjen e Kosovës si tokë (shtet) të verërave.
Ekzistojnë parakushtet  e caktuara  dhe rregullat e lojës që diktojnë procesin e globalizimit dhe 
përafrimin e anëtarësimit në UE të cilat janë të cekura veçanërisht në sektorin e përpunimit-
prodhimit, distribuimit, konsumit të verës dhe prodhimeve nga vera nga Marrëveshja për 
Stabilizim Asocim (MSA).

Fjalë kyçe: Kosova, tokë e verërave, marketingu, eksporti i verërave, Qeveria e Kosovës.

Hyrje

Shenjat  e para    të  kultivimit të  hardhisë  së  rrushit  datohen  qysh  nga   zbulimet  
e  disa  elementeve  arkeologjike  në  kohën  ilire dhe romake,  para  2.000 vjetësh. 
Si  elementet  e para  të  zbuluara  të  asaj  kohe janë  tinaret (fuqitë) nga  argjili, 
mbishkrimi në epitaf (gurë  varri) i shekullit I të e.r., zbuluar në Rahavec, pastaj enët 
dhe amforat prej dheut që shërbenin për ruajtjen, bartjen e verës prej një vendi në 
vendin tjetër. Përpos tekstit në gjuhën latine,  përreth pllakës është gdhendur hardhia 
me pjergull rrushi, që tregon një dëshmi të traditës   mĳ ëvjeçare të  kultivimit të 
rrushit në këtë rajon. Këto zbulime edhe sot e kësaj dite ruhen  me fanatizëm në 
Teqen e Madhe e Tarikatit Halveti, e cila gjendet në  qendër  të  qytetit të Rahovecit. 
Vera në atë kohë është prodhuar në mënyrë shumë primitive: rrushi është ndrydhur 
(shkelur)  me këmbë dhe vera është bartur nga një vend në tjetrin me enë që janë 
punuar nga lëkura,   dheu, druri etj. 
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Ne këtu po sjellim një sërë të dhënash të rëndësishme për këtë veprimtari prodhuese. 
Në gjithë territorin e Kosovës vlerësohet se janë 4965 vreshtarë (fermerë), të cilët e 
kultivojnë rrushin në një sipërfaqe prej 3217.45 hektarësh, varietetet për prodhimin e 
verës kultivohen në një sipërfaqe prej 2538 hektarësh, rrushi i tryezës në një sipërfaqe 
prej 677 hektarësh dhe rrushi për tharje në një sipërfaqe prej 2.45 hektarësh. Ndërsa, 
në të gjithë teritorin e Kosovës vlersohet se kapacitetet përpunuese dhe depozituese 
të verërave në vitet 2010-2012  ishin 39 mililitra verë, nga kjo stoqet momentalisht janë 
20 mililitra verë, ndërsa  prodhimi vjetor,  viti 2012, ishte 12 mililitra verë.1 
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   Foto 1. - Tinarë për verë nga argjili      Foto 2. Epitaf (gurrë vari me shkrimin latin) 

1. Vështrim  autorial 

Kur jemi tek prodhimtaria  e rrushit dhe  industria e verërave, lirisht mund të themi se 
sektori i Verëtarisë dhe i Vreshtarisë është zona më e rregulluar në Unionin Europian. 
Kur merret parasysh fakti se ne jemi një vend i dalë nga lu% a shkatërruese nga 
okupatori serb, i cili e shfrytëzoi dhe në fund i shkatërroi resurset tona dhe më pas 
si shteti më i ri në botë, shihet se Kosova  ka bërë përpjekjet thelbësore  në investime 
e në rimkëmbjen e  këtyre resurseve, si në vreshtari, po ashtu edhe në verërtari. 
Ndërmarrjet verëtare, pas procesit të privatizimit  dhe hapjes së punishteve familjare 
të verës, kanë bërë përpjekje të fuqishme në investimet për  rritjen e kapaciteteve 
nga burimet e veta fi nanciare dhe angazhimet në vitet e fundit për përmirësimin e 
cilësisë së verës, por është shumë herët për të thënë se si ky sektor i verëtarisë është i 
rregulluar këtu në Kosovë.  
Në Kosovë është i rregulluar kadastri i vreshtave dhe realizimi i tĳ  i ka fi lluar  në vitet 
2008, 2009, 2010, projekt ky i fi nancuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në vlerë 
prej 700.000 Eur.2 Mirëpo,  në anën tjetër, se tregtia informale është mja%  prezente në 
prodhimin dhe shitjen e paautorizuar të verës dhe rakisë, fl et fakti se buzë rrugëve 
regjonale në rajonin vreshtar mund të shihen reklamat “Shesim verë shtëpĳ ake dhe 
raki”.
Pra, ekziston rreziku potencial në rritje e sipër i shitjes së verërave dhe rakisë si 
rjedhojë e krizës, shkaktuar nga kostoja e lartë e prodhimit të rrushit, çmimet e ulëta 
të rrushit, pabarazia në treg, verëra të ngarkuara me akcizë, edhe pse sipas ligjit mbi 

1 Burimi: DVV, MBPZHR, Rahovec, Prishtinë, korrik 2016
2 Burimi: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rrural, Prishtinë, korrik 2016                                                  
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verërat, ato konsiderohen si produkt bujqësor dhe ushqimor, barrierat në eksport për 
në shtetet e BE-së për shkak të kufi zimit të kuotës specifi ke (individuale) për eksport, 
subvencionimet jo të mja% ueshme në sektorin e  vreshtarisë, mossuportimi i sektorit 
të verarisë etj, etj. Kështu,  shihet se kemi shumë probleme,  kemi  edhe shumë punë 
për të bërë për t’i përmbushur  standardet dhe të barazohemi me shtetet e tjera të BE-
së dhe për t’u njohur “Kosova si tokë e verërave”. 3   
 

2. Konceptet bazë të marketingut 

Qëndrueshmëria  e  konceptit   të  marketingut nuk  është  vetëm  të  prodhosh  produkte  
të  caktuara, por  është  pranimi  i  produktit  nga  ana  e  konsumatorit  që  i plotëson  
të gjitha   atributet e produktit, duke  i  respektuar mekanizmat  dhe kriteret e tregut, që  
tregun  e konsiderojmë si  një barometër për produktet dhe shërbimet tona. 
Koncepcionet e marketingut përmbajnë  qëndrimin e ndërmarrjes  në  përcaktimin  
e  programit  të  prodhimit e të shërbimeve  në  mënyrë që  sa më mirë  në  kohë  e  
hapësirë e  me çmime  të  pranueshme  t’i  përmbushë  nevojat  e konsumatorëve  dhe  
njëkohësisht  të  realizojë  profi t  për  vete. 
Kompanitë e mëdha dhe të  zhvilluara,  apo  edhe  ato  të  vogla,  pretendojnë  që  në  
fi lozofi në  e  vet  të  përdorin  si  dimension  të  domosdoshëm  dhe  relevant   afarizmin  
e ndërmarrjes. Kjo ka një   kuptim  të  gjerë   dhe  përfshin  sfera  të  ndryshme,  siç  
është  ajo  e  prodhimit,  e  konsumit  dhe e  këmbimit,  por edhe e shpërndarjes  si  
hallkë  e  fundit  deri  te  konsumatori. 
Në  literaturë ekzistojnë  shumë përkufi zime, ndërsa  ne do  t’u  përmbahemi  
këtyre  koncepcioneve, që njëkohësisht i ka dhënë edhe Philip  Kotler-i, i cili thotë: 
“Marketingu  është  mekanizëm  ekonomik dhe social përmes  të  cilit  individët  dhe  
grupet   plotësojnë nevojat dhe dëshirat e tyre në  procesin  e  krĳ imit  të  këmbimit  të  
produkteve  dhe  përbërësve të tjerë të vlerës”. 4  
Përkufi zimet  e  cekura  më  lart  mbështeten  mbi  gjashtë  konceptet  kryesore, si: 
a) Kërkesat, Nevojat  dhe Dëshirat 
b) Kënaqësia ,Vlera dhe Kostoja 
c) Produkti
d) Marrëdhëniet ,   transaksionet   dhe   këmbimet 
e) Tregu (mekanizmi i ofertës dhe i kërkesës)  
f) Sistemi i Marketingut.   
  
    Koncepti  i  marketingut  edhe evaluon,  d.m.th.   pëson  ndryshime .  Në  fi llimin  
e  aplikimit  të  tĳ   në  qendrën   e  aktivitetit  ishin  blerësit ,  ndërsa   tash  është  
mjedisi,  ku  përfshihen  konkurrentët  dhe faktorët e tjerë. 

2. Tregu i synuar
 
Kur jemi te tregu, është e padrejt të vazhdojmë pa e cekur defi nicionin se çka kuptojmë 
me treg.
Me treg  kuptojmë  bashkësinë  e klientëve të  cilët  përmes procesit të shkëmbimit  
dëshirojnë  dhe  kanë  mundësi   të  plotësojnë  një   nevojë,  ose  një  dëshirë. “Tregu  
3 PhD.Hamëz Rama, Disertacion Doktorature ,-Vështrim Autorial,-Strugë ,Maqedoni, nëntor 2012
4 Prof.Dr.Philip Kotler,,cituar  nga Prof.Dr.B. Ceku & Prof.Dr.A. Abazi “Drejtim Marketingu - Tiranë, 2004 , 
f 18                                                                                                                                                                                
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është  shprehje  e  vullnetit,  e gatishmërisë  dhe  e a% ësisë së palëve të interesuara 
për  transakcionimin  e produkteve  a  të  shërbimeve  për përmbushjen  e nevojave  
vetjake”.  
Objektivat e komunikimit referohen në atë që industria e verërave në Kosovë kërkon 
për të përmbushur objektivat e veta përmes programit të saj promovues. Ky sektor 
i prodhimit të verërave bën aktivitete të mëdha në punët e krĳ imit të vetëdĳ es për 
veten e tyre, duke nxitur interes, siguruar në thellësi informacion mbi produktet e 
rivalëve të tyre, krĳ imin e një imazhi të veçantë dhe të fortë.   
Në Kosovë, si një treg unik, janë reth 15 prodhues të verërave të regjistruara dhe të 
licencuara, në një anë, ndërsa në anën tjetër, shumë prodhues të paregjistruar dhe të 
pa licencuar paraqesin një problem shumë të madh si për prodhuesit, ashtu edhe për 
tregtarët, sepse dominon tregtia informale. 
Duke u bazuar në kapacitetet prodhuese në Kosovë, sektori i verëtarisë prodhon më 
shumë sasa mund të absorbojë tregu i Kosovës dhe për këtë fakt 2 nga 15 kompanitë 
tregun e synuar e kanë tregun e jashtëm (shtetet fqinje, shtetet e rajonit dhe shtetet 
antare të BE-së). 
Si mund të bëhet kjo? Kjo mund të bëhet në shumë mënyra dhe forma, duke aplikuar 
metodat e hulumtimit të tregut ndërkomëtar (të jashtëm). Kjo mund të bëhet edhe në 
mënyrën më të thjeshtë:
1. Identifi kimi i nevojave dhe i kërkesave,
2. Gjetja e kanaleve të distribuimit,
3. Identifi kimi i forcave konkurruese në tregun e synuar,
4. Vendosja e komunikimit me tregun e synuar, 
Kur  të  respektohen së paku këto parimet themelore, atëherë nuk mungon çelësi i 
suksesit. 

5. Cilësia dhe konkurrenca 

Në bazë të kërkimeve të tregut, aplikimit të metodave bashkëkohore të marketingut, 
përkundër shumë barrierave në treg, konstatojmë se nuk është shumë problem të 
shiten verërat me cilësi kulminante, nuk është shumë vështirë të shiten me kushtet e 
barabarta me konkurrentët, por është po ashtu  problem  i madh të shiten verërat me 
cilësi të dobëta.

Pjesëmarrja në shitjet totale sipas  grupeve shprehur në përqindje
Nr.rend. Përshkrimi % 2008 2009 2010 2011

1. Verërat kulminan. % 22 20 25 23
2. Verërat cilësore % 44 49 33 54
3. Verërat e tryezës % 34 31 42 23
4. Totali 100 % 100 % 100% 100%

Tabela 1. Pasqyrimi i pjesmarrjes në % të  kategorive të verërave në treg.5  

5  MBPZHR, DVV  Rahovec - Prishtinë, korrik  2016 
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Grafi ku 1. Pasqyrimi i pjesëmarrjes në % të kategorive të verërave në treg
Në këtë bazë prodhuesit e verërave mund të kenë probleme nëse i mbjellin varietetet 
e gabuara ose grumbullimi i varietetit të rrushit pa hulumtimin e tregut të verërave 
dhe gjithashtu, investimet pa analizat paraprake. Edhe pse kualiteti përcakton edhe 
çmimin, mund të themi se çmimet e verërave të Kosovës nuk janë të larta “Ne sot 
mund të blejmë Kabernet Suvignon reth 5 euro, ndërsa në Itali dhe Francë nuk 
mund të bleni ndonjë verë cilësore me këtë çmim”. E pra, këtu kemi ardhur  te  
problemi themelor i verërave kosovare, dhe ky është një fakt që ne akoma nuk jemi 
të brenduar si tokë (shtet) i verërave,  si Italia, Franca, Spanja etj. Procesi i brendimit 
nuk bëhet sa çel e mbyll sytë, por duhet bërë shumë për të qenë të njohur. Paraqitja 
e verërave Kosovare nëpër eventet, ekspozitat dhe panairet si në Dekanter, ProWine 
etj., pati reagime pozitive, ku nuk munguan as medaljet dhe mirënjohjet për cilësi. 
Kjo dëshmon se duhet bërë edhe shumë prezantime në nivel rajonal, europian dhe 
ndërkombëtar të shoqëruara me vlerësime, medalje dhe çertifi kata.  
Brendimi i verërave si proces për tregun vendor ka fi lluar dhe  është në përfundim e sipër, 
por duhet ngritur vetëdĳ en e konsumatorit vendor. Pra, përmes metodave të marketingut 
dhe marketing MIX duhet senzibilizuar konsumatorët për  identifi kim të këtyre markave. 
Kosova nuk ka pjesën zyrtare të tregut në shitjen e verës edhe pse lirisht mund të 
themi se rajoni vreshtar i Rahovecit është hambar i Kosovës në prodhimin e rrushit. 
Kosova ka eksportet e vogla nëpër disa shtete, por nuk mund të themi se ka pjesë në 
tregun e shitjes së verërave për faktin se Kosova akoma nuk njihet si tokë e verërave 
dhe nuk është anëtarësuar në OIV.    
Gjatë panairit ndërkombëtar në Londër Promoteri Slloven i verërave, Dushan Brejc, 
ka deklaruar: “Suksesi i tokës (shtetit) të verës matet sipas pjesës në tregun e verës”, 
“Nëse  nuk keni pjesën në treg, atëherë as toka (shteti) i verës nuk ekziston”. Pa marrë 
parasysh se sa është bërë në përmirësimin e cilësisë, shumë njohës të kësaj fushe 
thonë se verërat kosovare akoma nuk janë konkurrente  kur është  @ ala në raport me 
kualitetin dhe çmimet në tregun e jashtëm, sidomos në shtetet e BE-së.  
Rekomandimet  tona janë  se duhet rritur  aktivitetet promocionale  sidomos në 
tregjet të segmentuara në ato shtetet që nuk kanë prodhimet vetjake të verërave dhe 
që kanë një tendencë  të rritjes së konsumit për kokë të banorit. Rolin dominant në 
këto aktivitete duhet të luajnë MBPZHR, MTI, Oda Ekonomike e Kosovës etj.  
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EKSPORTI   I   VERËRAVE  TË  KOSOVËS   SIPAS VITEVE
Nr.rn. SHTETI 2012 2013 2014 2015

1. Shqipëria 101,400.00 192,697.87 541,186.85 1,019,201.98
2. Republika Çeke 76,000.00 826,128.00 160,841.00 51,399.60
3. Kroacia 1,620,091.00 947,779.84 2,813,577.00 3,092,940.00
4. Maqedonia 226,200.00 50,068.00 0 0
5. Gjermania 1,069,039.00 2,26 8.43 77,790.00 117,228.20
6. Italia 0 1,127,249.55 12,825.00 0
7. Nigeria 0 17,616.20 0 12,136.00
8. Serbia 48,000.00 1,663,381.15 1,811,637.00 3,092,940.00
9. Turqia 158,028.00 0 0 0
10. Sllovenia 666,665.00 747,662.00 157,474.40 406,568.00
11. Holanda 0 446.90 450.00 510.86
12. Zvicra 10,449.00 964,357.42 9,530.64 34,950.00
13. Franca 0 12,960.00 51,800.00 0
14. Rumania 890,200.00 75,741.00 0 0
15. BeH 3,262.00 0 31,499.25 0
16. Hungaria 0 193,538.00 0 0
17. Polonia 0 621.00 0 0
18. Kanada 0 5,360.00 0 0
19. Japonia 0 0 900.00 0
20. Kina 0 0 0 160,878.00

Totali: 4,869,334.00 6,832,918.00 5,669,511.14 8,348,582.64

Tabela 2. Eksporti i verërave kosovare6 spsp

Grafi ku 2. Eksporti i verërave të Kosovës sipas viteve
6. Prodhuesit e verërave-partnerë të Qeverisë së Kosovës  
Konsiderojmë  se veprimtaria e verëtarëve dhe e vreshtarëve  të Kosovës, më 
saktësisht të rajonit vreshtar të Rahovecit është mĳ ëvjeçare. Ideja është se duhet 
hartuar strategjia e prezantimit të vertarëve të Kosovës jashtë shtetit, nëpër eventet, 
ekspozitat, panairet, simpoziumet etj., në mënyrë që prodhuesit e verërave të mund 
të bëhen partnerë  institucional të shtetit. Më 28 tetor  2008 është themeluar Shoqata 
e Verëtarve të Kosovës me emrin “Enologjia”. Si objektiv kjo shoqatë ka mbrojtjen e 
interesave të prodhuesve të verërave, po ashtu edhe respektimin e ligjeve dhe të akteve 
nëligjore, brendimin e produktit të Verës, ndërkaq është në proces gjithashtu edhe 
brendimi i Kosovës si tokë e verërave. Ne mund të krenohemi që kemi kapacitetet e 

6 DVV,  MBPZHR, Prishtinë , gusht 2016
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konsiderueshme si shtet për prodhimin e verërave. Në treg ka hapësirë si për prodhuesit 
të vegjël, si për prodhuesit e mëdhenj të verërave, të cilët kanë sasira të mëdha për eksport. 
Bashkëspunimi duhet me qenë i pashmangshëm, sepse do të krĳ ohen vlerat e reja për 
faktin se prodhuesit e mëdhej kanë fuqi dhe mekanizma në pozicionimin në tregjet e 
segmentuara, ndërsa prodhuesit e vegjël mund të jenë sinonim i cilësisë së verës.
Ne mendojmë se duhet jetë edhe interesi i Kosovës, vërtet i institucioneve të shtetit 
tonë për mbështetjen në zhvillimin e produktit. Kush mund t’i kryejë këto punë? 
Kuptohet, “Enologjia” si shoqat kombëtare nuk ka atë mundësi, këtë punë mund ta 
kryejnë institucionet e shtetit në mbështetje të disa ministrive, pastaj Oda Ekonomike 
e Kosovës, Shoqata e Verëtarve të Kosovës “Enologjia” etj. 

Përfundime

Në këto aktivitete rol të rëndësishëm ka Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria 
e Tregtisë dhe Industrisë (departamenti i turizmit), MBPZHR. Ne konsiderojmë se 
interesi i Kosovës do të ishte rritja e prodhimit, që do të nënkuptonte vlerën e shtuar, 
e njëri ndër produktet më të njohura është VERA. Vera si produkt në etiketën e saj 
ka të shënuar  territorin nga ku vjen dhe prejardhjen gjeografi ke, gjë që nuk e kanë 
produktet e tjera bazë. Shoqata Verëtarve të Kosovës “ENOLOGJIA” dëshiron të 
jetë partnere e qëndrueshme dhe konstruktive e Qeverisë së Republikës së Kosovës, 
vërtet e  MBPZHR-s dhe MTI-së dhe  përmes trupave të saj (të ministrive) të marrë 
pjesë në hartimin e politikave me interes për fermerët, komunitetin e  biznesit  që 
punojnë në këtë veprimtari prodhuese. Qeveveria e Kosovës, pra, ministritë përkatëse 
përfundimisht duhet përkrahur sektorin e verëtarisë me angazhimet konkrete, në:
§ Heqjen e akcizës  mbi verërat bazuar në Ligjin mbi verërat Nr.02/L-8,Neni 2 
pika 1, ku thuhet se vera është produkt bujqësor dhe ushqimor,
§ Rritjen e  kuotës  specifi ke mbi eksportin e verërave në shtetet e BE-së, që e 
konsiderojmë barrierë të pajustifi kueshme. 
§ Informaliteti në tregtinë  me verërat dhe raki,

§ Pabarazia në treg me konkurentët e 
jashtëm, 
§ Mungesa e promovimeve dhe 
pjesëmarrjes nëpër panairet regjionale, 
europiane dhe ndërkombëtare në emër të 
Shtetit të Kosovës ,etj.,etj. 
Ne mendojmë se Kosova mund dhe duhet të 
njihet si tokë që ka verërat kualitative duke 
llogaritur në kapacitetet, resurset, potencialet 
kadrovike. Në anën tjetër, interesat e 
bodrumeve të vogla dhe të mëdha duhet të 
përputhen me tendencat që verërat e Kosovës 
të njihen si verërat me kualitet  kulminant.

Foto 3. -Vera “Amselfellder” ma  e sukseshme 
e eksportuar  në Gjermani 
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Foto 4. - Kapacitetet përpunuese dhe depozituese (tanqet  inox dhe  fuqi druri)  
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Roli i stilit prindëror në marrëdhëniet e  adoleshentëve me bashkëmoshatarët

Ingrit Luani

Pse janë të rëndësishme marrëdhëniet shoqërore në adoleshencë?

Për adoleshentët, miqtë e mirë mund të luajnë rolin e një grupi mbështetës, i cili i 
siguron atyre:
• një ndjenjë përkatësie, vlefshmërie dhe ndihmesë në zhvillimin e besimit
• një ndjenjë sigurie dhe rehatie kur qëndrojnë me të tjerët, duke bashkëndarë me 

to të njëjtat eksperienca
• një burim informacioni për ndryshimet në fazën e pubertetit, duke i treguar cfarë 

ndodhë fi zikisht dhe emocionalisht
• një mënyrë për të eksperimentuar vlera, role, identitete dhe ide të ndryshme
• eksperiencë në lidhje me njerëzit e seksit të kundërt
• një mundësi për të eksperimentuar marrëdhëniet e hershme romantike dhe 

seksuale
Marrëdhëniet shoqërore pozitive përbëjnë një pjesë të rëndësishme të rrugëtimit 
drejt moshës madhore. Ata i ndihmojnë adoleshentët të mësojnë a% ësi sociale dhe 
emocionale të rëndësishme, si p.sh: të qënurit i ndjeshëm ndaj mendimeve, ndjenjave 
dhe mirëqënies së të tjerëve. 

Prindërimi dhe marrëdhënia me bashkëmoshatarët

Marrëdhënia që kanë adoleshentët me prindërit e tyre ndikon në a% ësinë e tyre për të 
krĳ uar marrëdhënie të qëndrueshme me bashkëmoshatarët. Helsen, Vollebergh, and 
Meeus (2000) realizuan një studim që mbështet një model përforcues, ku adoleshentët 
që kanë një marrëdhënie të mirë me prindërit dhe marrin mbështetjen e tyre të 
vazhdueshme janë më të a% ë për të krĳ uar marrëdhënie mbështetëse me shokët/shoqet 
e tyre. Ky model bie në kontradiktë me teorinë e disa studiuesve të tjerë, të cilët pohojnë 
se adoleshentët kanë prirje të krĳ ojnë një lidhje shoqërore më të fortë dhe mbështetëse 
kur mungon përgjegjësia prindërore ndaj tyre. Helsen et al. (2000) realizoi studimin e 
parë longitudinal në lidhje me zhvillimin e adoleshentëve, ku vlerësoi edhe përceptimin 
e adoleshentëve për mbështjen prindërore dhe atë shoqërore ndaj problemeve të tyre 
emocionale. Të dhënat e studimit treguan se nuk kishte diferencime gjinore përsa i 
përket mbështjes prindërore, ndërsa përsa i përket asaj shoqërore, vajzat rezultuan se 
merrnin mbështetje më të madhe se djemtë  nga rrethi i tyre shoqëror. Gjithashtu, të 
dhënat e këtĳ  studimi treguan se si për vajzat, ashtu edhe për djemtë, ulja e nivelit të 
mbështetjes prindërore shoqërohej me rritjen e nivelit të mbështetjes shoqërore. 
Praktikat prindërore, përveçse ndikojnë në a% ësinë e adoleshentëve për të krĳ uar 
marrëdhënie shoqërore mbështetëse, ndikojnë edhe në përzgjedhjen e tyre të ‘tipit’ të 
bashkëmoshatarëve me të cilët shoqërohen më shumë dhe më shpesh. Në një studim 
të realizuar për prindërimin dhe përkatësinë grupore të bashkëmoshatarëve Broën, 
Mounts, Lamborn, and Steinberg (1993) u fokusuan në tre praktika prindërore, duke 
përfshirë: arritjet akademike, monitorimin, angazhimin e fëmĳ ës në marrjen e vendimeve 
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të përbashkëta. Në këtë studim, adoleshentët janë vlerësuar përmes një pyetësori vetë-
raportues për arritjet akademike, marrëdhëniet familjare dhe sjelljet e prindërve, 
marrëdhëniet shoqërore, si dhe për mirëqënien psikologjike. Përkatësia grupore u 
përcaktua nga Social Type Rating, ku nxënësit u intervistuan për turmat e ndryshme në 
shkollën e tyre dhe iu kërkua të kategorizonin nxënësit e tjerë në bazë të përkatësisë së tyre 
grupore. Rezultatet e studimit treguan se praktikat prindërore ndikonin në përkatësinë 
grupore të adoleshentëve në mënyra të ndryshme. Vihej re një korrelacion pozitiv mes 
prindërve që e vinin theksin tek arritjet akademike, monitorimi dhe vendimmarja e 
përbashkët dhe përfshirjes së adoleshentëve në grupe bashkëmoshatarësh që shfaqnin 
sjellje pozitive. Ndërkaq, kishte një korrelacion negativ mes këtyre sjelljeve prindërore dhe 
përfshirjes së adoleshentëve në grupe bashkëmoshatarësh që shfaqnin sjellje devĳ ante. 
Ndërsa janë kryer studime të ndryshme për  të vlerësuar ndikimin e aspekteve të 
ndryshme të prindërimit në funksionimin social të adoleshentit, dy janë konsideruar 
vazhdimisht si më të rëndësishmet: stili prindëror dhe atashimi. 

Të kuptuarit e balancës mes prindërve dhe shokëve/shoqeve

Sapo fëmĳ ët bëhen adoleshentë ato fi llojnë të kalojnë më shumë kohë vetëm dhe 
me miqtë e tyre. Në adoleshencën e hershme rreth 30% e ndërveprimeve sociale të 
fëmĳ ëve realizohen me bashkëmoshatarët e tyre. 
Kjo nënkupton se adoleshentët kalojnë më pak kohë me prindërit e tyre. Disa prindër 
kanë frikë se kjo miqësi intensive ‘do të marrë pushtetin’ dhe kështu miqtë do të 
bëhen më të rëndësishëm se familja.
Por fëmĳ a ka akoma nevojë për prindërit dhe sigurinë që ata i japin atĳ . Nëse prindërit 
tregohen të interesuar dhe të gatshëm i lënë të kuptojnë fëmĳ ës se ai mund të kthehet 
tek ata sa herë ta ndjejë të nevojshme. Kur fëmĳ a të rritet, ata do të mund të vënë re 
se edhe ai do t’i mbështesë ata gjithashtu. 
Adoleshentët bashkëndajnë pothuajse gjithcka me miqtë e tyre, si dhe arrĳ në të bëjnë 
marrëveshje të mëdha mes tyre. P.sh: adoleshentët mund të ndryshojnë sjelljen e tyre, 
pamjen e jashtme dhe interesat për të treguar se ato i përkasin një grupi shoqëror të 
caktuar.
Këto ndryshime janë shpesh thjesht eksperimentime. Deri në momentin që femĳ a nuk 
është duke bërë asgjë të rrezikshme, një sjellje e tillë mund të jetë shenjë pozitive që fëmĳ a 
ndjehet mja% ueshëm i sigurt në vetvete dhe i mbështetur për të provuar dicka të re.
Prindërit dhe miqtë luajnë role të ndryshme në jetën e adoleshentit. Prindërit ndikojnë 
në vendimet e tĳ  afatgjata përsa i përket vlerave dhe moralit. Ndërsa miqtë ndikojnë 
në zgjedhjet e tĳ  afatshkurtra, sic janë pamja e jashtme dhe interesat. Lidhjet e forta 
me të dyja palët (prindërit dhe miqtë) i ndihmon adoleshentët të kenë një rritje të 
mirë-rregulluar, duke zhvilluar a% ësi sociale shumë të mira.

Stilet prindërore

Stilet e prindërimit janë përkufi zuar si sjellje specifi ke që prindërit përdorin për 
rritjen e fëmĳ ëve të tyre.1

Psikologia Diana Baumrind (1971, 1991) ka identifi kuar 4 stile prindërore duke u 
1 Darling, N. and Steinberg, L., Parenting style as context: An integrative model, Child development 
1993, fq. 113, 487-496.
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bazuar në dy aspekte prindërore: kontrollin dhe dashurinë.
Kontrolli prindëror i referohet shkallës me të cilën prindërit menaxhojnë sjelljen e 
fëmĳ ëve të tyre – nga të qënit shumë kontrollues në vendosjen e disa rregullave dhe 
kërkesave.
Dashuria prindërore i referohet shkallës me të cilën prindërit janë pranues dhe 
përgjegjës për sjelljen e fëmĳ ëve të tyre në krahasim me të qënit jo reagues dhe 
refuzues.
Kur dy aspektet e sjelljes prindërore kombinohen në mënyra të ndryshme kemi të 
bëjmë me 4 stile prindërore:

1. Stili prindëror autoritativ
Prindërit që i përkasin stilit prindëror autoritativ janë të dashur, por të fortë. Ata i 
inkurrajojnë fëmĳ ët e tyre adoleshentë të jenë të pavarur, ndërkohë që vendosin limite 
dhe kontrollojnë veprimet e tyre. Prindërit autoritativë nuk e vendosin një rregull të 
tillë si “… sepse kështu them unë!”. Në vend të kësaj, ata janë të gatshëm t’i argëtojnë, 
t’i dëgjojnë dhe të marrin në konsideratë pikëpamjet e fëmĳ ëve të tyre adoleshentë.  
Prindërit autoritativë angazhohen ne diskutime dhe debate të ndryshme me fëmĳ ët e 
tyre, edhe pse përgjegjësinë kryesore e mbajnë gjithnjë vetë ata. Hulutimet tregojnë se 
adoleshentët me prindër të tillë mësojnë se si të përfshihen në diskutime dhe se si të 
negociojnë. Ata e kuptojnë se mendimet e tyre vlerësohen. Si rezultat i kësaj, ata kanë 
më shumë gjasa të jenë social, të përgjegjshëm dhe të pavarur. 

Prindi Adoleshenti

- Ka një ide të qartë për llojin e dis-
iplinës (rregullave).

- I kontrollon fëmijët dhe kërkon re-
zultate konkrete prej tyre.

- Respekton dëshirat e fëmijës.

- Ka pritshmëri realiste ndaj fëmijës, 
që të sillet sipas moshës dhe aftësisë 
së tij.

- Interesohet për ndjenat dhe opinio-
net e fëmijës.

- Jep shpjegime për vendimet që merr.

- Shfaq ndjenjat e tij në mënyrë auten-
tike.

- E pranon fëmijën në mënyrë të pak-
ushtëzuar, por nuk aprovon cdo sjel-
lje të tij.

- Tregohet empatik ndaj fëmijës, duke 
vlerësuar fjalët, ndjenjat, eksperien-
cat e tij.

- Vlerëson veten dhe fëmijën, beson 
tek vetja dhe fëmija.

- Ka besim në aftësitë e veta, është kompe-
tent dhe shfaq interes ndaj gjërave. 

- Është i pavarur, i sigurt, miqësor me 
bashkëmoshatarët e tij, bashkëpunues me 
prindërit, i lumtur, i motivuar në realizimin 
e rezultateve.

- Ka të zhvilluar sensin kritik dhe përshtatet 
lehtë.

- Ka vetëvlerësim optimal.
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2. Stili prindëror autoritar
Ky stil prindëror shfaq pak dashuri dhe shumë kontroll. Ata janë disiplinues të rreptë, 
përdorin një stil ndëshkues me fëmĳ ët e tyre dhe kërkojnë që këta të fundit të ndjekin 
gjithnjë direktivat e tyre. Prindërit autoritarë përdorin shprehje të tilla si “Ti do ta 
bësh këtë sepse them unë!”; “__ sepse prindi jam unë dhe jo ti!”. Prindër të tillë nuk 
angazhohen në diskutime dhe debate të ndryshme me fëmĳ ët e tyre dhe rregullat 
në familje i vendosin ata vetë, pa i diskutuar fare me fëmĳ ët e tyre. Ata besojnë se 
fëmĳ ët e tyre adoleshentë do t’i pranojnë rregullat e vendosura pa bërë asnjë pyetje, 
pa shprehur asnjë kundërshtim. Hulumtimet tregojnë që adoleshentët me prindër të 
tillë mësojnë të vlerësojnë më shumë ndjekjen e rregullave të vendosura nga prindërit 
se sa sjelljen e pavarur. Si rrjedhojë e kësaj, adoleshentët mund të bëhen rebelë ose të 
varur. Ata që bëhen rebelë mund të shfaqin sjellje agresive. Adoleshentët që janë më 
shumë të nënshtruar kanë tendencë të mbeten të varur nga prindërit e tyre.

Prindi Adoleshenti

- Kërkon t’i binden por nuk jep informa-
cion.

- Përdor frikësimin dhe ndëshkimin.

- Nuk i afron fëmijët, por e vë theksin e 
prindërimit tek pushteti dhe kontrolli.

- Shpreh vlerësime dhe gjykime të ndry-
shme, por rrallë herë lavdëron apo 
çmon atë që thotë apo bën fëmija. 

- Imponon rregulla jo fl eksibel.

- Përpiqet ta formojë fëmijën sipas ide-
alit të tij.

- Nuk e pranon fëmijën për atë që është.

- Dekuarajon dialogun. 

- Është i tërhequr nga jeta sociale. Ka prirje 
të jetë ankthsioz, i frustruar, si dhe të ketë 
vetëvlerësim të ulët.

- Shfaq mungesë spontaniteti.

- Është i bindur, por pak i dashur.

- Vajzat bëhen të varura dhe i mungon mo-
tivimi për realizimin e objektivave që mund 
të kenë në jetë.

- Djemtë kanë tendencë të jenë agresivë 
dhe provokues ndaj të tjerëve (probleme 
sjellore, problem sociale, refuzohen nga 
shoqëria).

3. Stili prindëror tolerues
Prindërit tolerues janë shumë të dashur, por pak kërkues. Ata janë tolerues dhe pasivë 
në procesin e prindërimit, si dhe besojnë se mënyra për të transmetuar dashurinë  
është të plotësojnë dëshirat e fëmĳ ëve të tyre adoleshentë. Këta prindër përdorin 
shprehje të tilla si “Sigurisht që mund të qëndrosh deri vonë nëse dëshiron.”; “Nuk 
është nevoja që të bësh ndonjë punë nëse nuk e ndjen ta bësh.” Prindërve tolerues 
nuk u pëlqen të thojnë “Jo!” apo të kundërshtojnë fëmĳ ët e tyre. Si rezultat i kësaj, 
adoleshentëve u lejohet të marrin vendime të rëndësishme pa marrë në konsideratë 
mendimin e prindërve të tyre. Prindërit tolerues nuk përpiqen t’i japin një formë të 
caktuar sjelljes së adoleshentëve; ata e konsiderojnë veten si një burim këshillash që 
fëmĳ ët e tyre adoleshentë mund t’i referohen nëse kanë dëshirë. Kërkimet shkencore 
tregojnë se adoleshentët e prindërve tolerues mësojnë se kufi njtë dhe rregullat janë të 
pakta dhe se pasojat e shkeljes e tyre nuk ka gjasa të jenë shumë serioze. Si rrjedhim, 
adoleshentët mund të shfaqin vështirësi me vetë-kontrollin, si dhe sjellje egocentrike 
që mund të interferojë në krĳ imin dhe zhvillimin e marrëdhënieve shoqërore. 
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Prindi Adoleshenti

- Nuk është i rreptë dhe nuk ka pritshmëri 
ndaj fëmijëve.

- Është pak coherent përsa i përket disiplinës, 
ka pak ose aspak rregulla.

- Nuk është ndëshkues.

- Nuk e orienton fëmijën në zgjedhjet që bën.

- Nuk e ndjen veten përgjegjës për të kor-
rigjuar fëmijët.

- Konsultohet me fëmijën kur dëshiron të 
marrë vendime.

- Është i afërt dhe i dashur me fëmijët.

- I plotëson fëmijëve cdo dëshirë, edhe pse 
mund të jenë të tepruara.

- Është pranues, i kuptueshëm dhe përqëndro-
het tek fëmija.

- E pranon fëmijën ashtu sic është.

- Nuk ka qëllime konkrete që kërkon 
të arrijë, shfaq interes të ulët, 

- Është pozitiv dhe i gjallë, ka humor 
të mirë, por është i papjekur përsa 
i përket vetëkontrollit, përgjegjësisë 
sociale  dhe besimit në vetvete.

- Ka tendencë për të qënë agresiv. 

- Mendon se prindi nuk interesohet 
aspak për të.

- Ndjen mungesë mbështjeje në mo-
ment të vështira.

4. Stili prindëror neglizhues
Prindërit neglizhues nuk janë të ngrohtë dhe nuk kanë kërkesa ndaj fëmĳ ëve 
të tyre. Ata e kanë të reduktuar kohën e tyre të ndërveprimit dhe në disa raste 
mospërfshirja e tyre arrin deri në mospërfi llje. Të tillë prindër janë indiferentë ndaj 
nevojave të adoleshentëve, vendodhjes së tyre, eksperiencës shkollore apo atë me 
bashkëmoshatarët. Ata përdorin shprehja si “Nuk më intereson se ku shkon!”; “Pse 
duhet të kujdesem për atë cka bën ti!?” Prindërit neglizhues rrallë herë marrin në 
konsideratë mendimet e fëmĳ ëve të tyre adoleshentë kur duan të vendosin për dicka 
dhe në përgjithësi nuk duan që këta të fundit t’i mërzisin për ndonjë gjë. Prindërit 
mund të praktikojnë këtë stil prindërimi kur ndihen të lodhur, të frustruar ose kur 
kanë hequr dorë tashmë së ruajturi autoritetin prindëror. Hulumtimet tregojnë se 
fëmĳ ët adoleshentë të prindërve neglizhues mësojnë se prindërit interesohen më 
shumë për jetën e tyre dhe i kushtojnë shumë pak kohë e vëmendje prindërimit. Si 
pasojë e kësaj, adoleshentët shfaqin një model sjelljeje të ngjashëm me prindërit e 
tyre, sikurse edhe adoleshentët e rritur në një familje toleruese. Gjithashtu mund të 
kryejnë edhe veprime impulsive për shkak të problemeve me vetërregullimin.  
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Prindi Adoleshenti
- Nuk i kontrollon fëmijët.

- I ofron fëmijës shumë pak mënyra 
për të kuptuar botën dhe rregullat.

- Nuk jep mbështetje, as dashuri.

- Nuk ndjen se ka përgjegjësi eduka-
tive.

-  Mosangazhim total.

- Shqetësohet vetëm për aktivitetet 
e veta.

- Nuk përfshihet me fëmijët dhe nuk 
interesohet për aktivitetet e tyre.

- Shmang komunikimin vetëm për 
vetëm me fëmijës, duke mos marrë 
parasysh opinionet dhe ndjenjat e 
fëmijës. 

- Vetëkontroll të ulët impulsesh dhe emocionesh.

- Mungesë interesi ndaj shkollës, prirje për të 
bërë mungesa pa arsye si dhe për të konsumuar 
drogë.

- Tendëncë për humor të keq dhe për mungesë 
përqëndrimi.

- Pak i pjekur, i izoluar dhe ka tendencë për sjellje 
devijuese. 

Ndikimi i stilit prindëror në marrëdhëniet shoqërore në adoleshencë
 
Hulumtimet kanë treguar se stili prindëror autortitativ është më optimal për një 
adoleshent, pasi karakterizohet nga një shkallë e lartë ngrohtësi dhe përgjegjësie, si 
dhe nga një disiplinë jo ndëshkuese, kontroll dhe qëndrueshmëri gjatë prindërimit 
(Maccoby & Martin, 1983 as cited in Milevsky et al., 2007). Milevsky, Schlechter, 
Ne# er, dhe Keehn (2007) realizuan një studim ku adoleshentëve pjesëmarrës 
plotësuan një pyetësor vetë-raportues, përmes së cilit studiuesit në @ alë vlerësuan 
perceptimin e tyre për stilin prindëror duke u bazuar tek disa elementë si: pranimi/
përfshirja dhe rreptësia /mbikëqyrja. Përveç kësaj, ata plotësuan edhe instrumenta 
të tjerë që matnin kënaqësinë në jetë, përshtatjen psikologjike, vetëvlerësimin dhe 
depresionin. Studiuesit zbuluan se stili prindëror autoritativ, i karakterizuar nga një 
nivel i lartë pranueshmërie dhe përfshirjeje, si dhe nga një nivel mesatar rreptësie dhe 
mbikëqyrjeje, ishte tregues i një niveli të lartë të kënaqësisë në jetë dhe vetëvlerësimit, 
si dhe i një niveli të ulët të depresioni për adoleshentët (Milevsky et al., 2007).
Studimi i realizuar nga Bednar dhe Fisher (2003) tregoi se të gjithë adoleshentët kishin 
gjasa t’iu referoheshin bashkëmoshatarëve të tyre për marrjen e vendimeve shoqërore, 
dhe nëse adoleshentët i referoheshin prindërve apo bashkëmoshatarëve për marrjen e 
vendimeve morale dhe informuese varej nga stili prindëror. Adoleshentët e rritur nga 
prindëri autoritativë kishin më shumë gjasa t’i referoheshin prindërve për marrjen e 
vendimeve morale dhe informuese, ndërkohë që adoleshentët me prindër autoritarë 
dhe tolerantë kishin më shumë gjasa t’i kërkonin këshilla bashkëmoshatarëve për ato 
lloj vendimesh (Bednar dhe Fisher, 2003).
Darling, Steinberg, dhe Brown (1993) shqyrtuan ndikimin e stileve prindërore të 
caktuara mbi përkatësinë grupore të adoleshentit. Këto studiues administruan 
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pyetësorë vetë-raportues për adoleshentët ku trajtuan edhe stilin prindëror, edhe 
orientimin e adoleshentit drejt turmës. Rezultatet treguan se adoleshentët me 
prindër autoritativë i bashkoheshin më shpesh turmave të orientuara drejt vlerave 
të të rriturve. Autorët shpjegojnë efektet pozitive të prindërimit autoritativ duke 
përshkruar se si prindërit ndikojnë në zhvillimin e marrëdhënieve shoqërore 
pozitive të adoleshentëve me bashkëmoshatarët përmes modelimit dhe praktikimit 
të ndërveprimeve sociale, si dhe inkurrajimit të tyre për t’u përfshirë në aktivitete 
që ofrojnë mundësi për zhvillimin e marrëdhënieve të duhura shoqërore. Rezultatet 
kanë treguar se adoleshentët me prindër tolerantë dhe neglizhues kanë më shumë 
gjasa të orientohen drejt grupeve të bashkëmoshatarëve që shfaqin sjellje devĳ ante. 
Ndërkaq, nuk është zbuluar ndonjë ndikim i vecnatë i stilit prindëror autoritar në 
përkatësinë grupore të adoleshentëve (Durbin et al., 1993). Fuligni dhe Eccles (1993) 
zbuluan gjithashtu se natyra e marrëdhënies prind-fëmĳ ë gjatë adoleshencës ishte 
parashikuese për të kuptuar orientimin e adoleshentëve drejt bashkëmoshatarëve 
të tyre. Këto studime theksojnë rëndësinë e marrëdhënies prind-fëmĳ ë që lejon 
adoleshentin të krĳ ojë individualitetin e tĳ  nga prindërit, duke punuar për formimin 
e një identiteti të pavarur, si dhe duke i siguruar mbështetjen e sigurinë e nevojshme 
gjatë këtĳ  tranzicioni të vështirë.
Një sërë studimesh kanë treguar se adoleshentët me prindër autoritativë kanë 
eksperienca më pozitive në lidhje me funksionimin psiko-social, si dhe janë më të a% ë 
se sa adoleshentët me prindër autoritarë, tolerantë dhe neglizhues. Adoleshentët me 
prindër tolerantë janë më të prirur për t’u orientuar drejt grupeve të bashkëmoshatarëve 
që shfaqin sjellje devĳ ante (Lamborn, Mounts, Steinberg, and Dornbusch, 1991). 
Stilet e ndryshme prindërore ndikojnë tek a% ësia e adoleshentit për t’u përshtatur në 
aspekte të ndryshme, në mënyrë të vecantë tek a% ësia e tĳ  për të krĳ uar marrëdhënie 
shoqërore mbështetëse, të cilat janë të rëndësishme për të, po aq sa edhe vetë kalimi 
në moshën e rritur.

Referenca

1. Bornstein. H. M., (2002). Handbook of parenting, botimi II, vol. 4, Lawrence erlbaum 
associates, publishers, Mahwah, New Jersey.

2. Darling. N., “Parenting style and its correlates”, University of Illinois, 51 Gerty Drive, 
Champaign, Illinois 61820-7469.

3. Darling. N, Steinberg. L., (1993). “Parenting style as a context: An integrative model”, 
Psychological Bulletin, Vol. 113, No. 3, 487-496.

4. Gambini P., (2007). “Psicologia della famiglia. La prospe' iva sistemico-relazionale”, Franco 
Angeli (Milano).

5. Hoskins. H. D., (2014). “Consequences of Parenting on Adolescent Outcomes”, Jornual Societies 
4, 506–531; doi:10.3390/soc4030506.

6. Komko. K., (2007). “Parenting styles and adolescents”, Cornell University, Agricultural 
Experiment Station (Hatch funds) and Cornell Cooperative Extension (Smith Lever funds).

7. Laboviti. B., (2015).“Marrëdhënia mes stileve prindërore dhe statuseve të identitetit në 
adoleshencë”, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale (Tiranë).



224

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

Ndikimi  i faktorëve social dhe ekologjik në manifestimin e sjelljeve agresive 
te adoleshentët e moshës 12-15 vjeç në Elbasan

Flora  Lamçja (Zeqaj)

Armand Zeqaj

Abstrakt

Studimet e para shkecore, të cilat analizojnë sjelljen agresive të adoleshentëve jane realizuar 
ne vitin 1980 (Olweus, 2001; Skiba, 2000; Smith, 2003). Këto sjellje përfshĳ në agresion kundër 
pronës shkollore,kundër shokëve, bashkëmoshatarëve të tyre si dhe agresion ndaj mësuesit, 
prindërve (Astor, Pitner, Benbenishty, & Meyer, 2002; Herrero, Este’vez, dhe Musitu, 2006). 
Manifestimi i sjelljeve agresive nga adoleshentët  në dekadën e fundit edhe në Shqipëri është 
bërë një nga problematikat kryesore të prindërve në veçanti, mësuesve  dhe shoqërisë në 
përgjithësi. 
Qëllimi kryesor i këtĳ  punimi është të evidentoi sesi mjedisi familjar dhe ndotja industriale 
ndikojnë si faktor risku në manifestimin e sjelljeve agresive tek adoleshentët e grupmoshës 12-
15 vjeç. Ky studim u realizua me pjesëmarrjen e 600 adoleshentëve nxënës të nëntë shkollave  
9 – vjecare publike të grupmoshës 12-15 vjeç, nga të cilët 300 prej tyre banonin në zonat 
industriale dhe 300 të tjerët banonin në zonat jo industriale. Ky studim u realizua në bazë të 
metodave sasiore. Studimi arriti në përfundimin se dinamikat familjare, mosfunksionimi i 
familjes si sistem, mungesa e lidhjeve të ngushta afektive mes antarëve në familje, mungesa 
e bashkëveprimit ndërmjet tyre ,përbëjnë factor risku për manifestimin e sjelljeve agresive 
nga adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjeç. Një gjetje interesante e studimit tonë ishte se 
adoleshentët të cilët banojnë në zona industriale raportuan manifestimin e sjelljeve agresive në 
një nivel më të lartë në krahasim me adoleshentët të cilët banonin në zona joindustriale. Nga 
studimi gjithashtu rezultoi se gjinia mashkullore ishte më e predispozuar, për të manifestuar 
sjelle agresive, në krahasim me gjininë femërore. 
Ndaj le të shërbeje ky studim për rritjen e ndërgjegjes dhe vetëdĳ es, se familja dhe mjedisi 
përreth ,përbëjnë komponentë të rëndësishëm për një jetëse të shëndetshme.

Fjalë kyçe: adoleshent, agresivitet, familje, ekologjia,ndotje industriale.

Qëllimi i studimit dhe objektivat

Qëllimi kryesor i këtĳ  studimi është të eskplorojë ndikimin e faktorëve të Mikrosistemit 
(konfl iktet e vazhdueshme në familje, një klimë jo e qetë në mjedisin familjar, 
mosfunksionimi i familjes si system i shëndetshëm, lidhje jo të ngushta afektive mes 
antarëve në familje) dhe ekosistemit (ndotje industriale) në manifestimin e sjelljeve 
agresive tek adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjeç në qarkun  e Elbasanit . 
Gjithashtu ky studim ka për qëllim të evidentojë forcën e lidhjes së fakorëve të riskut 
të Mikrosistemit dhe faktorëve të riskut të Ekosistemit të marrë në shqyrtim në 
studimin tonë në manifestimin e sjelljes agresive tek adoleshentët grupmoshës 12-15 
vjeç. 
Për të përmbushur qëllimet e studimit do të ndiqen objektivat e mëposhtme:
• Të identifi kohen faktorët e riskut të Mikrosistemit që ndikojnë në manifestimin 
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e sjelljeve agresive tek adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjeç
• Të identifi kohen faktorët e riskut të Ekosistemit që ndikojnë në manifestimin 
e sjelljeve agresive tek adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjeç
• Të përcaktohet forca e lidhjes ndërmjet mjedisit familjar – sjellje  agresive 
• Të përcaktohet forca e lidhjes ndërmjet ndotje industriale – sjellje agresive
•  Pyetjet kërkimore dhe hipotezat 
• Pyetje kërkimore I
• Cilët janë faktorë e riskut për manifestimin e sjelljeve agresive nga 
adoleshentët nëse i referohemit komponentit mjedis familjar?
• Hipoteza 1
• Ha: Mungesa e bashkëpunimit në familje dhe lidhjeve të ngushta afektive midis 

pjesëtarëve në familje përbëjnë faktorë risku për manifestimin e sjelljeve agresive 
nga adoleshentët e 

• Pyetja kërkimore 2
• A përbën ndotja industriale factor risku për manifestimin e sjelljeve agresive 
te adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjeç?
• Hipoteza 3
• Ha: Ndotja industriale përbën faktorë risku për manifestimin e sjelljeve agresive 

nga adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjeç.

Koncepte teorike

Adoleshenca shënon, gjithashtu, ndryshime të jashtëzakonshme në aspektin njohës, 
duke përfshirë përdorimin e a% ësive të reja abstrakte, logjike dhe mendimin idealist, 
sipas Piazhesë (Piaget). Ai besonte se, ne kalojmë në katër faza të të kuptuarit të botës. 
Fazën e katërt, në mes të moshës 11 dhe 15, ai e quajti faza e operacioneve formale 
(The formal operational stage), e cila përbënte edhe fazën përfundimtare të modelit 
“Katër stadet e zhvillimit konjitiv”. Në këtë fazë, sipas tĳ , individët shkojnë përtej 
përvojave konkrete dhe mendojnë në terma abstrakt dhe më shumë logjik. Si pjesë 
e të menduarit në mënyrë abstrakte, adoleshentët zhvillojnë imazhet e rrethanave 
ideale, dhe fi llojnë të presin mundësitë që do t’ju ofrojë e ardhmja. Këto ndryshime 
nuk ndodhin në një vakum, theksonte Sullivan (1953), këto ndryshime ndodhin 
në një kontekst sociokulturor. Erikson (1968) propozoi një teori të rëndësishme në 
psikologjinë e zhvillimit të quajtur “Tetë stadet e jetëgjatësisë së Eriksonit” (Erikson’s 
Eight Life-Span Stages), sipas së cilës zhvillimi ndodh gjatë gjithë jetës. Në secilin prej 
tetë stadeve individi përjeton një krizë dhe nëse e përballon atë me sukses kalon në 
fazën tjetër. Stadi i pestë i zhvillimit i referohet adoleshencës (Identity versus Identity 
Confusion) Identiteti kundrejt Konfuzionit. Nëse adoleshenti hulumton role të tilla 
në një mënyrë të shëndetshme dhe mbërrin në një rrugë pozitive për të ndjekur në 
jetë, atëherë do të arrĳ ë një identitet pozitiv. Nëse formimi i identitetit në adoleshencë 
është shtyrë nga prindërit, adoleshentët nuk kanë mundësi të shqyrtojnë në mënyrë 
adekuate role të shumta, rruga për një të ardhme pozitive nuk përcaktohet, dhe në 
jetën e tyre do të mbretëroj konfuzioni i identitetit. Marcia e përpunoi më tej teorinë 
e identitetit të Eriksonit, i cili e shikonte identitetin  si një proces dhe zhvilloi një 
qasje për të matur statusin e identitetit në adoleshencë në çdo moment (Marcia, 1966, 
1976). Konceptet e eksplorimit dhe angazhimit ishin çelësi për të identifi  kuar, kohën 
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kur adoleshentët ishin në zhvillimin e identitetit të tyre. Sipas Marcia-s eksplorimi 
ndodh kur një adoleshent përfshihet në procesin e zgjedhjes dhe vendimmarrjes mbi 
çështjet e marrëdhënieve, stilit të jetës, fesë ose punës. Është një proces i kërkimit 
aktiv dhe zbulimit. Në të kundërt, angazhimi është pranimi i një qëllimi të caktuar, 
planit të jetës dhe nënkupton një marrje përgjegjësie individuale për zgjedhjen e jetës 
dhe veprimeve. Për Marçia-n, prezenca dhe/ose mungesa e dimensioneve thelbësore 
të eksplorimit dhe angazhimi jep katër forma të dallueshme të identitetit apo statuse 
të identitetit: (1) Identitet i përjashtuar që karakterizohet nga prezenca e angazhimit 
dhe mungesa e eksplorimit. Edhe pse adoleshenti është i kënaqur me sensin e tĳ /saj 
të identitetit, tërhiqet nga fi gurat autoritare kështu që të rinjtë mund të priren të jenë 
të ngurtë dhe konformistë. (2) Përhapja e identitetit është një formë ku përvojat e 
adoleshentëve as nuk përbëjnë krizë dhe as angazhim dhe nuk eksplorojnë në mënyrë 
aktive ndjenjat e veta. Sipas tĳ , të rinjtë të cilët janë në gjendjen e përhapjes së identitetit 
janë lehtësisht të ndikueshëm nga bashkëmoshatarët dhe mund të ndryshojnë shpesh 
opinionin dhe sjelljen në përputhje me prirjet e grupit ose normat. (3) Në fazën e 
tretë, përvojat e adoleshentëve janë në krizë rreth identitetit, por nuk angazhohen 
në një sens të veçantë të vetes së tyre. Përjetojnë ankth dhe dyshim, eksplorojnë dhe 
provojnë role të reja pa u zotuar ndaj tyre, eksperimentojnë, zbulojnë vlera dhe norma 
të reja. (4) Në fazën e arritjes së identitetit, të dyja, si kriza dhe angazhimi janë të 
pranishme. Adoleshentët përjetojnë krizë në lidhje me identitetin e tyre, hulumtojnë 
dhe eksperimentojnë, dhe përfundimisht angazhohen në një sens të veçantë të vetes, 
duke pranuar përgjegjësi për një angazhim të tillë. Të rinjtë në këtë fazë të identitetit 
arrĳ në të kenë një imazh pozitiv të vetes, të jenë fl eksibël dhe të pavarur. Studime 
empirike sugjerojnë se, kërkimi i identitetit fi llon gjatë adoleshencës, por një identitet 
koherent nuk krĳ ohet në mënyrë tipike deri në adoleshencën e vonë (Nurmi, Lerner, 
& Steinberg, 2004; Reis & Youniss, 2004; Waterman, 1999). Adoleshentët fi llojnë të 
përfshihen në një të menduar më të avancuar, por disa aspekte të funksionimit njohës 
mbeten ende në zhvillim, veçanërisht ato që drejtohen nga korteksi para-frontal 
i trurit që mbeten ende në zhvillim deri në fi  llim të moshës 20 vjeçare apo edhe 
më shumë (Sowell, Thompson, Holmes, Jernigan, & Togë, 1999; Soëell, Thompson, 
Tessner&Toga, 2001). 
Teoria e të mësuarit social, zhvilluar nga Albert Bandura (Bandura & Ross 1961), 
nëpërmjet hipotezës se, të mësuarit merret nga njerëzit nëpërmjet vëzhgimit, imitimit 
dhe modelimit. Eksperimenti origjinal “Bobo Doll” (Bandura & Ross 1961) studioi 
modelet e sjelljes agresive në fëmĳ ët e moshës parashkollore. Rezultatet e arritura 
çuan në përfundimin se sjellja agresive mund të mësohet nëpërmjet vëzhgimit. 
Katër karakteristika duhet të jenë të pranishëm në arritjen e rezultatit të të mësuarit: 
- personi duhet të ndjek stimujt;
 - duhet të ruaj informacionin të cilit i ka kushtuar vëmendje; 
- të riprodhojë imazhin mendor;
 - individi duhet të ketë motivimin dhe një arsye të mirë për të imituar ose të tregojë 
që ka mësuar (Bandura, & Ross, 1961). 
Determinizmi reciprok, gjithashtu zhvilluar nga Bandura (1977), teorizoi se sjellja 
e një personi është e kushtëzuar nga faktorë personal, që i referohen njohjes dhe 
mjedisit. Përveç kësaj ai theksoi se televizioni ka vepruar si faktor për modelimin 
e sjelljes së dhunshme. Prandaj, është e mundur që sjelljet imorale seksuale në 
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adoleshencë mund të jenë nxitur nga përmbajtja e mediave. Teoria social-konjitive, 
kjo teori shpjegon sjelljen në aspektin e shkakut reciprok midis individëve, mjedisit 
të tyre dhe sjelljes (Bandura, 1986, 1989, 1999)..

2.1.1 Disa detyra që priten të përmbushen në adoleshencë

Adoleshentët në fazën e mesme (mosha 13-17-vjeçare), përballen me këto qëllime 
kryesore: formimin e identitetit personal, pavarësinë nga prindërit (Karaj, 2005:189) 
dhe krĳ imin e marrëdhënieve të qëndrueshme jashtë familjes, intimitetin dhe 
seksualitetin (Morris dhe Maisto, 2008), si dhe përparimin e tyre në shkollë ( Roeser 
dhe Eccles, 1998). 
Pavarësia nga prindërit - lidhet me nocionin e ndarjes dhe individualizimit, një 
koncept që është përpunuar nga studiuesit Blos (1967) dhe Mahler, Pine dhe Bergman, 
(1975). Në mënyrë të veçantë ndarja individuale së pari, lidhet me stadin e kalimit 
nga foshnjëria në fëmĳ ërinë e hershme, dhe se dyti ajo shfaqet në adoleshencë/
rini. Koncepti i ndarjes së dytë individuale, është një vazhdimi i teorive të Mahler, 
Pine dhe Bergman (1975) mbi ndarjen individuale të fëmĳ ërisë së hershme sipas një 
perspektive psikoanalitike të psikologjisë së zhvillimit të moshave të hershme. Gjatë 
fazës së parë të ndarjes individuale, fëmĳ a fi llon të kuptojë se ai/ajo është një individ 
më vete, nga nëna dhe babai dhe familja si e tërë, duke zhvilluar kështu konceptin 
mbi veten. Bazuar mbi këtë koncept, fëmĳ a kalon përmes stadeve, në kërkim të 
pavarësisë. Pas përfundimit të periudhës së rivendosjes së marrëdhënieve me 
nënën, babain dhe anëtarët e tjerë të familjes, i riu/e reja gjen së fundmi kuptimin e 
autonomisë (Mahler etj, 1975). Teoria e ndarjes individuale, e Mahler dhe kolegëve të 
tĳ  (1975) në fëmĳ ërinë e hershme është e lidhur me atë të Blos (1967), i cili përshkruan 
fazën e dytë të ndarjes dhe individualizimit që ndodh në adoleshencë. Gjatë kësaj 
faze të dytë, adoleshenti fi llon të bëhet i pavarur nga prindërit dhe sistemi familjar, 
fi llon të stabilizojë sensin e vetvetes, duke rivendosur marrëdhëniet në një bazë të 
re. Koncepti i ndarjes së dytë individuale është i ngjashëm me atë të diferencimit 
të vetes (Boëen, 1978). Kur një individ negocion me sukses në stadin e dytë të 
individualizimit, rezultati është fi timi i pavarësisë (Blos, 1967). Kur individi dështon 
në këtë përpjekje dhe arrin të ketë vetëm një shkallë të ulët të ndarjes individuale, 
kjo është cilësuar si shenjë e mospërshtatjes dhe e mosfunksionimit. Personat të cilët 
dëshmojnë nivel të ulët të ndarjes individuale, janë konsideruar përgjithësisht si më 
pak të shëndetshëm nga ana psikologjike dhe funksionale, sesa bashkëmoshatarët e 
tyre që tregojnë nivel më të lartë të ndarjes individuale pra, të pavarësisë (Blos, 1967).. 
Njëri prej problemeve që përjetojnë adoleshentët është manifestimi i sjelljes agresive, 
ndërsa rritja e pavarësisë është vlerësuar si faktor mbrojtës në këtë kontekst (Barrera, 
Blumer, Soenksen, 2010). Kështu p.sh në një studim të realizuar nga Rice dhe kolegët 
e tĳ  (1990), u hulumtuan marrëdhëniet midis kohezionit familjar dhe procesit të dytë 
të ndarjes dhe individualizimit (pavarësia) si faktor që parashikontemanifestimin e 
sjelljes aggressive në adoleshencë. 
mundësinë për të patur efekte dhe pasoja afatshkurtra dhe afatgjata. Për shembull, i 
riu i cili ndjek qëllimet sociale, në kurriz të shkollës, zhvillon “kompetencën” përmes 
aktiviteteve antisociale, ose përdor substanca si zgjidhje për të drejtuar emocionet 
e tĳ , mund të përjetojë rezultate të tilla si dështimi shkollor, braktisja shkollore, ose 
lëndime personale që janë të dukshme dhe që kanë pasoja për veten dhe shoqërinë 
(Roeser dhe Eccles, 1998). 
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Nocioni i zhvillimit dhe modeli bioekologjik 
Baza e teorike e këtĳ  studimi fi llon me modelin bioekologjik (1979, 1997; Bronfenbrenner 
dhe Morris, 1998), i cili përfshin katër sisteme që ndërveprojnë dhe ndikojnë në 
zhvillimin e fëmĳ ës: mikrosistemi, mesosistemi, ekosistemi dhe makrosistemi. Ky 
model bën të qartë se zhvillimi i fëmĳ ës, është i lidhur me mikromjediset ku ai jeton, 
dhe kryesisht me mikromjedisin familjar dhe atë shkollor. Bazuar në këtë teori, e cila 
thekson ndikimin e madh që ka mbi fëmĳ ën ndërveprimi në mjedisin familjar, si dhe 
për ta studiuar më thellë ndikim e familjes manifestimin e sjelljes agresive, u përdor 
korniza teorike e modelit Circumplex të familjes (Olson, Russell, dhe Sprenkle, 1989) 
e cila është cilësuar si korniza me e saktë për të studiuar funksionimin e familjes dhe 
për të kuptuar dinamikat brenda saj (Larnera, 2004). Po kështu, duke u bazuar po 
në teorinë e Bronfenbrenner (1979), në këtë studim parashtrohen tri këndvështrime 
teorike, të cilat lidhen me ndikimin e familjes me manifestimin e sjelljes aggressive 
tek adoleshentët (Epstein 1987, 1997, 2001; Hoover-Dempsey dhe Sandler, 1995, 1997, 
2005; Bouchard, 1998; Dunst etj, 1992). 
Sipas modelit Circumplex të familjes (Olson, Russell, dhe Sprenkle, 1989), 
funksionimi i familjes është ndërlidhur me tri dimensione të jetës familjare;
kohezionin, fl eksibilitetin dhe komunikimin. 
Koncepti i kohezionit refl ekton lidhjen emocionale që kanë pjesëtarët e familjes, e thënë 
ndryshe, afërsinë ose largësinë e tyre emocionale, kohën që kalojnë bashkërisht, mënyrat 
që ndjekin në marrjen e vendimeve, interesat, argëtimin e përbashkët. Vlerësimi i 
faktorëve të mësipërm ndihmon në përcaktimin e nivelit të kohezionit të familjes.Familjet 
me nivel të ulët kohezioni, karakterizohen me konceptin “ndarje emocionale”, kurse 
familjet me nivel të lartë kohezioni, kanë si cilësi bazë një “lidhje të fortë” (Olson,1993).
Fleksibiliteti është a% ësia t’u përshtatur, a% ësia për ndryshim që ka sistemi familjar 
në funksionin e roleve, marrëdhënieve, rregullave të vendosura për ruajtjen e 
marrëdhënies në përgjigje të stresit. Është konstatuar se fl eksibiliteti i tepërt çon 
në një familje kaotike, ndërsa fl eksibiliteti i ulët çon në një marrëdhënie shumë të 
ngurtë (Olson,1993). Komunikimi familjar matet duke konsideruar familjen si një 
grup, në lidhje me a% ësinë për të dëgjuar, a% ësinë për të biseduar, për të qenë të 
hapur, të qartë, për respektuar dhe treguar vëmendje ndaj njëri-tjetrit. Lidhur me këtë 
dimension të jetës familjare Olson (1993) bën më pak përcaktime në karakteristika, 
duke e konsideruar atë të mirë ose të varfër. Dimensioni i kohezionit dhe fl eksibilitetit, 
përcaktojnë tipin e familjes ndërsa dimensioni i komunikimit, konsiderohet si kritik 
(i rëndësishëm) për të lehtësuar dy dimensionet e para (Olson,1993). Në këtë studim 
janë marrë në konsideratë dy nga dimensionet e funksionimit të familjes (kohezioni 
dhe fl eksibiliteti) duke i lidhur këto dy dimensione me manifestimin e sjelljeve 
aggressive tek adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjec. 
Teoria e mbivendosjes së sferave e Epstein (1996, 2001, 2005, 2011), është një mundësi 
për të krĳ uar një pamje më të qartë të faktorëve të ndryshëm që infl uencojnë sjelljen 
aggressive në adoleshencë. Epstein dhe kolegët e saj mendojnë se përfshirja prindërore 
mund të njehsohet me gjashtë lloje të cilat në korrelacion me njëri-tjetrin përmirësojnë 
sjelljen e adoleshentit si dhe përfshirjen e prindërve në edukim. 
 – Bashkëpunimi me agjencitë e bashkësisë (Epstein etj, 1997). 
Mbështetur në teorinë e modelit bioekologjik të Brofenbrennerit (1976, 1986), por 
edhe në rezultatet e studimeve psikologjike dhe sociale, studiuesit Hoover-Dempsey 
dhe Sandler (1995,1997, 2005), prezantuan një teori, ku shpjegojnë në mënyrë të 
detajuar se çfarë i motivon prindërit për t’u përfshirë në edukim, duke reduktuar 
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manifestimin e sjelljes aggressive nga adoleshentët. 
 Shumë përpjekje kërkimore kanë qenë të përkushtuar për të studiuar trajektoret e 
zhvillimit të agresionit nga fëmĳ ëria e hershme në adoleshencë (Tremblay & Nagin, 
2005).  Sipas një studimi të kryer në Kanada, Zelanda e Re, Shtetet e Bashkuara  i 
cili shqyrtoi marrëdhëniet midis agresivitetit dhe moshës së fëmĳ ërisë deri në  
adoleshencë rezultoi se manifestimi i sjelljeve aggressive ishte më i lartë tek individët 
e gjinisë mashkullore nga mosha 6 – 15 vjeç  Broidy et al. (2003). I njëjti studim u krye 
nga  studiuesit kineze  të cilët shqyrtuan  trajektoren e zhvillimit të sjelljes agresive 
nga ku pjesëmarrës ishin 1618 nxënës të shkollave kineze MIDDLE  mes moshës 9 deri 
në 12, (Chen, Zhang, Ji, Chen Wei, dhe Chang, 2011). Ky studim arriti në rezultatet 
se  68.7% e individëve të grupmoshës 9-15 vjec kryenin sjellje aggressive në nivele të 
larta, 26.8% e individëve të grupmoshës 9-15 vjec kryenin sjellje aggressive në nivele 
të moderuara dhe vetëm 4.5% e individëve kryenin sjellje aggressive në nivele të ulta. 
Djemtë shfaqnin një nivel më të lartë të sjelljeve fi zike aggressive  në krahasim me 
vajzat në fi llim të adoleshencës.  (Barth et al, 2004;. Card, Stucky, Sawalani 2008;Mo# , 
Levy, 2000;). 
Dallimi gjinor i atribuohet shkaqeve sociale të manifestimit të sjelljes aggressive 
pasi edhe në shoqëri agresiviteti  i vishet si tipar personaliteti gjinisë mashkullore 
(Keenan, dhe Shaë, 1997).
Diskutim I te dhenave
Nga studimi I kryer25 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë 4.16 % të 
kampionit tonë dhe 75 nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë  12.5 % të 
kampionit janë përgjigjur për këtë variabël:Në përgjithësi nuk pajtohem 
Asnjë nxënës banues në zona industriale dhe asnjë nxënës banues në zona joindustriale 
për këtë variabël nuk është përgjigjur me : Nuk e di 
182 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  30.33 % të kampionit tonë dhe 40 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë  6.66  % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël:Në përgjithësi pajtohem 
58 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  9.66 % të kampionit tonë dhe 80 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë  13.33 % të kampionit janë përgjigjur 
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për këtë variabël:Fuqimisht pajtohem
Grafi ku 7. Anëtarët e familjes ndihen shumë të afërt me njëri tjetrin.
Përsa i përket lidhjeve të ngushta afektive ndërmjet anëtarëve të familjes të dhënat e 
statistikave deskriptive të paraqitura në grafi k fl asin qartë për një mungesë të lartë të 
tyre tek nxënësit banues në zona industriale në krahasim me ata që banojnë në zona 
joindustriale.
75 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  12.5 % të kampionit tonë dhe  38 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë 6.33 % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël: Fuqimisht nuk pajtohem.
135 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë 22.5 % të kampionit tonë dhe 32 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë  5.33 % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël:Në përgjithësi nuk pajtohem 
5 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  0.83 % të kampionit tonë dhe 5 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë 0.83 % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël:Nuk e di 
49 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë 8.16 % të kampionit tonë dhe 135 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë 22.5 % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël:Në përgjithësi pajtohem 
36 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  6 % të kampionit tonë dhe 90 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë  15 % të kampionit janë përgjigjur 

për këtë variabël:Fuqimisht pajtohem
Grafi ku 8. Prindërit e udhëheqin shtëpinë në mënyrë të barabartë.

Përsa i përket udhëheqjës së shtëpisë në mënyrë të barabartë nga të dy prindërit 
nuk vihen re deiferenca ndërmjet dy grupeve: adoleshentëve që jetojnë në zona 
industriale dhe atyre që jetojnë në zona joindustriale. Kjo shpejgohet me kulturën e 
shoqërisë sonë dhe dominancën e familjes patriarkale.
121 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  20.16 % të kampionit tonë dhe  135 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë  22.5 % të kampionit janë përgjigjur 
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për këtë variabël: Fuqimisht nuk pajtohem.
59 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  9.83 % të kampionit tonë dhe 42 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë 7 % të kampionit janë përgjigjur për 
këtë variabël:Në përgjithësi nuk pajtohem 
20 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  3.33 % të kampionit tonë dhe 15 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë  2.5 % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël:Nuk e di 
44 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë 7.33 % të kampionit tonë dhe 58 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë  9.66 % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël:Në përgjithësi pajtohem 
56 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  9.33 % të kampionit tonë dhe 50 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë  8.33 % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël:Fuqimisht pajtohem.

Grafi ku 9. Kur një pjesëtar i familjes gabon ai/ajo e din mirë se çfarë dënimi  pret.

Përsa i përket disiplinimit në familje të dhënat e grafi kur fl asin qartë për një vlerësim 
pak më të lartë tëk nxënësit banues në zona joindustriale në krahasim me ata që 
banojnë në zona industriale. 
20 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  3.33 % të kampionit tonë dhe  35 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë 5.83 % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël: Fuqimisht nuk pajtohem.
39 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  6.5 % të kampionit tonë dhe 45 
nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë  7.5 % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël:Në përgjithësi nuk pajtohem 
Asnjë nxënës banues në zona industriale në kampionin tonë dhe 9 nxënës banues 
në zona joindustriale që përbëjnë  1.5 % të kampionit janë përgjigjur për këtë 
variabël:Nuk e di 
134 nxënës banues në zona industriale që përbëjnë  22.33 % të kampionit tonë dhe 150 
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nxënës banues në zona joindustriale që përbëjnë 25 % të kampionit janë përgjigjur 
për këtë variabël:Në përgjithësi pajto      Pyetja e dytë kërkimore ishte të përcaktonte 
nëse përbënte ndotja industriale factor risku për manifestimin e sjelljeve agresive te 
adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjeç. Nga studimi rezultoi se ndotja industriale 
përbën faktorë risku për manifestimin e sjelljeve aggressive nga adoleshentët e 
grupmoshës 12-15 vjeç. 
Ø 38.6% e adoleshentëve banues në zona industriale të përfshirë në studim 
kategorizohen me nivel të ulët agresiviteti nga ku 10.3 % e kampionit janë meshkuj 
dhe 28.3 % e kampionit janë femra në këtë kategori. 
66.6% e adoleshentëve banues në zona joindustriale  të përfshirë në studim 
kategorizohen me nivel të ulët agresiviteti nga ku 26.6 % e kampionit janë meshkuj 
dhe 40 % e kampionit janë femra në këtë kategori. 

Ø 39.6 % e adoleshentëve banues në zona industriale kategorizohem me nivel të 
moderuar agresioni nga ku 23.3 % e kampionit janë meshkuj dhe 16.3 % e kampionit 
janë femra në këtë kategori.
20 % e adoleshentëve banues në zona joindustriale  të përfshirë në studim kategorizohen 
me nivel të moderuar agresiviteti nga ku 11 % e kampionit janë meshkuj dhe 9 % e 
kampionit janë femra në këtë kategori. 
Ø 21.6 % e adoleshentëve banues në zona industriale kategorizohem me nivel të 
lartë agresiviteti nga ku 13.3 % e kampionit janë meshkuj dhe 8.3 % e kampionit janë 
femra në këtë kategori.
13.4 % e adoleshentëve banues në zona joindustriale të përfshirë në studim 
kategorizohen me nivel të lartë agresiviteti nga ku 6.6 % e kampionit janë meshkuj 
dhe 6.6 % e kampionit janë femra në këtë kategori. 
Nga analiza descriptive  rezultoi gjinia mashkullore ka më tepër predispozitë për të 
manifestuar sjellje agresive në krahasim me gjininë femërore.
      Pyetja e tretë kërkimore ishte të të evidentojë marrëdhënien që ekziston  ndërmjet 
faktorëve të Mikrosistemit(mjedis familjar) dhe Ekosistemit (ndotje industriale) në 
manifestimin e sjelljeve aggressive tek adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjec. Për të 
qartësuar këtë marrëdhënie u përdor analiza e korrelacionit Pearson r.
Koefi cientët e korelacionit Pearson, treguan se ka marrëdhënie pozitive të moderuar 
midis faktorëve të Mikrosistemit(mjedis familjar) dhe Ekosistemit (ndotje industriale) 
në manifestimin e sjelljeve aggressive tek adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjec banues 
në zona industriale . Por bën ndryshim forca e lidhjes e cila paraqitet pozitive e ulët 
në rastin e faktorëve të Ekosistemit(ndotje industriale) përsa i përket target grupit që 
jeton në zona industriale. Pyetja e dytë kërkimore ishte të përcaktonte nëse përbënte 
ndotja industriale factor risku për manifestimin e sjelljeve agresive te adoleshentët 
e grupmoshës 12-15 vjeç. Nga studimi rezultoi se ndotja industriale përbën faktorë 
risku për manifestimin e sjelljeve aggressive nga adoleshentët e grupmoshës 12-15 
vjeç. 
Ø 38.6% e adoleshentëve banues në zona industriale të përfshirë në studim 
kategorizohen me nivel të ulët agresiviteti nga ku 10.3 % e kampionit janë meshkuj 
dhe 28.3 % e kampionit janë femra në këtë kategori. 
66.6% e adoleshentëve banues në zona joindustriale  të përfshirë në studim 
kategorizohen me nivel të ulët agresiviteti nga ku 26.6 % e kampionit janë meshkuj 
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dhe 40 % e kampionit janë femra në këtë kategori. 

Ø 39.6 % e adoleshentëve banues në zona industriale kategorizohem me nivel të 
moderuar agresioni nga ku 23.3 % e kampionit janë meshkuj dhe 16.3 % e kampionit 
janë femra në këtë kategori.
20 % e adoleshentëve banues në zona joindustriale  të përfshirë në studim kategorizohen 
me nivel të moderuar agresiviteti nga ku 11 % e kampionit janë meshkuj dhe 9 % e 
kampionit janë femra në këtë kategori. 
Ø 21.6 % e adoleshentëve banues në zona industriale kategorizohem me nivel të 
lartë agresiviteti nga ku 13.3 % e kampionit janë meshkuj dhe 8.3 % e kampionit janë 
femra në këtë kategori.
13.4 % e adoleshentëve banues në zona joindustriale të përfshirë në studim 
kategorizohen me nivel të lartë agresiviteti nga ku 6.6 % e kampionit janë meshkuj 
dhe 6.6 % e kampionit janë femra në këtë kategori. 
Nga analiza descriptive  rezultoi gjinia mashkullore ka më tepër predispozitë për të 
manifestuar sjellje agresive në krahasim me gjininë femërore.

Rekomandime të studimit

Studimi ynë theksoi rëndësinë e mjedisit familjar dhe atĳ  natyror në zhvillimin e 
individit. Disa nga rekomandimet tona janë: 
- Rritja e ndërgjegjes dhe vëmëndjes së prindërve mbi rëndësinë e funksionimit 
të familjes si një system i shëndetshëm duke rritur bashkëveprimin , komunikimin 
forcimin e lidhjeve afektive  ndërmjet antarëve, dhe banimi në një mjedis sa më pak 
të ekspozuar nga ndotja industriale mund të cojë në minimizimin e manifestimit të 
sjelljeve aggressive nga adoleshentët e grupmoshës 12-15 vjec por jo vetem . Një fi dan 
i shëndoshë, i ka të gjitha gjasat të jetë një pemë e shëndoshë, prandaj është nevojë e 
veçantë, sidomos e prindërve të kenë kujdes gjate edukimit të fëmĳ ëve të tyre. 
- Ekspozimi në mjedise toksike është tepër i rrezikshëm për jetën e njeriut . 
Megjithatë, duke pasur parasysh vështirësinë në koston e ndërhyrjeve në shoqërinë 
tonë, ka qenë e vështirë për të zbatuar strategjitë kryesore parandaluese për të arritur 
nivele të ulëta të ekspozimit.Ndaj përsa i përket strukturave përgjegjëse për Mbrojtjen 
e Mjedisit duke u bazuar në studimin tonë paraqesim rekomandimet e mëposhtme: 
Ø Të hartohen të detajuara dhe të miratohen planet vjetore të veprimit për 
mbrojtjen e mjedisit.
Ø Të thellohet koordinimi dhe bashkëpunimi midis Bashkisë Elbasan dhe 
institucioneve të tjera të qytetit që ligji i ngarkon për mbrojtjen e mjedisit.
Ø Të përmirësohet situata mjedisore në vendin e depozitimit të mbeturinave 
urbane në periudhë kohe sa më të shkurtër.
Ø Bashkia të hartojë metodologjinë për përcaktimin e tarifës së pastrimit dhe 
gjelbërimit sipas natyrës dhe volumit të mbeturinave që subjektet prodhojnë.
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Rritja ekonomike mbështetur mbi burimet e gjelbra (Green Growth) si një 
mundësi për rritje ekonomike të qëndrueshme dhe afatgjatë

PhD (C.) Gledian Llatja
Instituti për Studime Europiane

Hyrje

Në rrjedhojën e menjëhershme të 1992 të Samitit Botëror (UN for Resolution Conference) u 
tha se njerzit shkuan ne Rio de Janerio me pritshmëri të ulëta dhe realisht kështu ndodhi. 
Nga një përshtypjet, si rezultat i përfi timeve të dëshmuara të mbledhjeve globale, arritjet e të 
cilave ishin të papërfi llshme qo% ë edhe në letra, sygjeron se gjykime të tilla konsiderohen të 
ashpra (Jenkins & Simms, 2012). Rangu i konventave dhe marrëveshjeve është impresionues, 
por kuptohet se mungesa e implementimit të strategjive që ato dra% ojnë është çështje tjetër. 
Ndoshta gabimi më i madh ishte supozimi se progresi më i rëndësishëm në zhvillimin e 
shoqërisë njerëzore dhe konservimi mjedisor mund të ishin arritje e një sistemi ekonomik i 
cili nuk u projektua në mënyrën më të mirë të mundshme. E keqja ekstreme e ardhur nga ky 
shkak tregon se ky sistem thelloi polarizimin e shoqërisë, përshpejtoi përdorimin e burimeve 
të parinovueshme (Simms, Johnson & Chowla, 2010) dhe e çoi njerëzimin rrezikshmërisht 
shumë afër pikës së moskthimit pas nga korrozioni i vet i sistemeve në ndihmë të jetesës së 
standartizuar si dhe të paturit e një klime të favorshme për civilizimin e shoqërisë (Milanovic, 
2007).
Në botë sot numerohen rreth 1 bilion njerëz mbi peshë dhe po kaq janë edhe pjesa e popullsisë 
së keq ushqyer. Tregtia ushqimore globale po humbet stabilitet dhe zhvillim si pasojë e 
spekullimit të produkteve të tregjeve fi nanciare. Ekziston konkurrencë midis tokës së 
përdorur për të prodhuar mallra konsumi për njerëzimin dhe tokës së përdorur për stok bio-
karburanti për të fuqizuar makinat e të pasurëve. “Land Grabbing” po fuqizohet mes vendeve 
dhe kompanive që kanë burime të mja% ueshme fi nanciare për të përballuar kostot e tokës 
pjellore të vendeve të tjera, gjithmonë për të përmbushur nevojat e veta (Layzard, Mayraz & 
Nickell, 2007). 
Në të njëjtën kohë, shembulli i modelit perëndimor i një diete të rëndë është ndërtimi i një 
sistemi global ushqimor i cili më tepër është duke ndotur në termat e ndryshimeve klimaterike. 
Natyra ka shumë për të na mësuar. Mbi të gjitha ajo na mëson sistemet dhe ciklet ku alternimi 
i një komponenti të sistemit, sado i vogël qo% ë ai, mund të ketë ndikim të gjerë brenda dhe 
përtej një cikli të dhenë (Greenfi eld, 2012). Shoqëria njerëzore, planeti dhe ekonomia janë 
sisteme të lidhura në mënyrë të ndërlikuar mes tyre. 
Teoritë ekonomike na tregojnë se kur dicka është e vlefshme dhe sidomos e lirë (pa kosto), 
përdorimi i saj priret drejt infi nitit. Kjo shpjegon se përse pemët, biodiversiteti, ujrat e pĳ shëm 
dhe hapësira atmosferike e karbonit po përdoren si të mos ekzistonte e ardhmja. Në analogji, 
vlen supozimi se kur dicka është e shtrenjtë gjithashtu do të gjendet një zëvendësues i afërt. 
Teoritë ekonomike më pas, e transformojnë konceptin e zëvendësimit të burimeve duke e 
ngritur atë në nivel makro dhe mendohen për shkëmbime të mundshme midis ekonomisë 
dhe mjedisit natyror, lidhja mes të cilave është në raport të zhdrejtë (Greenfi eld, 2012). Leximi, 
kuptimi dhe përkthimi i ekonomisë tradicionale botërore është dominues në shumë forma 
qeverisjeje në botë nën supozimet e burimeve të pafundme, zëvendësuesve të përafërt dhe 
shkëmbimit mjedis-ekonomi. Nëse ky është këndvështrim i vjetëruar dhe se sot teoritë priren 
drejt teknologjisë, kjo e fundit është shumë larg. Ateherë, mbetet të themi se mirëqenia jonë 
varet nga bota natyrore dhe proceset e saj. 
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Përtej GDP-së

Një nga sfi dat që ndeshim në botën e sotme është gjetja dhe komunikimi i mënyrave 
të përmirësimit të jetesës së popullsisë me kusht që ato të jenë të qëndrueshme dhe 
optimale nga ana sociale. Matjet luajnë një rol të rëndësishëm në qasjen e zgjidhjes 
së problemit. Ndoshta për këtë fakt presidenti Sarcozy ngriti Komisionin e Matjes 
së Performancës Ekonomike dhe Zhvillimit Social. Për dekada qeveritë e vendeve të 
ndryshme kanë marrë në konsideratë një tregues të vetëm, GDP-në për të supozuar 
dominancën e një matjeje kritike në zhvillimin e një vendi (Seaford et al., 2012). 
Përtej ketĳ  këndveshtrimi, sot vihet re një levizje përtej GDP-së e cila tashmë njihet 
gjerësisht nga politikanët dhe zyrtarët e lartë. GDP tregon një matje të shkëmbimit 
ekonomik por që si çdo shifër nënkupton një “fund”, i cili duhet lexuar si arritja 
e nivelit të lartë të mirëqënies (optimizim i saj) gjithmonë brenda kufi jve të limitit 
mjedisor (Larson dhe Mahoney, 2012). Pra, stoku i kapitalit (natyror) si një komponent 
i rëndësishëm i GDP-së duhet rritur apo përdorur duke konsideruar amplitudën 
e resurseve natyrore në mënyrë që të shmaget katastofa e pamja% ueshmërisë së 
burimeve. Nga ana tjetër, aq kohë sa GDP përfshin vëtëm transaksionet monetare nga 
prodhimi i të mirave dhe shërbime, një matje e tillë nuk merr parasysh ndryshimet 
në komponentët natyror, social dhe njerëzor të kapitalit, pjesë e një komuniteti të tërë 
(Costanza, 2009).
Nëse ende në praktikë qeveritë vazhdojnë të mbivlerësojnë rëndësinë e GDP-së si 
matja dhe vlerësimi i rritjes ekonomike mbi çdo iternerar tjetër që çon në mirëqënie 
të qëndrueshme atëherë do të duhet të paguhet nje çmim serioz për këtë: nivel jo 
optimal i mirëqenies dhe shterim i burimeve natyrore. Ky efekt do të gjenerohet edhe 
në brezat në vĳ im. 
Pikërisht, kjo sfi dë po siguron që qeveritë të veprojnë përtej një treguesi ekonomik 
dhe të mbajnë llogari për qëndrueshmërinë mjedisore dhe atë të mirëqenies. Nëse 
jo, nuk është vështirë të thuhet se do të ndodhë katastrofa e përmendur më sipër. 
Nëse një ekonomi po performon mirë/keq varet nga sasia e kapitalit të prodhuar 
për çdo njësi autputi, atëherë po ashtu ia vlen të themi se nëse ekonomia e një vendi 
po përdor kapital në masën e shfrytëzimit të limiteve të burimeve natyrore (zona e 
rrezikut) atëherë ajo nuk është duke u zhvilluar me efi çencë mjedisore. Në këtë rast, 
kjo formë shterimi e burimeve nuk konceptohet si një prirje marxhinale rënëse por si 
katastrofë.

Polarizimi

Një nga qëndrimet në lidhje me eleminimin e katastrofës së ndryshimeve klimaterike 
është që bota të presionojë normën e rritjes ekonomike globale. Është e vërtetë, ne 
konsumojmë tepër. Megjithatë, sfi da më e rëndësishme e rritjes ekonomike është 
reduktimi i varfërisë. Të paktën deri para ngërcit fi nanciar dhe krizës së na% ës, pjesa 
dërrmuese e popullsisë së botës e cila jetonte nën varësinë e të ardhurave të ulta kishte 
pak pritshmëri për vazhdimësinë e jetës. Pikërisht, kjo pjesë dërmuese konsumon 
pak. Mesa duket ky problem përcaktohet si polarizim i shoqërisë konsumatore. Në 
vend që sot të fl asim për një nivel optimal konsumi ekziston ideologjia e mbi dhe 
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nënkonsumit (Greenfi eld, 2012). 
Kërcënimi që i bëhet shoqërisë nga problemi i nënkonsumit i bashkangjitet konceptit 
të “vĳ ës së varfërisë” (Woodward dhe Abdullah, 2012). Pyetja e parë që bëhet është: 
“A ekziston realisht kjo vĳ ë varfërie”? – Sigurisht që për këtë ka evidenca. Është e 
qartë që ata me të ardhura më të larta konsumojnë më tepër dhe ata me të ardhura më 
të ulta konsumojnë më pak. E përgjithësuar: “A ekziston një nivel të ardhurash për të 
cilin ata me të ardhura mbi këtë nivel kanë minimalisht më tepër mirëqenie se ata me 
këtë nivel? “. Ndër gjithë studimet për marrëdhënien e mirëqenies dhe të ardhurave, 
raporti i Layzard, Mayraz & Nickell (2007) prezanton nje lidhje logaritmike (tipike 
ekonomistësh) midis të ardhurave dhe mirëqenies. Pra, ajo çka studiuesit konkludojnë 
është se vëtëm nje ndryshim me 1 % në të ardhura do të përkthehet me ndryshim të 
njëjtë në mirëqenie për çdo individ.

Kuptimi i ekonomisë së gjelbër

Gjatë zgjimit nga kriza e 2008, ekonomia e gjelbërt ndikoi nën veprimin e një politike 
përqasëse në zgjidhjen e dy problemeve: zhvillimin e ngadaltë ekonomik dhe rritjen 
e vazhdueshme të normës së papunësisë si dhe përkeqësimin e vazhdueshëm të 
habitatit natyror, më i dukshëm ky i fundit në termat e ndryshimeve klimaterike dhe 
degradimit të ekosistemit. Pra, ekonomia e gjelbër konceptohet një dividend i dyfi shtë 
potencial, prania, leximi dhe përdorimi i të cilit bëri që shumë vende evropiane të 
adaptonin politika rimëkëmbëse në 2008 dhe 2009 që kishin fokus tranzicionin drejt 
ekonomisë së gjelbër (Simms, Johnson & Chowla, 2010).
Megjithatë, zhvendosja e fokusit të politikave drejt konsolidimit fi skal dhe sovranitetit 
të krizës buxhetore në Evropë bënë që ekonomia e gjelbër të humbasë vëmendjen si 
një strategji makroekonomike në afatgjatë. Konceptualisht, ekonomia e gjelbërt u pa 
fi llimisht si nje politikë e dobishme e pranishme për të trajtuar, parandaluar krizën 
ekonomiko-fi nanciare të 2008 (EEA Report, 2014). Sot, shifet si një rrugë strategjike për 
të ndërtuar një shoqëri më të drejtë që do të zhvillohet në një mjedis me përmirësime 
të dukshme apo si kontributi në rritje i efi çencës në burime me a% ësitë ripërtëritëse të 
mjedisit duke rritur kështu nivelin e mirëqenies dhe barazisë shoqërore. 
Sipas Agjensisë Evropiane të Mjedisit (EEA) një ekonomi e gjelbërt është ajo në të 
cilën politikat dhe inovacioni i mundësojnë shoqërisë përdorimin efi çent të burimeve 
duke rritur mirëqenien humane inkluzivisht dhe duke qenë eco-friendly në të 
njejtën kohë. Ndërkohë OECD tregon se ekonomia e gjelbërt do të thotë të nxisësh 
rritjen ekonomike dhe zhvillimin e përgjithshëm duke siguruar që asetet natyrore të 
vazhdojnë të ruajnë burimet dhe shërbimet mjedisore në të cilat shtrihet mirëqenia 
jonë. Për ta bërë këtë duhet të katalizohen investimet dhe inovacioni të cilët do të 
gjenerojnë rritje të qëndrueshme dhe t’i japin shtysë mundësive të reja ekonomike. 
Në mënyrë specifi ke analizon trendin e rritjes në nivele makroekonomike në Evropë 
që prej 1990 dhe adreson forcat drejtuese ekonomike. Duke e bërë këtë Green 
Economy mund të shërbejë si një katalizator për rritje të qëndrueshme drejt efi çencës 
së burimeve green (ekologjike). 
Megjithatë, koncepti i green economy nuk e zëvendëson atë të zhvillimit të 
qëndrueshëm por shihet si një mënyrë për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm. Një 
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ekonomi e gjelbër është një kuptim drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe esencialisht 
merr të mirëqene që transformimi i ekonomisë është një parakusht për zhvillim të 
qëndrueshëm.
Objektivat dhe tranzicioni drejt një ekonomie të gjelbër
Një nga objektivat kryesore të ekonomisë së gjelbër është të përmirësojë efi çencën 
e përdorimit të burimeve. Pra, nje green economy është ajo e cila është efi çente në 
përdorimin e burimeve si energjia, uji dhe inpute të tjerë. Gjithashtu, ajo duhet të 
sigurojë a% ësi ripërtëritëse të mjedisit, pra të mbrojë mjedisin natyror, strukturat e 
ekosistemeve të veta dhe prurjet e shërbimeve të ekosistemit. Një objektiv tjetër i 
ekonomisë e gjelbër është të rrisë barazinë shoqërore, të nxisë mirëqenien humane 
dhe përndarjen e drejtë të përgjegjësisë së shoqërise ndaj problemeve lidhur me 
to. Orientimi drejt ekonomisë së gjelbërt është një lëvizje emergjente në hartimin 
dhe implementimin e strategjive të BE për kooperim ndërkombëtar për zhvillim të 
qëndrueshëm, veçanërisht nëpërmjet rolit të BE dhe shteteve anëtare që kontribojnë 
në zhvillimin e shpejtë të zonës “climate-fi nance”.
Një ekonomi e gjelbërt do të ndikojë në manaxhimin dhe përgjegjësinë mbi 
infrastrukturën e gjelbërt, produktive dhe frytdhënëse për sot, dhe brezat në vĳ im. 
Një fi lozofi  e tillë ekonomike çon në përndarje të drejtë të përfi timeve nga resurset 
natyrore në të gjithë botën duke sanksionuar vendet që i mbishfrytëzojnë burimet dhe 
emetojnë ndotje dhe duke subvencionuar ato vende të cilat prodhojnë inovacione në 
termat e plotësimit të nevojave të shoqërisë.  Gjithashtu, ajo do të krĳ ojë tregje efi centë 
me nivele të qëndrueshëm të shërbimeve dhe burimeve që infrastruktura e gjelbërt 
përmban, si dhe do të investojë në rritjen e produktivitetit të green infrastrukturë.
Ekonomia e gjelbër do tu lejojë komuniteteve të mbrojnë, zotërojnë dhe manaxhojnë 
kapitalet e veta natyrore, të krĳ ojnë vende të reja pune kryesisht në rajonet e varfra 
rurale. Së fundmi, ajo do të ndihmojë në transformimin e sistemeve njerëzore, 
veçanërisht ushqim, banesë, transport dhe energji në bazë të së cilave është krĳ uar 
80% e impaktit ekologjik në zhvillim. Në këtë mënyrë nuk do të përmbushim vetëm 
nevojat e njerëzimit, por do të përforcojmë infrastrukturën e gjelbërt. Alokimi i 
burimeve natyrore me qëllim shpërndarjen e barabartë të përfi timeve nga përdorimi 
i tyre, mbron  shtresat e varfra dhe krĳ on akses dhe mundësi per të gjithë.

A është i mundur “Green Growth”? Baza analitike

Teoria klasike e rritjes (Solow, 1954) supozon se autputi Y prodhohet duke përdorur 
teknologjinë dhe kapitalin human (A), kapitalin fi zik (K), dhe punën  (L) sipas 
ekuacionit (1):
 Y = f (A, K, L), ku Y/ A > 0; Y/ K > 0; dhe Y/ L > 0                                                     (1)
Rritja e outputit ( y/ t) shpjegohet nga rritja e faktorëve të prodhimit K dhe L, dhe 
rritja e produktivitetit A. Rritja e L-së shpjegohet nga rritja e popullsisë, pjesëmarrjes 
në fuqinë punëtore dhe përmirësimeve në shëndetësi dhe arsim. Rritja e K-së 
shpjegohet nga investimet, dhe modelet e rritjes supozojnë se një pjesë e prodhimit 
përdoret për të rritur stokun e kapitalit K (ekuacioni 2)
Y = C + I, dhe K/ t = I – δ*K                                                                                                     (2)
ku δ është zhvlerësimi dhe vjetërimi i kapitalit. Rritja në A shpjegohet me ndryshimet 
teknologjike, duke përfshirë dhe ndryshimet në përmirësimin e kapitalit social 
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(institucione më të mira, kohezion social, etj.). Në disa modele teorike të rritjes 
(Solow, 1956), rritja e produktivitetit total është ekzogjene. Në modele të tjera (Arrow, 
1962; Lucas, 1988; Romer, 1990 dhe 1994; Mankiew et al, 1992; Aghion dhe Hovit, 
1998), rritja e produktivitetit është endogjene dhe varet nga investimet në arsim, 
kërkim dhe zhvillim (R&D) dhe shkalla e prodhimit. Politikat ekonomike mund të 
ndikojnë në akumulimin e kapitalit fi zik, kapitalit shoqëror, dhe kapitalit human për 
të maksimizuar prodhimin ose për të maksimizuar rritjen e GDP-së. Pra, siç vërehet 
në ekuacionin (1), mjedisi apo komponentë të tĳ  nuk janë të përfshirë në ekuacion, 
edhe pse komponentë të tillë mund të integrohen nëpërmjet funksionit të dobisë.

Mjedisi si një faktor prodhimi

Ideja se prodhimi ekonomik është i varur drejtpërdrejt nga gjendja e burimeve 
natyrore dhe cilësia mjedisore, lindi nga Malthus (Malthus, 1798) dhe u zhvilluar 
më tej nga literatura e ekonomiksit të mjedisit në fi llim të viteve 1970 (Nordhaus, 
1972; Dasgupta dhe Heal, 1974; Solow, 1974). Ky modifi kim i teorisë klasike i rritjes 
përqëndrohet në kufi zimet e krĳ uara nga burimet e fundme, duke e parë mjedisin 
kryesisht si një faktor të limituar, për shkak të a% ësisë së tĳ  të kufi zuar për të prodhuar 
burime ose absorbuar mbetjet (Brock dhe Taylor, 2005). Kjo qasje thekson shërbimet e 
ofruara nga ekosistemet, përtej funksioneve të tyre që lidhen me funskionin e dobisë. 
Mjedisi përfaqëson “kapitalin natyror”, i nevojshëm për rritjen, ndërsa manaxhimi 
i mjedisit konsiderohet një investim produktiv, i krahasueshëm me investimet në 
kapitalin fi zik. Një dështim i manaxhimit të mjedisit rezulton në amortizimin dhe 
shkatërrimin e kapitalit natyror, me impakt të drejtpërdrejtë në prodhim. Përfshirja e 
variablit të mjedisit në funksionin Cobb – Douglas jepet sipas ekuacionit (3):
 Y = f (A, K, L, E) ku Y/ E > 0                                                                                                 (3)
Një çështje me rëndësi është fakti nëse faktorët e prodhimit janë plotësues apo 
zëvendësues: nëse janë zëvendësues, shkatërrimi i mjedisit mund të kompensohet 
duke investuar më shumë në kapitalin fi zik dhe human apo në ndryshimin teknologjik; 
nëse janë plotësues (ose zëvendësues të dobët), atëherë mbrojtja e mjedisit është e 
domosdoshme për të ruajtur prodhimin ekonomik.

Politikat “green” si burim i rritjes ekonomike

Për të treguar rolin e politikave green, modeli i rritjes duhet të transformohet në një 
formë të dytë më robuste, në të cilin ekzistojnë dështimet e tregut dhe ekonomia 
nuk është në ekuilibër. Për ta realizuar këtë, bëhen dy ndryshime në funksionin e 
prodhimit. Së pari, supozohet se f nuk është funksioni aktual i prodhimit, por 
është kufi ri i prodhimit, domethënë niveli maksimal i prodhimit me teknologjinë 
ekzistuese, kapitalin fi zik, punën dhe mjedisin, duke supozuar efi çencë maksimale. 
Prodhimi aktual jepet nga ekuacioni (4):
 Y =  f(A,K,L,E)                                                                                                                         (4)
ku,  mat efi çencën e procesit të prodhimit, dhe varion midis 0 dhe 1. Në afatin e 
shkurtër  mund të përfshĳ ë udhëheqjen e kërkesës dhe efektet kejnesiane, ku 
prodhimi aktual është më tepër i kufi zuar nga kërkesa se sa nga kapaciteti i prodhimit 
(p.sh., në rastin e një papunësie të lartë dhe përdorimi të ulët të kapitalit prodhues). Së 
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dyti, përfshihet në model PE, që mund të mendohet si një përpjekje atribuar politikave 
mjedisore, në funksion të prodhimit (ekuacioni 5).
 Y =  (PE) f [A(PE), K(PE), L(PE), E(PE)]                                                                                                  (5)
Kostot që lidhen me përpjekjet mjedisore, krĳ ojnë një trade-off  midis mbrojtjes së 
mjedisit dhe  prodhimit ekonomik. Ato mund të çojnë në situata si ulja e produktivitetit 
(A), duke i detyruar prodhuesit të përdorin teknologji më të shtrenjta ose më pak 
produktive (p.sh. burimet e ripërtëritshme të energjisë që janë më të kushtueshme 
sesa qymyri). Nga ana tjetër shkaktohet vjetërimi i parakohshëm i kapitalit fi zik (K), 
nëse kapitali bazohet në teknologji ndotëse (Grubb et al. 1995 Jaccard dhe River 2007). 
Ky efekt mund të shfaqet si një rënie në K ose një rritje në amortizimin e kapitalit. 
Përveç kostos direkte, rritja e investimeve të nevojshme, për të zëvendësuar kapitalin 
e vjetëruar redukton konsumin, si dhe mirëqenien, në afatshkurtër. Shfaqet gjithashtu 
rritja e çmimit të disa mallrave dhe shërbimeve. Kërkesa mund të ulet në disa sektorë 
që kanë kapacitet prodhues të lartë (transporti rrugor), dhe mund të rritet në sektorë 
të tjerë që kanë kapacitet prodhimi më të kufi zuar (transporti publik). Ky efekt mund 
të matet si një reduktim në efi çencë, domethënë një reduktim në ψ.
Politikat mjedisore gjithashtu mund të rrisin prodhimin ekonomik (GDP-në), nëse 
ato rrisin sasinë efektive të inputeve të prodhimit K, L, dhe E. Impakti i politikave 
mjedisore në E është i qartë, pasi përmirësimi i E është objektivi kryesor. Por, politikat 
mjedisore mund të rrisin gjithashtu dhe L, për shembull një cilësi më e mirë e ujit 
dhe cilësi më e mirë e ajrit përmirëson shëndetin e punëtorëve (Hanna, 2011). Ato 
gjithashtu mund të rrisin K, pasi manaxhimi i mirë i risqeve natyrore çon në ulje 
të humbjeve të kapitalit nga fatkeqësitë natyrore (Hallega# e, 2011). Përmirësimi 
i E-së çon edhe në korrigjimi e shumë dështimeve të tregut, që ndikojnë sferën e 
mjedisit dhe rritjen e efi çencës së përdorimit të burimeve (rritja ψ), duke ulur kostot e 
prodhimit dhe duke rritur produktivitetin dhe konkurrueshmërinë, ose duke luajtur 
një rol stimulues. Gillingham et al. (2009) tregon se si politikat e gjelbra që synojnë 
efi kasitetin e energjisë, mund të arrĳ në objektivat e tyre me kosto negative. Zenghelis 
(2011) propozon përdorimin e politikave të gjelbra si një stimul në vendet në 
reçesion. Efi çenca e politikave mjedisore sjell zhvendosje të kufi rit të prodhimit, duke 
përshpejtuar adaptimin e inovacioneve dhe rrjedhimisht përmirëson A. Meqënëse 
investimet në njohuri kanë tendencë të jenë më e ulta se niveli i dëshirueshëm, në 
mungesë të ndërhyrjeve publike politikat që synojnë teknologji të gjelbër mund të 
rrisin në mënyrë të dobishme investimet në R & D (Gerlagh, 2006).

Përfundime

Nga rishikimi i literaturës më sipër konkludohet se prirja drejt konkurrencës për 
norma më ta larta të rritjes çon në polarizim dhe pabarazi shoqërore, të ardhurash si 
dhe shterrim burimesh natyrore. Në vend të politikave mjedisore, fuqia ekonomike e 
vendeve shtrihet në konceptin “land grabbing”. Faktori politik është ndoshta shkaku 
se përse nuk ka evidence të implementimit empirik të modeleve green groëth. 
Pavarësisht kësaj vlen të thuhet se politikat mjedisore mund të rrisin prodhimin 
ekonomik nëse ato orientohen drejt inovacionit, sasive optimale-efi çente të inputeve 
dhe rregullimeve të tregjeve të kapitalit. Nga ana tjetër politikat që synojnë teknologji 
të gjelbër, mund të rrisin në mënyrë efektive investimet në R&D.
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Gjakova  me  burimet  saj natyrore, hidronimet kryesore në Republikën e 
Kosovës, veçoritë semantike  dhe strukturore  të  toponimisë  shqiptare që  

dëshmojnë  hershmëri dhe unitet

PhD Zeki Morina

Gjakova me rrethinë, që nga lashtësia, kishte pozitë të përshtatshme gjeografi ke. Qyteti 
shtrihet  në pjesën  jugperëndimore të fushgropës së Rrafshit të Dukagjinit, në mes të rrugës 
Prizren-Pejë.Nëpër këtë vendbanim kalonte në të kaluarën një pjesë e rrugës Via de Zenta, e 
cila fi llonte nga Shën Gjini në Detin Adriatik,vazhdonte nëpër qytetin e Shkodrës e luginës së 
lumit të Drinit të Bardhë në drejtim të Prizrenit dhe më tutje drejt lindjes në Nish, (ky i fundit 
qytet në kufi   Kosovë-Serbi),So@ e dhe në Kostandinopojë.Te Vau i Spasit kjo rrugë ndahej në 
dy drejtime: njëra vazhdonte drejt Prizrenit, ndërsa tjetra nëpër luginën e Krumës, anës së 
djathtë të Drinit të Bardhë, fshatit Letaj dhe Qafës së Prushit arrinte në Gjakovë dhe Pejë.
Gjakova shtrihet midis gjerësisë gjeografi ke 42.390 dhe gjatësisë 20.430 në bregun e majtë të 
lumit të Erenikut, në lindje të plajës së Çabratit, në të dy anët e lumit Krena, në një lartësi 
mbidetare prej 365 metrash. Fushëgropën e Gjakovës e përshkojnë 80 rrjedhje të ujërave 
sipërfaqësorë që burojnë në veri  nga vargu malor i Cërmjanit dhe nga kurorat malore në jug 
të qytetit. Të 80 përrojet derdhen  në lumin Erenik , i cli me degët e tĳ , e ujiste fushën pjellore 
të Gjakovës. Ky lum buron nga liqenet akullnajorë të Gjeravicës dhe derdhet në Dri. Eshtë i 
gjatë 51 km. Prej degëve të tĳ  të majta është Bistrica e Lloqanit, që buron prej lartësisë Plloça 
në perëndim të Gjeravicës dhe, duke e ndarë Gjakovën me emrin e lumit Krena në dy pjesë, 
që derdhet në lumin Erenik. Trava dhe Trakaniqi janë dy lumenj tipikë fushorë që derdhen në 
Erenik.
Në bazë të pozitës gjeografi ke, të pasurive natyrore dhe të konfi guracionit të terrenit të 
Gjakovës me rrethinë mund të supozojmë se kjo trevë ishte e banuar që nga parahistoria.
Varreza tumulare në fshatrat e afërta Berkoc e Moglicë dhe gjetje të tjera të rastit (dy pitosë, 
tre gypa të ujësjellësit romak, monumente epigrafi ke sepulkrale) dëshmojnë për jetën e ilirëve 
në këtë trevë.
 

Prejardhja e toponimit Gjakova

Format e emërtimit të qytetit pësuan ndryshime gjatë shekujve.Forma më e vjetër 
Jakovë rrjedhë nga rrënja “Jak” antroponim i përhapur ndër shqiptarë vendës dhe 
prapashtesa osmanishte “ovasi” që do të thotë fushë. Pra Jak ovasi do të thotë fushat 
e Jakut, ngase Jak Vula, sipas traditës, e lejoi Hadum agën të ndërtoi xhaminë 
dhe objektet  të tjera me kusht që qyteti i ardhshëm të emërohej me emrin e tĳ . 
Për mos t’u zgjatur, sepse ka mja%  çka të fl itet për Gjakovën, do të dalim sipas të 
dhënave studimore që ka bërë Prof.dr.Rexhep Doçi për toponiminë e Gjakovës në 
librin”Onomastikë ilire-shqiptare në Ballkan” fq.305, ku shkruan: Gjakova më 1485 
shfaqet si :”Fshati Gjakoviça…Është (vend) pazari”. Atëherë kishte 54 shtëpi dhe kishte 
prona bujqësore,që prodhonin grurë, thekër, elb, kumbulla, mel, perime dhe kishte 
tre mullinj, për të cilat pasuri banorët e Gjakovës duhej t’i paguanin atëherë pushtetit 
turk taksa, ashtu si për bletë, derra dhe perime.(DRSSH-1485 =”De% eri i regjistrimit 
të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485”, ( paraqitja, hyrja, transliterimi dhe komentet 
nga S.Pulaha,Tiranë, 1974 ). Sipas Gl.Elezoviqit, “Gjakova është treg rreth Erenikut, 
është vendi i kryeshefi t serb…Mbiemër sipas vendit, sepse në Katastigun e Deviqit 
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më 1787 është shënuar :
Mus Gjakovi…”(Gl.Elezoviç, Reçnik Kosovsko-metohĳ skog dĳ alekta,  Beograd,1932, 
f..164). Toponimi Gjakova u pa se më 1485 në osmanishte-turqishte është shënuar si 
Gjakoviça, pra si patronim në funksion toponimi-ojkonimi me prapashtesën sllave, 
përkatësisht serbe-iq, po edhe më vonë (1787) u tha se del në një dokument serb edhe 
më qartë si patronim: Mus Gjakovi, pra pa prapashtesën –iq. Siç po shihet ojkonimi 
Gjakova është formim me bazë antroponimike , por që rrugës historike të formimit 
tingulli i parë i saj dhe prapashtesa kanë pësuar ndryshime… 

Burimet natyrore-lumi Ereniku

Buron nga liqeni i akullnajave të Gjeravicës dhe derdhet në lumin  Drini i Bardhë në 
lindje tek Ura e Terzinjve. Eshtë më tepër lum fushor, sepse 2/3 e rrjedhës kalojnë nëpër 
pjesë të ulëta me një lartësi mbidetare prej 300 - 500 m. Eshtë në pjesën perëndimore 
të Kosovës. 
Lugina e Erenikut shtrihet në lindje, përgjatë rrjedhës së lumit me të njëjtin emër si 
degë e lumit Drini i Bardhë.Ka formë harkore me degëzim lindor, është mja%  i 
gjerë, ka reliev të butë dhe tokë pjellore me mundësi të zhvillimit të bujqësisë.Në të 
gjenden edhe disa qendra të banuara sikurse fshatrat Voksh, Pacaj, Rracaj, Ramoc 
etj. Ereniku sipas gjatësisë është me rrjedhje më të vogël se Lumbardhi i Pejës dhe 
Lumbardhi i Deçanit, por për nga madhësia e pellgut dhe prurja dallohet prej të gjitha 
degëve të djathta të Drinit të Bardhë. Sistemin hidrografi k të Erenikut e përbëjnë 80 
rrjedhje ujore, të cilat e begatojnë këtë sistem me sasi më të madhe të ujit.

Liqeni i Radoniqit

Është liqe artifi ciali, i cili mori emrin e fshatit të përmbytur, Radoniq, me krĳ imin 
e tĳ . Furnizon me ujë rreth 214.000 banorë të qytetit të Gjakovës, Rahovecit dhe të 
fshatrave përreth. Shfrytëzohet edhe për ujitjen e 10.500 ha tokë. Zë vendin e dytë në 
Kosovë për nga sipërfaqja prej 5.62 km2. Kapaciteti i digës së tĳ  është 113 milion m3 
ujë, që mja% on për furnizim me ujë gjatë tërë vitit.

Lugina e Krenës

Lugina e Krenës, është një lum i ngjajshëm me luginën e lumit Erenik, në të cilën 
gjithashtu ndodhen disa qendra të banuara, Gjakova si dhe fshatrat Baballoq, Skivjan, 
Osek etj. Lumi  Krena kalon permes qytetit të Gjakovës. Qëndrojnë disa gojëdhëna se 
gjatë  lu% ës kundër Perandorisë Osmane në lu% ë me ushtrinë e Maxharr Pashës, në 
kullën e Abdullah Drenit në Gjakovë, që ky lum kalon  përbri kullës në @ alë gjatë 
lu% ës kur u vra Maxharr Pasha, në Gjakovë, dhe vazhdimit të lu% ës mes këtyre 
forcave, kokat (krenat) e prerë i kanë hudhë në këtë lum dhe që atëherë është quajtur 
Lumi Krena. E dhëna tjetër, sipas dëgjimit, rusët e paskan quajtur Lumi Krana.
Kosova edhe pse e vogël me sipërfaqe ka përbërje të llojllojshme gjeologjike. Në 
relievin e Kosovës objekte të dukshme paraqesin luginat lumore, grykat lumore, pllajat 
ose rrafshet e larta në male, pastaj konet në anët malore të larta dhe shpellat si forma 
tipike të brendshme të relievit krastik.  
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Luginat lumore në fusha janë të gjera, ndërsa në male marrin forma grykash. Luginat 
lumore mundësojnë vendosjen e vendbanimeve, të popullsisë, të rrugëve, tokave të 
punueshme, sigurimin e ujit etj. Luginat lumore në Kosovë janë disa dhe shtrihen 
përgjatë lumenjve tanë të njohur.
Në hapsirën malore të Kosovës janë zhvilluar disa gryka të thella lumore, si: Gryka 
e Rugovës, e gjatë mbi 20 km., e Deçanit, e Prizrenit (në Malet e Sharrit), e Kaçanikut, 
e Konçulit, e Ibrit, Llapit, Caralevës, Drenicës, kanjoni i Mirushës. Lumi i Drinit në dy 
vende ka krĳ uar gryka duke i prerë shkëmbinjtë gëlqeror, njërën tek Ura e Fshenjtë, 
te fsahti Bishtrazhin dhe tjetrën te fshati Vlashne ( jo larg Prizrenit). Grykat lumore 
kanë funksionin lidhës në mes fushave, por edhe funksionin turistik dhe edukativ.
Në malin e Nerodimes, Suka e Dermanit, ujrat e Kosovës ndahen në tri pellgje, duke 
rrjedhur në drejtim të deteve Adriatik, Egje dhe Detit të Zi. Sipërfaqja ujëmbledhëse 
topografi ke e Kosovës është 11.645 km2, 6.8% më e madhe se sipërfaqja administrativo-
politike, që tregon  se pjesa dërmuese e ujërave krĳ ohen Brenda sipërfaqes së saj.
Pjesa më e madhe e territorit të Kosovës i takon ujëmbledhësit të Detit të Zi  50.7%, pjesa 
tjetër 43.5% i takon ujëmbledhësit të Detit Adriatik dhe pjesa më e vogël prej 5.8% i 
takon ujëmbledhësit të Detit Egje. 
Ujëmbledhësit e Detit të Zi i takojnë lumenjtë: Sitnica, Ibri, Drenica, Llapi, Morava e 
Binçës dhe  Krivareka.
Ujëmbledhësit e Detit Adriatik i takojnë lumenjtë: Drini i Bardhë me degët Lumi i 
Istogut, Pejës, Deçanit, Ereniku, Lumi i Prizrenit, Toplluha, Mirusha, Klina, Lumi i Plavës 
dhe Restelicës në Opojë e Gorë.
Ujëmbledhësit e Detit Egje  i takojnë vetëm lumenjtë Lepenci dhe Nerodimja.
Si në pjesën malore, poashtu edhe në atë fushore e lugina të përbëra prej materialeve 
liqenore e aluvioneve lumore, Kosova është e pasur me ujëra nëntokësore, nëpër të cilat  
rrjedhin lumenjtë. Në viset malore, sidomos në shkëmbinjtë gëlqerorë për shkak të 
sistemit kanalor në brendinë e tyre, ata duhet të përmbajnë sasi të mëdha të ujërave 
nëntokësore, të cilat edhe dalin në formë burimesh të fuqishme karstike, ose burimesh të 
rëndomta në kontakt me materialet ujëmbajtëse liqenore e lumore.
Burime krastike në Kosovë ka më shumë në anën e Dukagjinit, në rrëzat    e maleve, 
sikur ai i Drinit të Bardhë te Radavci,ose burimi i lumit Istog, burimet e tjera në 
luginën e lumit të Pejës, të Deçanit, të Prizrenit, burimet te Vërmica etj. 
Ujëra arteziane gjenden më tepër në hapsirën në mes Gurakocit, Vrellës, dhe Istogut 
(Burimit) dhe në rrethinën e Prizrenit, ana verilindore. Për furnizim  të popullsisë     
me ujë domosdo kanë  rëndësi  ujërat në aluvionet e lumenjve,në të cilët me hapjen 
e bunareve (puseve) mund të sigurohen sasi të konsiderueshme uji për pĳ e dhe 
nevoja të tjera të popullsisë, meqë, më parë në Kosovë, pjesa më e madhe e popullsisë 
furnizohej me ujë nga  bunarët (puset) në thellësi të ndryshme. Nuk është e mundur të 
kalohet  pa i përmendur edhe liqenet në Kosovë që, për dallim, janë tri llojesh:
1. Liqenet  akullnajore (glaciale) më shumë gjendet në Malet e Sharrit dhe Alpet Shqiptare.
Në Malet e Sharrit janë 16 liqene të tilla, por më të njohurit janë: Liqeni i Livadhit, i 
Bogovinës, Liqeni i Zi, i Jazhincës dhe Liqeni i Sipërm. Në Malin e Gjeravicës njihen 
Liqeni i Madh, Liqeni i Vogël, pastaj liqenet në veri të Nexhinatit (në Rugovë). Në 
Alpet Lindore Shqiptare gjithsej janë 7 liqene në cirqe ose basene terminale. Prej disa 
liqenesh akullnajore fi llojnë; lumenjtë, sikurse Ereniku (Liqeni i Vogël i Gjaravicës), 
lumi i Prizrenit, ( nga Liqeni i Sipërm, rrëzë malit Konjusha e Lartë 2751 m), dega e 
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djathtë e Lepencit ( nga Liqeni i Livadhit, rrëzë majës së Lubotenit)  etj. Në Sharr në 
anën e Kosovës janë 9 liqene me sipërfaqen e përgjithshme të tyre 60.000m2 Përpos 
tyre janë edhe 6 liqene periodike, në të cilat uji qëndron deri kah mesi i gushtit. Këto 
janë liqene të vogla ( 30 x 15m ), të thella deri  1m, përpos Liqeni i Defi t që ka 12.380 m2.
2. Liqenet lumore janë formuar  vetëm në Mirushë, në pjesën e mesme dhe të poshtme 
të rrjedhës.Në shtratin e Mirushës  janë formuar 16 liqene, të ndara me ujëvare, që, 
disa prej tyre janë shumë të vogla.
3. Liqenet  relikt është ai i Breznës në Opojë,i cili ka mbetur nga koha e neogjenit, por 
tash ka sipërfaqe shumë më të vogël dhe është duke e humbur ujin, njëherit rrezikon 
të zhduket edhe si toponim.
Nuk duhet harruar se në studimin e toponimeve për të dëshmuar lashtësinë e 
hershmërinë duhet t’u japim përparësi atyre emrave  që na dëshmohen qysh në 
dokumente të vjetra të shkrimit, mendojmë se duhet pasë parasysh se dĳ a e deri 
sotme, me ndihmesën e mja%  studiuesve vendës e të huaj, ka bërë të shihet vĳ imësia 
iliro-shqiptare edhe nëpërmjet onpmastikës1 .Ndërkaq, mendojmë se nuk  duhet 
harruar që në trevat shqiptare ka mja%  edhe toponime  që nuk janë përmendur nëpër 
shkrime e dokumente, por fatbardhësisht kanë mbĳ etuar duke u mbartur gojë më 
gojë, brez pas brezi që në lashtësi, duke shndërruar e pertëritur  në rrjedhë të kohëve, 
por edhe duke gëllirë aty m,ja%  emërtimr po aq të lashta sa edhe simotrat e tyre të 
përmbledhura në shkrime. Në mënyrë të vaçantë është me rëndësi konkluzioni  se 
kur në makrotoponiminë e Kosovës mbizotëron elementi me zanafi llë të huaj (p.sh. 
në fushën e emrave gjeografi kë), në mikrotoponimi mbizotëron elementi i shqipes 
dhe nga kjo kuptojmë se mikrotoponimia është pothuajse e gjitha shqipe: Lumi Krena, 
Lumi Erenik, Drini i Bardhë, Qafa e Prushit, Qafa e Valbonës, Hani i Haraqisë, Fusha e Sahatit, 
etj.Historia e emrave të vendeve, siç ka theksuar qysh herët A.Doza, është e lidhur 
ngushtë me atë të emrave të njerëzve, nëpërmjet një vajtje –ardhje të vazhdueshme 
midis tyre2 . 
Nga ana tjetër, vihet re dendur se në trevat shqiptare shumë toponime  dhe 
atroponime homonime kanë gurrë të përbashkët prej apelativave prej apelativave të 
shqipes. Kështu Bjeshkët e Nalta, Bjeshkët e Kuqe etj. Të cilat na dalin në topniminë e 
mbarë trevave veriore dhe që,  kurrsesi, nuk mund të shkëputen nga baza e tyre prej 
të përgjithshë emrin pjeshkë,-a. (emri pjeshkë me kalimin fonetik  p : b) është i së 
njëjtës bazë si Mollë, Shegë, Selvie, Hurma etj. Aq të dendur në antroponiminë dhe 
toponiminë shqiptare).
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Mbrojtja e tё paditurit tё shteteve tё treta sipas Rregullores sё Brukselit I

Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz)  Endri Papajorgji
Zv. Rektor dhe Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)

MSc Greta Alikaj
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

    
Abstrakt

Njё element i rёndёsishёm i sistemit nёn Rregulloren e Brukselit I ёshtё se, paçka se ai ёshtё 
krĳ uar pёr tё mbrojtur tё paditurin nga juridiksioni i detyruar, ai lejon mbrojtjen vetёm pёr 
tё paditur qё kanё vendbanim nё BE ose shtete tё Konventёs sё Luganos. Asnjё lloj mbrojtjeje 
nuk u sigurohet tё paditurve jashtё kёtyre shteteve. Nё kuadёr tё kёtyre tё paditurve, rregullat 
kombёtare tё juridiksionit aplikohen si mё parё.1 
Sidoqo% ё, vendimet mbulohen nga karakteristika e njohjes dhe ekzekutimit. Kjo nёnkupton 
se tё paditurit jashtё Europёs, kanё njё trajtim tё padrejtё: ata nuk kanё njё mbrojtje 
juridiksionionale kur çёshtja gjykohet, ndёrsa vendimi mund tё njihet dhe ekzekutohet pa 
ndonjё kontroll juridiksional. Siç mund tё pritej, kjo ka shkaktuar pakёnaqёsi pёr shtetet qё 
gjenden jashtё Europёs.

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

Hyrje

Rregullorja pёrcakton mё gjerё qёllimin e rregullave tё padrejta tё juridiksionit 
kombёtar kur aplikohet pёr tё paditur qё kanё vendbanim nё shtetet e treta. Kjo ёshtё 
pёrcaktuar qartё nё nenin 4 pika 2 e Rregullores sё Brukselit I, sipas tё cilit edhe 
paditёsi i cili ka vendbanim nё njё shtet anёtar duhet tё jetё nё gjendje tё nxjerrё tё 
njёjtat arsye tё juridiksionit si qytetarёt e shtetit nё @ alё. Pasoja mё e madhe e kёtĳ  
neni tё Rregullores sё BE-sё ёshtё se ajo e zgjeron objektivin e nenit 14 tё kodit civil 
francez. Ky i fundit ёshtё njё nga nenet mё tё paarsyeshme nё botё, sipas tё cilit, çdo 
shtetas francez mund tё padisё çdo shtetas tё huaj, nё Francё (gjykatat franceze), edhe 
nёse çёshtja nuk ka asnjё pikё takimi me Francёn. Edhe neni 4 pika 2 e Rregullores 
kёrkon qё t’u sigurohet e njёjta e drejtё, tё huajve me vendbanim nё Francё. Kjo i bёn 
gjёrat edhe mё tё vёshtira pёr tё paditurin qё ka vendbanim nё njё shtet tё tretё. Kjo 
nёnkupton se psh, njё shtetas gjerman, qё ka vendbanim nё Francё, mund tё ngrejё 
padi kundёr njё shtetasi japonez i cili ka vendbanimin dhe ёshtё rezident nё Japoni, 
edhe nё qo% ё se padia ka lidhje ekskluzive me Japoninё. Gjykata franceze ёshtё e 
detyruar ta shqyrtojё çёshtjen.2

Kur kёto rregulla u zbatuan fi llimisht nё Konventёn e Brukselit, ato krĳ uan njё diskutim 
tё gjerё nё shtetet e treta. Si rezultat i tyre u krĳ ua njё hapёsirё pёr tё pёrmirёsuar disi 
situatёn. Neni 59 i Konventёs sё Brukselit, sot neni 72 i Rregullores sё Brukselit I, i 
1 Caffagi/ Watt Muir, The regulatory Function of European private Law (2009) 81.
2 Bussani/ Werro, European Private Law  101.
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lejoi njё shteti kontraktues, psh. Britanisё sё Madhe tё nёnshkruajё njё konventё me 
njё shtet jo-kontraktues, psh. Kandasё, sipas tё cilёs ajo (Britania e Madhe) nuk do tё 
njohё vendimet nga shtete tё tjera kontraktore kundrejt personave me vendbanim ose 
rezident nё njё shtet jo kontraktor (Kanadaja), nёse juridiksioni i gjykatёs se origjinёs 
mund tё bazohej vetёm nё njё shkak tё paarsyeshёm tё parashikuar nё nenin 4 pika 2 
tё Rregullores sё Brukselit I. Tё vetmet marrёveshje pёr kёtё çёshtje qё njihen janё ato 
mes Britanisё sё Madhe me Kandanё dhe Australinё. Kjo nёnkupton se, nё rast se njё 
shtetas francez ose i huaj me vendbanim nё Francё ngre padi nё Francё kundrejt njё 
personi qё ka vendbanim ose ёshtё rezident nё Kanada dhe gjykata franceze shqyrton 
çёshtjen bazuar nё nenin 14 tё Kodit civil francez, gjykatёs nё Britaninё e Madhe nuk 
do t’i kёrkohet tё njohi vendimin e gjykatёs franceze. 3 

6.3 Vendbanimi
Vendbanimi ёshtё njё element bazё pёr zbatimin e skemёs sё Rregullores. Ështё 
testi qё zbatohet pёr tё vendosur nёse njё person i takon shtetit anёtar. Siç pamё 
mё sipёr mbrojtja juridiksionale zbatohet pёr tё paditurin nga Rregullorja, nёse njё 
i paditur ka vendbanim nё BE ose nё njё shtet tё Luganos, dhe nё rast tё kundёrt 
zbatohen rregullat e juridiksionit shtetёror. Gjithashtu ky pёrbёn bazёn pёr pjesёn 
mё tё madhe tё rregullave europiane juridiksionale, rregullin qё lejon juridiksionin e 
pёrgjithshёm. Neni 2 pika 1 e Rregullores pёrcakton se njё i paditur me vendbanim 
nё njё shtet anёtar mund tё paditet nё gjykatat e atĳ  shteti. Pёr kёto arsye, vendbanimi 
i tё paditurit ka rёndёsi primare pёr pёrcaktimin e juridiksionit. 

6.3.1 Vendbanimi i personave fi zikё
Neni 59 i Rregullores pёrcakton njё numёr tё madh rregullash, pёr pёrcaktimin e 
vendbanimit. Kёto rregulla, tё cilat zbatohen vetёm pёr persona fi zikё (jo persona 
juridikё), pёrcaktojnё se nё mёnyrё qё tё pёrcaktojnё nёse njё palё ka vendbanim nё 
shtetin anёtar, gjykatat e tё cilit janё kompetente nё çёshtje, duhet tё aplikojnё ligjin e 
tyre tё brendshёm. Kёshtu psh. njё gjykatё angleze zbaton ligjin anglez nёse njё palё 
ka vendbanim nё Angli ose jo; e njёjta gjё ndodh me njё gjykatё italiane e cila zbaton 
ligjin italian pёr tё pёrcaktuar nёse njё palё ka vendbanim nё Itali. 
Nёse njё gjykatё pёrcakton se njё person nuk ka vendbanim brenda territorit tё saj, 
atёherё nё mёnyrё qё tё pёrcaktohet nёse ai ka vendbanim nё territorin e njё shteti 
tjetёr anёtar, duhet tё zbatojё ligjin e atĳ  shteti. Si pasojё, njё gjykatё angleze duhet tё 
zbatojё ligjin italian pёr tё pёrcaktuar nёse njё person ka vendbanim nё Itali. 
Ekziston mundёsia qё sipas kёtyre rregullave, njё person tё ketё vendbanim nё 2 
shtete nё tё njёjtёn kohё. Kjo nuk shkakton problem. Nёse i padituri ka vendbanim 
nё Britaninё e Madhe nёn ligjin anglez, s’ka rёndёsi nёse ai ka gjithashtu vendbanim 
nё Itali sipas ligjit italian. Pёr njё gjykatё angleze, vendbanimi i tĳ  anglez do tё jetё 
pёrcaktues. Pёr njё gjykatё italiane, gjithashtu vlen e njёjta gjё.4

6.3.2 Vendbanimi i personave juridikё
Kёto rregulla nuk zbatohen pёr sipёrmarrjet. Nё vend tё zbatimit tё njё ligji tё shtetit 
anёtar, pёr tё pёrcaktuar selinё e saj, neni 60 i Rregullores pёrcakton njё rregull tё 
3 Caffagi/ Watt Muir, The regulatory 91.
4 Posch, Internationales (2008) 57. 
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BE-sё nё lidhje me kёtё çёshtje. Ky rregull pёrcakton se njё sipёrmarrje ose njё person 
tjetёr juridik ose shoqatё personash fi zikё ose juridikё ka vendbanim nё vendin ku 
ajo ka : 
a. Selinё statutore ose 
b. Administratёn qёndrore ose 
c. Vendin e biznesit.
Dёshira pёr tё patur njё rregull tё pёrgjithshёm pёr tё gjithё BE-nё nё lidhje 
me vendbanimin ёshtё e kuptueshme. Sidoqo% ё, arsyeja pёr zgjedhjen e kёtyre 
ekzaminimeve  tё veçanta ka nevojё pёr mё shumё sqarime.5

Pёr çёshtjet e juridiksionit, principi bazё i biznesit dhe vendi i administrimit tё tĳ  
qёndror janё gjithashtu tё rёndёsishme. Ky i fundit ёshtё qendra administrative e 
kompanisё, shteti ku pjesa mё e madhe e vendimeve administrative gjykohen. 
Vendi qёndror i biznesit ёshtё qendra e aktiviteteve tё tĳ  ekonomike. Paçka se mund 
tё gjenden nё tё njёjtin vend, kёto tё dyja janё tё ndryshme nga njёra-tjetra.  Pёr 
shembull, njё shoqёri minerare me qendrёn e saj nё Londer (administrimin qёndror) 
mund tё ketё aktivitetin e minierave nё Namibi (vendi kryesor i biznesit). Paçka se 
shumica e sistemeve ligjore civile, pёrcaktojnё ligjin e vendit tё shoqёrive tregtare si 
ligjin personal tё shoqёrisё, pikёpamja dominante favorizon ligjin e selisё sё shoqёrisё 
tregtare. Vendi i selisё sё shoqёrisё tregtare shihet si vendbanimi i shoqёrisё. 
Sidoqo% ё, ekzistojnё dy pikёpamje se nё ç’mёnyrё selia e shoqёrisё do tё pёrcaktohet. 
Bazuar nё pikёpamjen e parё, dokumenti ligjor ёshtё ai element qё pёrcakton sipas 
tё cilit ёshtё themeluar shoqёria. Pikёpamja e dytё ka tё bёjё me atё qё dikush duhet 
tё shohё vendin se ku shoqёria ka administrimin qёndror, ndonjёherё i quajtur edhe 
selia reale e shoqёrisё tregtare.6 
Pёr tё mbuluar tё gjitha pikёpamjet, Rregullorja pёrcakton se njё kompani ka 
vendbanim atje ku ajo ka selinё statutore dhe atje ku ka administrimin qёndror, ashtu 
sikurse atje ku ka vendin qёndror tё biznesit. Pra Rregullorja i ka pёrmbledhur tё tre 
elementёt nё njё.
 Si rezultat i Rregullores njё shoqёri tregtare mund tё ketё 3 vendbanime nё tё njёjtёn 
kohё. Nё praktikё, sidoqo% ё, shteti ku ajo ka administrimin qёndror ёshtё ai nё tё 
cilin ka vendin qёndror tё biznesit. Nga ana tjetёr, nuk ёshtё e çuditshme pёr njё 
shoqёri tregtare tё jetё e lidhur me njё shtet, psh. me Panama ose Liechtenstein dhe 
tё ketё administrimin qёndror dhe vendin qёndror tё biznesit nё njё tjetёr. Nё kёtё 
rast njё shoqёri tregtare ka dy vendbanime dhe nuk ёshtё e çuditshme qё tё ketё tre.
                                                             
6.3.3 Roli i vendbanimit
Nёse njё gjykatё e njё shteti anёtar pёrballet me njё kazus qё mbulohet nga Rregullorja, 
hapi i saj i parё duhet tё jetё pёrherё ai qё ka tё bёjё me vendbanimin e tё paditurit. 
Nёse ky i fundit ka vendbanimin e tĳ  brenda territorit, atёherё ka juridiksion tё plotё. 

6.3.4 Juridiksioni pavarёsisht vendbanimit
Paçka se vendbanimi ёshtё principi kryesor i Rregullores, ekzistojnё disa situata 
speciale nё tё cilat Rregullorja zbatohet pavarёsisht vendbanimit. Mё tё rёndёsishmet 
5 Shiko për më shumë informacion vëllimin e parë të autorit “E drejta europiane private”  në lidhje me teorinë 
e selisë dhe themelimit të shoqërive tregtare.
6 Hirte, GmbHR 2003, 92.
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janё:7 
- Atje ku njё gjykatё nё njё shtet tё BE-sё ose tё Konventёs sё Lugano nuk ka juridiksionin 
ekskluziv tё proceseve-psh., atje ku çёshtja ka tё bёjё me tё drejtat nё rem(pasurore) tё njё toke 
nё njё shtet tё tillё;
- Atje ku ka njё zgjedhje tё marrёveshjes sё zgjedhjes sё gjykatёs nё favor tё njё gjykate 
tё njё shteti tё BE-sё ose shteti tё Konventёs sё Luganos; ose 
- Atje ku njё gjykatё nё njё shtet tjetёr tё Komunitetit ose shteti tё Konventёs sё 
Luganos ishte pёrcaktuar pёr tё shqyrtuar çёshtjen, para procesit.
Duhet marrё parasysh gjithashtu se ekzekutimi i gjykimeve zbatohet edhe pa marrё 
parasysh vendbanimin e tё paditurit. Gjёja e rёndёsishme kёtu ka tё bёjё me gjykatёn 
e cila nxjerr vendimin gjyqёsor.

6.3.5 Cilat instrumenta zbatohen nё kuadёr tё Rregullores sё Brukselit I?
Qёkur shtetet e Luganos nuk janё tё pёrfshira nё Rregulloren e Brukselit I (ose nga 
Konventa e Brukselit), njё gjykatё nё njё shtet tё tillё do tё zbatojё vetёm Konventёn 
e Luganos. Pozicioni ёshtё mё i komplikuar nё kuadёr tё njё gjykate nё njё shtet tё 
Komunitetit. Ky seksion sqaron se cili instrument duhet tё zbatohet nga njё gjykatё 
e tillё. 
Rregulli kryesor sipas nenit 54 B tё Konventёs sё Luganos pёrcakton se Rregullorja e 
Brukselit I zbatohet nё rastin kur vendbanimi i tё  paditurit ёshtё nё njё shtet nё tё cilin 
zbatohet Rregullorja, ndёrsa Konventa e Luganos zbatohet nё rastin kur vendbanimi 
i tё paditurit ёshtё nё njё shtet tё Konventёs sё Luganos. Sidoqo% ё, Konventa e 
Luganos zbatohet atje ku ёshtё e zbatueshme dhe pa marrё parasysh vendbanimin 
e tё paditurit, psh. njё gjykatё angleze do tё zbatonte Konventёn e Luganos, nёse 
procesi nё @ alё merret me njё tё drejtё in rem tё pronёs nё njё shtet tё Luganos edhe nё 
qo% ё se i padituri ka vendbanimin nё Angli. Atje ku asnjё instrument nuk aplikohet, 
do tё veprojё ligji kombёtar. 

6.3.6 Çёshtja e subjektit
Sipas nenit 1 tё Rregullores, subjekti i kёsaj tё fundit pёrcaktohet vetёm nё çёshtjet 
civile dhe tregtare, paçka se zbatohet nё çfarёdo lloj  gjykate qё shqyrton çёshtjen. 
Arbitrazhi nuk ёshtё i pёrfshirё, sepse ai mbulohet nga Konventa e New York-ut. 
Falimenti ka pёr qёllim tё mbulohet nga njё instrument tjetёr ligjor, ashtu sikurse 
edhe pronёsia martesore, testamenti dhe trashёgimia nuk janё subjekt i Rregullores, 
pёr shkak tё diferencave tё rёndёsishme mes ligjeve tё shteteve anёtare nё kёto fusha 
dhe fakti se ato kanё njё rёndёsi tё vogёl pёr biznesin ndёrkombёtar.
Nёse njё çёshtje gjyqёsore ka tё bёjё me njё nga kёto fusha, atёherё gjykata qё 
shqyrton çёshtjen nuk rregullohet me rregullat e juridiksionit tё pёrcaktuara nga 
Rregullorja. Njё gjykatё angleze do tё zbatojё rregullat tradicionale angleze. Nga ana 
tjetёr, shteteve tё tjera nuk u kёrkohet nga ana e Rregullores tё njohin vendimin e 
marrё. Nёse e bёjnё ose jo kjo varet nga ligji i tyre.8

7 Bussani/ Werro, European Private Law  103.
8 Bussani/ Werro, European Private Law  101.
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Jurisprudencё

Si e pёrcakton njё gjykatё, nёse njё çёshtje merret me njё situatё qё ёshtё objekt i 
Rregullores? Duhet tё zbatojё ligjin e saj ose atё tё njё shteti tjetёr? Kjo pyetje i’u 
shtrua GJED-sё. Kazusi i parё qё do shqyrtojmё ka tё bёjё me kёtё çёshtje. 
Cështja LTU vs Eurocontrol.9 Eurocontrol ёshtё njё organizatё e konrollit tё ajrit me 
seli nё Bruksel. Ajo paditi LTU, njё linjё ajrore gjermane, pёr shpenzimet qё kjo e 
fundit duhet t’i paguante Eurocontrol pёr shёrbimet qё merrte. Çёshtja shkoi nё njё 
gjykatё belge dhe LTU kundёrshtoi juridiksionin e gjykatёs bazuar me argumentin 
se çёshtja nuk ishte njё padi tregtare. Gjykata belge, sidoqo% ё pёrcaktoi se sipas ligjit 
belg, kjo çёshtje ishte tregtare. Vendimi gjyqёsor doli kundёr LTU. Kur Eurocontol u 
mundua tё ekzekutojё vendimin nё Gjermani, LTU argumentoi nё tё njёjtёn mёnyrё:  
ajo argumentoi se procesi ishte i natyrёs sё tё drejtёs publike dhe binte jashtё objektit 
tё Konventёs sё Brukselit. Eurocontrol e bazoi mbrojtjen e tĳ , me argumentin se 
pёrcaktimi i çёshtjes duhej tё bazohej nё ligjin e shtetit i cili nxorri vendimin origjinal. 
Qёkur gjykata belge pёrcaktoi se procesi ishte i fushёs tregtare, kjo do tё nёnkuptonte 
se çёshtja ishte pjesё e objektit tё Konventёs. LTU nga ana tjetёr, argumentoi se ligji i 
shtetit tё cilit i kёrkohet tё njohi vendimin duhet tё zbatohet dhe duket e pamundur 
sipas ligjit shtetёror gjerman se ky vendim mund tё klasifi kohej si pjesё e sё drejtёs 
publike.
Vendim. GJED e shqyrtoi çёshtjen me njё kujdes tё veçantё, pasi ky vendim do tё 
pёrbёnte njё risi nё jurisprudencёn e saj, tё ngjashme me atё tё case law. Sipas nenit 
1, fusha e zbatimit tё Konventёs sё Brukselit nё atё kohё (sot Rregullorja e Brukselit I) 
shёrben pёr tё treguar se tё drejtat dhe detyrimet janё tё detyrueshme pёr t’u zbatuar 
nga shtetet kontraktore dhe se termat e kёtĳ  neni nuk duhet tё interpretohen si njё 
referencё pёr ligjin e brendshёm tё njё ose disa shteteve tё pёrfshira. Duke patur 
parasysh se Konventa duhet tё zbatohet nё çfarёdolloj gjykatash ose tribunalesh, 
neni 1 pёrcakton se koncepti “çёshtje civile ose tregtare nuk mund tё interpretohet 
vetёm nёn dritёn e ndarjes sё juridiksionit mes tipeve tё ndryshme tё gjykatave qё 
ekzistojnё nё disa shtete”. Sipas GJED, paçka se disa vendime gjykatash tё natyrёs 
sё tё drejtёs civile mes njё autoriteti publik dhe njё personi fi zik ose juridik, mund 
tё gjykohen si pjesё e objektit tё Konventёs, nё rastin konkret nuk ёshtё kёshtu 
sepse autoriteti publik vepron duke zbatuar fuqinё e tĳ . Pёrgjigja qё duhet dhёnё 
i referohet interpretimit tё konceptit tё çёshtjeve civile dhe tregtare pёr qёllimin e 
zbatimit tё Konventёs dhe sidomos titullit 3 tё saj. Kjo referencё nuk duhet tё bёhet 
nga ligji i njёrit prej shteteve tё pёrfshira, por sё pari sipas objektivave dhe skemёs sё 
Konventёs, dhe sё dyti bazuar nё principet e pёrgjithshme tё cilat dalin nga sistemet 
kombёtare ligjore.

Pёrfundime

Pёrdorimi i rregullave europiane pёr tё pёrcaktuar objektin e Rregullores ka edhe 
avantazhe edhe disavantazhe. Disavantazhi i saj kryesor ёshtё se prodhon pasiguri. 
Qёkur njё defi nicion europian i disa koncepteve ekziston derisa gjykata europiane 
vendos nё kёtё çёshtje, objekti i Rregullores nuk mund tё pёrcaktohet pa njё referencё 
9 Vendimi LTU vs Eurocontrol, 29/76, ECR 1541.
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pёr njё vendim tё tillё. Nё kёtё rast mund tё nevojiten shumё vite pёr pёrcaktimin e 
njё defi nicioni.
Avantazhi i saj ёshtё se jep uniformitet: pra nё qo% ё se rregullat e njёrit prej shteteve 
tё origjinёs ose tё shtetit tё cilit i kёrkohet tё njohё vendimin e zbatuar, mund tё 
ngrihet nё situatё nё tё cilin shteti A mund tё jetё i detyruar pёr tё njohur vendimin 
e marrё nga shteti B, ndёrkohё qё shteti B mund tё mos jetё i detyruar pёr tё njohur 
njё vendim tё ngjashёm tё dalё nga shteti A. Kjo do tё kishte qenё situata nё çёshtjen 
Eurocontrol, nёse ligji gjerman do tё konsideronte se vendimi ishte i natyrёs sё 
tё drejtёs publike. Nёse testi i shtetit tё origjinёs do tё zbatohej, Gjermanisё do t’i 
kёrkohej qё tё njihte vendimin belg, ndёrkohё qё njё vendim i ngjashёm i dalё nga 
njё gjykatё gjermane nuk do t’i duhej tё njihej nё Belgjikё. 
Deri tani, Gjykata Europiane i ka dhёnё pёrherё Komunitetit interpretimin e duhur nё 
konceptet tё cilat janё relevante me objektin e Konventёs/Rregullores. Ajo i ka dhёnё 
nё tё njёjtёn kohё njё interpretim tё ngjashёm shumicёs, por jo tё gjitha koncepteve tё 
pёrdorura nga Konventa/Rregullorja.
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Barazia gjinore në punë në Shqipëri dhe diskriminimi gjinor

Alma Hoti
Universiteti   Europian  i Tiranes

Abstrakt

Diskriminimi gjinor mbetet një çështje sensitive si në nivelin e debatit akademik ashtu edhe 
në nivelin e politikave të perditshme.Ndonëse studiuesit identifi kojnë faktorë të ndryshëm 
infl uencues mbi diskriminimin gjinor,ata kanë mendime të ndryshme cili prej tyre eshte më i 
rëndësishëm.
Punimi trajton në mënyrë te detajuar çështjet e barazise gjinore dhe mosdiskriminimit si në 
aspektin ndërkombëtar ashtu edhe atë vendor, si në aspektin historik ashtu edhe atë aktual  
dhe veprimeve sipas etapave dhe ecurisë së proceseve reformuese ne vend, studimin e 
legjislacionit europian, me qellim transpozimin korrekt te tĳ  ne vendin tone. Po ashtu nje rol te 
rendesishem ne kete drejtim mbart analiza e diskriminimit ne pune si diferencim profesional 
dhe ne page.Femrat nepermjet arsimimit ashtu sikurse dhe meshkujt  mund te aktivizohen në  
fusha te ndryshme e të jetës shoqërore e të marrin profesione të ndryshme.
Zhvillimi i teorisë gjinore së fundmi ka shënuar rritje të madhe vecmas si pjesë e përgjithshme 
post-moderne dhe vecanërisht në sferën avokuese. Përmes punimit unë do të realizoj 
hulumtimin e Barazisë gjinore në punë dhe jo vetem aq, duke e shtrirë edhe në udhëheqje, 
arsim, e fusha tjera tere kete analizim duke e gerthurur me analizen juridike dhe faktike. 

Fjalët kyçe: barazi gjinore, pune, diskriminim, juridik.

Hyrje

Standardet e mbrojtjes me barazinë gjinore, mosdiskriminimin për shkak të gjinisë, 
janë ngritur sot në nivele të atilla, që mund të sjellin kushtëzime shumë të rëndësishme 
në zgjidhjen e çështjeve ligjore dhe të raporteve ndërkombëtare. Në legjislacionin 
ndërkombëtar, çështjet gjinore trajtohen shpesh dhe ne menyre te vazhdueshme. 
Çështjet e barazisë gjinore dhe të mos diskriminimit gjatë këtĳ  dhjetëvjeçari kanë 
marrë jetë dhe kuptim të ri dhe kanë adoptuar skema e stile të reja shfaqjeje.Dalja e 
një ligji të mbrojtjes nga diskriminimi dhe të barazisë gjinore në shoqëri  sensibilizoi 
dhe ndërgjegjësoi aktorë të ndryshëm të cilët janë anëtarë të familjeve, gjithashtu. 
Kështu, le të themi në mënyrë indirekte, fi lloi puna me njohjen e koncepteve dhe të 
përçuarit e tyre përmes sferës publike ne sektoret privat.
Në këtë kuadër, mund të themi se zbatimi i drejtë i ligjit nr. 9970, dt. 24. 07. 2008 
“Për barazinë gjinore në shoqëri” dhe atĳ  nr. 10221, dt. 04. 02. 2010 “Për mbrojtjen 
nga diskriminimi” është thelbësor për të kuptuar dhe zbatuar sa më mirë parimin e 
barazisë gjinore. Instrumentet ndërkombëtare i referohen parimit të mosdiskriminimit 
dhe të barazisë në familje si një prej parimeve themelore për një jetë cilësore. 
Objektivi i studimit ka te beje me evidentimin e politikave te punësimit në aspektin 
gjinor ne institucionet private dhe publike,identifi kimin dhe vlerësimin e faktorëve që 
ndikojnë në lindjen e diskriminimit gjinor. Vëmendje e veçantë i kushtohet të drejtave 
të femrave në punësim dhe masës së respektimit të këtyre të drejtave. Ndërkohë 
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edhe  studime të tjera të realizuara nga shoqata shqiptare kanë hedhur dritë dhe mbi 
diskriminimin gjinor por duke u bazuar më tepër në aspektin e hendekut të pagave. 
Këto studime kanë arritur në përfundimin që të ardhurat e femrave në punë janë 
më të ulta se sa të ardhurat e meshkujve, saktësisht 17.4% më pak dhe ky hendek 
zgjerohet me rritjen e moshës.Gratë përballen me diskriminim në marrëdhëniet e 
punës.
Ky studim fokusohet në marredheniet mes nomeklaturës Shqiptare dhe asaj Europiane 
me barazinë gjinore në punësim dhe të punës. Pyetjet qe shtrohen ne kete punim jane: 
Cfarë roli luan barazia gjinore në punësim dhe pune në familjen shqiptare? Cili është 
ndikimi ekonomik social dhe kulturor i barazisë gjinore në punësimin në Shqiperi?
Paperi organizohet në 5 seksione. Seksioni i dytë përmbledh problemet me 
përkufi zimin,matjen, dhe fushat e diskriminimit të trajtuara në literaturë dhe në 
ç’mënyrë mbahen ato parasysh në analizën e këtushme  .Seksioni i trete trajton nje 
analize te diskriminimit ne pune si diferencim profesional dhe ne page .Seksioni i 
fundit ofron disa konkluzione.

2.  Barazia gjinore në vendin e punës dhe aspektet ligjore

Studiues të ndryshëm e analizojnë barazinë gjinore në këndvështrime të ndryshme 
dhe në varësi të impaktit që ajo ka ata e konsiderojnë atë si një fenomen tejet të 
rëndësishëm për shoqërinë. Nisur nga këndvështrimi social, barazia gjinore vërehet 
që ndikon në cilësinë e jetës së njerëzve, shtetit, mirëqenies sociale, sigurimin 
shëndetësor, kapacitetin e shtetit për të ofruar ndihmë sociale dhe kapitalin njerëzor.
(Kraal.K  & Wrench.J & Roosblad.J & Simon.P 2009) Ndërsa nga këndvështrimi 
ekonomik barazia gjinore ndikon mbi cilësinë e burimeve njerëzore, koston e krahut 
të punës, zhvillimin e bizneseve, apo vetë marrëdhëniet me klientët (Leëis, S. and 
J. Leëis, 1996). Barazia gjinore në sektorin privat ndikon në rekrutimin e talenteve 
(Hsieh, C. T. & E. Hurst, C. I. Jones & P. J. Klenoë 2012), performancën e biznesit, apo 
cilësinë e shërbimit ndaj konsumatorit, (Carter, D., B. Simkins, and G. Simpson, 2003) 
ndërsa në kontekstin e punës, ajo ndikon mbi rritjen ekonomike, produktivitetin e 
punëtorit, burimet njerëzore, zhvillimin e biznesit, të ardhurat nga taksat në buxhetin 
e shtetit, apo edhe sistemin e sigurimeve shoqërore (Kraal.K &Wrench. J & Roosblad.J 
& Simon.P 2009). 
Studiuesit e barazisë gjinorë në punë kanë dalë në konkluzionin së ka një numër 
faktorësh që ndikojnë shkallën e barazisë gjinore nga ku më të rëndësishmit mund 
të konsiderohet faktorët social, ekonomik dhe ata juridik. Ndër faktorët e natyrës 
sociale do të konsiderojmë si të rëndësishëm origjinën etnike (Helgesson,L, 2000: 201-
435), a% ësitë gjuhësore, arsimimi dhe kualifi kimi (Karen, 2009: 11-12), kode familjare 
diskriminuese, mëmësinë, dhe disa kufi zime që konsistojnë në integritetin fi zik, të 
drejtën e kontrollit dhe pronësisë mbi resurset apo edhe vetë liritë civile (North, 
Douglas, 1990: 97-112). Të rëndësishëm janë dhe faktorët e natyrës ekonomike 
si pjesëmarrja në punë e grave e cila ndikohet nga mundësitë për punësim të 
pjesshëm ose të plotë (Buddelmeyer. M, 2005: 13-36), mundësitë për punësim publik 
(Lu# ikhuizen.B, 1998: 113), shkalla e arsimimit të gruas, politikat për gratë shtatzëna, 
sistemi përkujdesjes për fëmĳ ën, si dhe sistemi i taksimit për burimin e dytë të të 
ardhurave në një familje (Ribberink, 1998). 
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Ka shumë studiues që shkallën e barazisë gjinore e lidhin me rolin e faktorëve të natyrës 
juridike, kombëtare apo ndërkombëtare, që konsistojnë në rolin e instrumenteve, 
aktorëve, dhe institucioneve juridikë. Në nivel ndërkombëtar, instrumentet 
juridikë përfshĳ në traktatet (Tsutsui.H, 2007), konventa (Zëingel.S, 2005: 5), norma, 
rekomandime, dhe deklarata (Boyle.D, 2001: 112), ndërsa aktorët dhe institucionet 
përfshĳ në gjykata dhe organizata ndërkombëtare, komitete apo komisione 
ndërkombëtare, dhe shtete kombëtare anëtare të organizatave ndërkombëtare 
(International Law Association, 2002: 1). Në nivel kombëtar, instrumentet juridikë 
përfshĳ në kushtetutën, ligjet kombëtare, kode, dhe politikat qeveritare (Landsberg-
Lewis.I, 1998: 223), ndërsa aktorët dhe institucionet përfshĳ në legjislativin dhe 
komisionet parlamentare, ekzekutivin dhe agjencitë publike, dhe sistemin gjyqësorin 
të përfaqësuar nga gjykatat dhe gjykatësit (Byrnes, Freeman, 2012) (OECD, 2012: 37-
44). 
Studiuesit që theksojnë rolin e faktorëve juridikë iu atashojnë këtyre faktorëve një 
infl uencë pozitive dhe kontribut në përmirësimin dhe rritjen e barazisë gjinore 
(Freeman.B, 2012: 2). Megjithatë, brenda këtĳ  këndvështrimi, pikëpamjet mes 
studiuesit kanalizohen në tre drejtime kryesore që janë:
1. Cilët faktorë ushtrojnë një infl uencën më të madhe mbi ndryshimet në 
barazinë gjinore, ata ndërkombëtarë apo kombëtarë,
2. Cilët faktorë juridikë kanë një peshë dhe rol më të madh, instrumentet, apo 
aktoret dhe institucionet, pavarësisht karakterit kombëtar apo ndërkombëtar të tyre, 
dhe 
3. Ç’kushte infl uencojnë vetë rolin dhe infl uencën e faktorëve juridikë, 
pavarësisht natyrës kombëtare apo ndërkombëtare të tyre. 
Në debatet mbi këto çështje disa studiues që i japin përparësi instrumentave 
ndërkombëtarë (Hathaway, 2002: 1935;, Jinks.G, 2003: 183; Gauri, 2011: 33-56; Byrnes, 
Freeman, 2012: 5-6) sepse i shohin ato si pikë reference që shtetet kombëtare në 
formulimin e instrumentave të tyre kombëtarë. Studiues të tjerë theksojnë rolin e 
aktorëve, duke i dhënë përparësi sidomos aktorëve kombëtarë, dhe në mënyrë 
specifi ke pushtetit legjislativ (Byrnes, Freeman, 2012: 3-4), pasi roli dhe ndikimi 
i instrumentave ndërkombëtare ka gjasa të jetë më i madh kur shtetet kombëtare 
i refl ektojnë ato në ndryshimet që bën parlamenti kombëtar në legjislacionin për 
barazinë gjinore sesa kur shtete kombëtare nuk shprehin vullnetin për të ndryshuar 
legjislacionin. Ka gjithashtu edhe mendime që lidhin efektin e faktorëve juridike mbi 
barazinë gjinore me përcaktimin ose jo të qartë të standarteve të barazisë gjinore 
(Andrew, 1997: 50-55), refl ektimin e këtyre standarteve në instrumentat kombëtarë, 
pranimin ose jo të standarteve të barazisë gjinore nga aktorët kombëtarë (Agnes, 
1997: 101-113), respektimin ose jo të këtyre standarteve nga aktorët kombëtarë, si dhe 
zbatimin e vendimeve në rastet e konfl ikteve me karakter gjinore nga institucionet 
kombëtare, shoqëria në tërësi, apo segmente dhe individë të veçantë (Bhagati, 1997). 
Zhvillimi i teorisë gjinore së fundmi ka shënuar progres të konsiderueshëm  si pjesë 
e përgjithshme post-moderne dhe veçanërisht në sferën avokuese. Në një analizë të 
detajuar aktuale që i bëjme teorisë gjinore arrĳ më në përfundimin se: 
• gjinia është shkaktari kryesor i pabarazisë në punë dhe në shoqëri. 
• dallimet gjinore dhe perceptimet gjinore janë të rendësishme për të kuptuar 
të gjitha fazat e historisë (jo vetëm historisë së gruas, burrave, familjes por gjithashtu 
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edhe për të kuptuar historinë politike, ekonomike, institucionale, shkencore, 
teknologjike të religjionit, dhe të gjitha sferat e tjera) 
• gjinia ka qenë dhe është produkt diskursiv. 
• nocionet kundërshtuese të meshkujve dhe femrave duhet shikuar në 
relacione të ndërsjella dhe janë vazhdimisht duke ndryshuar nëpër kohë dhe vende 
të ndryshme. 
• dekonstruktimi gjuhësor është vital për të kuptuar natyrën gjinore të tekstit, 
burimeve dhe po zbulon rëndësinë gjinore të të gjitha llojeve të shkrimeve akademike. 
(Be# io.F & Verashchagina.A, 2008; 23, 24) 
Bota duhet të çlirohet nga këto diskriminime dhe nuk duhet pasur një dorë dominuese, 
përkundrazi duhen shikuar gjërat në mundësitë bashkëpunuese dhe në respektimin 
e natyrës së ndërsjelltë gjinore. 
Barazia gjinore arrihet kur njerëzit janë në gjendje për të hyrë dhe të gëzojnë 
shpërblime të njëjta, burimet dhe mundësitë pa marrë parasysh nëse ata janë nga 
gjinia femerore apo mashkullore. Vende të ndryshme përfshirë dhe Shqipërinë kanë 
bërë përparim të rëndësishëm në drejtim të barazisë gjinore në dekadat e fundit, por 
pavarëssht këtĳ  progresi përsëri gratë vazhdojnë të fi tojnë më pak se burrat dhe hasin 
vështirësi në realizimin e aspiratave të tyre ne fuhën e karrierës kundjet burrave. 
Qëllimi i barazisë gjinore në punë konsiston në arritjen e një trajtimi në kushte të 
barabarta mes grave dhe burrave dhe për të arritur këtë kërkohet që: 
1. Vendet e punës të ofrojnë pagë të barabartë për gratë dhe burrat për punë me 
vlerë të barabartë ose të krahasueshme 
2. Të heqen barrierat për pjesëmarrjen e plotë dhe të barabartë të grave në fuqinë 
punëtore 
3. Qasja për të gjitha profesionet dhe industritë, duke përfshirë rolet e lidershipit, 
për gratë dhe burrat 
4. Eliminimi i diskriminimit në bazë të gjinisë, veçanërisht në lidhje me familjen 
dhe përgjegjësitë për të kujdesur si grate ashtu dhe burrat. 
Arritja e barazisë gjinore në punë është e rëndësishme jo vetëm sepse konsiderohet 
“e drejtë” por sepse është me rëndësi jetike dhe për zhvillimin e biznesit dhe 
produktivitetin e kombit tonë. Rritja e numrit të femrave të diplomuara, është një 
zhvillim shumë pozitiv në lu% ën për barazi gjinore. Kjo edhe për faktin sepse rriten 
ndjeshëm mundësitë për punësim dhe karrierë.

3. Diskriminimi në punësim

Ndryshimet sociale, kulturore dhe ekonomike të një vendi ndikojnë pashmangshmërisht 
në diskriminim. Kultura e mbarsur e të shkuarës si, niveli i ulët i demokracisë si dhe 
mungesa e respektimit të të drejtave të njeriut shkaktojnë diferencime në fusha të 
ndryshme. Një nga treguesit esencial social mbi të cilin mund të matet dhe vlerësohet 
niveli i emancipimit të shoqërisë shqiptarë është koncepti i barazisë gjinore. Në 
shoqërinë tonë ka pasur një betejë të vazhdueshme për respektimin e lirive dhe të 
drejtave të njeriut dhe vërehet një ndërgjegjësim në rritje, i cili ka fi lluar të shfaqet 
pas viteve ‘70, në aspektin e respektimit të barazisë gjinore në punë. Përgjithësisht 
diskriminimi gjinor në vendin e punës ndodh në mënyrë të tërthortë përmes 
stereotipave personal, përmes detyrave dhe përgjegjësive të ndryshme në bazë të 
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gjinisë, mundësive të ndryshme për karrierë, si edhe përmes kritereve të ndryshme 
të vlerësimit të punonjësve ndërsa diskriminimi i drejtpërdrejtë është në kufi jtë e tĳ  
minimal.
Barazia gjinore në punë ndikon në perceptimin individual për arritjet profesionale, 
zhvillimi në karrierë ashtu si dhe në suksesin e organizatave. Diskriminimi gjinor në 
punë në kuptimin e gjerë të tĳ  ndodh kur një person ose grup personash trajtohen 
jo në mënyrë të barabartë në kontekstin e punës për shkak të përkatësisë gjinore. 
(Semini-Tutulani, 2014:16)
Mungesa e barazisë gjinore në punë vëzhgohet në disa aspekte 
1. rekrutimin dhe përzgjedhjen e punëmarrësve;
2.  trajtimin e pabarabartë të punëmarrësve në vendin e punës
3. anëtarësinë në sindikata dhe mundësinë për të përfi tuar nga lehtësitë që 
siguron kjo anëtarësi.
4. shpalljen e vendeve të lira të punës (AMSHC,2013:6)
Vërehet diskriminimi në mundësitë që iu ofrohen femrave për punësim apo kushtet 
e kontratës e deri tek gama e pozicioneve që mund të zënë femrat, dallimet në pagë, 
avancimi në karrierë apo ngacmimet verbale ose fi zike. Porsa i përket pjesëmarrjes në 
punë vërehet që gratë kalojnë një proces punësimi më të vështirë sesa meshkujt dhe 
kushtet e kontratës së punës janë më të pafavorshme se kontratat e meshkujve. 
Në tregun e punës vërehen steriotipe të diskriminimit të natyrave të ndryshme të 
cilat nisin që nga përcaktimi i pozicionit te punës si një pozicion mashkullore, dhe 
kjo automatikisht ulë ndjeshëm mundësin e punësimit të femrave në këtë pozicion 
pune. Pra kategorizimi i punës sipas seksit është një problem serioz i cili cenon në 
mënyra fl agrante respektimin e barazisë gjinore në punë. Kështu në kur një individ 
(mashkull apo femër) aplikon për një punë që në mënyrë tradicionale, që është parë 
si profesion tipik mashkullor, aplikantët meshkuj kanë mundësi më të larta punësimi 
kundrejt aplikanteve femra. Po e njëjta gjë ndodh kur aplikantet femra aplikojnë në 
ato pozicione punë të etiketuar si pozicione femërore, në këtë raste ato kanë më tepër 
mundësi të punësohen. Ndërsa për pozicionet neutrale1 përkatësia gjinore nuk luan 
ndonjë rol të veçantë. 
Shpesh punëdhënësit tentojnë të përputhin përkatësinë gjinore të aplikantëve për 
punë me përkatësinë gjinore të punonjësve qe kane, megjithëse kjo është diçka që 
nuk është shumë e dukshme në sipërfaqe. Kështu që ndarja sipas përkatësisë gjinore 
të fuqisë punëtore kontribuon në forcimin e stereotipave, që ndikon në punësim 
të ndryshëm të burrave dhe grave, e që detyrimisht çon që kjo ndarje të riciklohet 
vazhdimisht.
Sipas Branscombe dhe Smith stereotipat ndikojnë në vendimmarrjen dhe më 
konkretisht ata mendojnë se :  
1. përkatësia gjinore e individit aktivizon stereotipin përkatës të grupit, për 
shembull një grua kandidate në mënyrë automatike do të aktivizojë stereotipin për 
gratë. 
2. ky stereotip do të fi ltrojë edhe do të shtojë informacionin për grupin. 
3. me qëllim që të merret një vendim për një grup në minoritet në krahasim 
me një individët caktuar, mund të nevojitet informacion shtesë që ai që zgjedh të 
ndihet më rehat, për shembull në rast se një grua e pavarur mund të shihet si një 
1Të tilla si asistent administrative në një bankë.
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rast jo i zakonshëm, më shumë informacion nevojitet për të përcaktuar sesi është në 
të vërtetë kjo grua.
Nga këto të dhëna edhe studime te tjera, ne mund të listojmë një numër faktorësh që 
mund të pakësojnë diskriminimin në marrjen në punë. Kur kandidatët për punë janë 
të individualizuar, të tilla siç ndodhin në intervistat e jetës reale, më pak diskriminim 
ka për marrjen në punë. Ndërsa kur ekziston informacion kundër stereotipave 
gjinorë� diskriminimi në këtë rast është më i pakët. Në ditët e sotme është i përhapur 
edhe diskriminimi në mundësitë për një punë të një niveli më të lartë si edhe për 
mundësitë e ngritjes profesionale. 
Gratë në krahasim me burrat tentojnë të punësohen më shumë në organizata të vogla, 
të cilat mund të kenë mundësi të ndryshme promovimi dhe pagese. Në të njëjtën 
organizatë ku janë të punësuar gra edhe burra me të njëjtën eksperiencë dhe të njëjtin 
edukim, ndodh që mundësitë e punësimit edhe avancimit të karrierës t’i jepen të 
ndryshme. Arsyeja e dhënies së detyrave dhe përgjegjësive të ndryshme ndaj grave 
dhe burrave mund të duket si e zakonshme dhe jo specifi ke sipas përkatësisë gjinore, 
por rezultati është i tillë që shumë burra të promovuar dhe të ngritur në përgjegjësi 
kanë status më të lartë dhe të ardhura më të mëdha. 
Gratë që synojnë të lindin në të ardhmen apo që kanë fëmĳ ë për të rritur hasin shumë 
më tepër vështirësi për punësim jo vetëm se burrat, por edhe se gratë e tjera që kanë 
kaluar fazat e lindjes dhe rritjes së fëmĳ ëve (OECD, 2012). Në pozicionet punës që 
mund të zënë gratë, vihet re se gratë ushtrojnë më pak profesione se meshkujt dhe 
numri i zanateve dhe sektorëvë ku janë present ato është i kufi zuar (OECD, 2012). Në 
pagë vëzhgohen fakti që gratë paguhen më pak se burrat, pagat e tyre ngrihen më 
pak se ato të burrave, dhe gratë bëjnë më shumë punë të papaguar se burrat (OECD, 
2012). Në karrierrë vëzhgohet që gratë hasin më shumë vështirësi në bërjen karrierë 
sesa burrat, ato përgjithësisht zënë ato punë që nuk kanë ndonjë perspektivë për 
karrierë, dhe grave ju jepet më pak mundësi se burrat për trajnim apo rritje në detyrë 
(OECD, 2012). Së fundi, në aspektin e ngacmimit verbal apo fi zik, gratë vëzhgohet se 
janë më të ngacmuara se burrat (Jonsson, Walle# e, 2001; Zorlu, 2001& Kraal , 2009 ). 
 Kur diskutohet për tendencat në rastin e hendekut gjinor në punë, për aspekte të 
ndryshme vëzhgohen tendenca të ndryshme. Në pjesëmarrjen në punë tendenca është 
përgjithësisht pozitive. Në vendet e OECD, gjatë periudhës 1990-2010 hendeku gjinor 
është zvogëluar me 9%. Ka vende si ato në Amerikën e Jugut dhe atë Qendrore që kanë 
një zvogëlim edhe më të madh të hendekut gjinor, me rreth 12%, dhe ka vende, si ato 
në Evropën Lindore që këtë hendek e kanë ngushtuar vetëm me 2% (OECD, 2012). 
Ndërsa sa i përket pozicioneve në punë, tendenca ka mbetur e njëjtë, domethënë 
edhe gjatë periudhës 2000-2010 ndarja e zanateve ka vazhduar të karakterizohet nga 
fakti që meshkujt ushtrojnë më shumë zanate se femrat si në Evropë, ashtu edhe 
në Amerikë (Verash� agina.B, 2009; Hartmann.L, 2010). Në pagë është konstatuar 
një hendek gjinor pavarësisht faktin që mja%  vende kanë aplikuar ligje që kërkojnë 
barazi në pagë. Ky hendek rritet proporcionalisht veçanërisht me moshën (OECD, 
2012). Për një farë kohe u vëzhgua një tendencë ngushtimi e dallimeve në pagë, por 
nga viti 2005 nuk është vëzhguar ndonjë progres i mëtejshëm. Në vendet e OECD-
së, në vitin 2010, gratë me kohë të plotë pune paguhen rreth 16% më pak se burrat, 
ndërsa gratë në pozicione manaxheriale drejtuese paguhen rreth 21% më pak se 
meshkujt. Në 2010, hendeku në pagë u ngushtua me 4%, por ngushtim i mëtejshëm 
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nuk është vëzhguar (Vroman.A, 2003: 145-177; Bryan.A, 2007: 163-186 & Llorens.R, 
2008: 776). Në karrierë vazhdon të ekzistojë hendeku dhe nuk ka ndonjë tendencë 
përmirësimi. Në vendet e OECD-së, gratë në pozicione manaxheriale zënë më pak se 
30% të menaxherëve (OECD, 2012). Në këtë studim do të analizojmë barazinë gjinore 
në punë dhe dinamikat e saj në bazë të tre treguesve: 
1. pjesëmarrjes në punë, 
2. pozicioneve të punës,
3. trajtimit në pagë. 
Sipas raportit të World Economic Forum (WEF) barazia gjinore në punë në Shqipëri 
nuk është e qëndrueshme duke u karakterizuar nga luhatje të vazhdueshme. Kështu 
vërehet një rritje e saj gjatë periudhës 2008-2011, por në periudhën 2011-2013 kemi një 
rënie të respektimit të barazisë gjinore për të vazhduar më pas përsëri me  rritje të saj 
në periudhën 2013-2014. Nga të dhënat e INSTAT-it kemi një tablo më të detajuar të 
dinamikës së BGJP në të tre indikatorët matës. 
Kështu në periudhën e rënies 2011-2013, BGJP si pjesëmarrje shfaq përkeqësim qo% ë 
si nivel, qo% ë si tendenca. Në 2013 niveli i hendekut gjinor si pjesëmarrje kalon 
shifrën 20%; Në 2013, pjesëmarrja e grave në punë është 50. 1% kundrejt 70. 2% të 
burrave, pra -20. 1%. (Instituti i Statistikave Shqipëri, 2014).2 Kur pjesëmarrja shihet 
në formën e punësimit, vetëpunësimit, ose papunësisë, përkeqësimi i nivelit bëhet 
edhe më i kapshëm. Niveli i hendekut gjinor në formën e punësimit të plotë është 
rreth 10%,3 në atë të punësimit të pjesshëm ose vetëpunësimit është rreth 16%, dhe në 
atë të papunësisë është rreth 4. 3%. 4 Edhe tendencat karakterizohen nga përkeqësimi. 
Pjesëmarrja e grave në punë, jo vetëm ka pësuar rënie, po rënia është edhe më e 
madhe se rënia që ka pësuar pjesëmarrja e burrave. 5 Tendencat e përkeqësimit në 
pjesëmarrje shihet edhe në format e punësimit, vetëpunësimit, apo papunësisë . Në 
vitin 2013, situata e grave karakterizohet nga një përkeqësim edhe më i madh se ai 
i burrave pasi numri i grave të punësuara pëson një rënie më të madhe se rënia e 
përqindje të burrave të punësuar. 6

4.  Diferencimi profesional si pjesë e diskriminimit gjinor
Faktori kryesor i cili ndikon në përcaktimin e profesionit tonë është personaliteti 
ynë. Në këto kushte individët mund të zhvillohen më mirë në ambientet e punës të 
cila përputhen me personalitetin e tyre. të pasurit të një karriere të suksesshme i ka 
2 Në 2013 , pjesëmarrja e grave në punë është 50. 1% kundrejt 70. 2% të burrave , pra -20. 1%. Shih Instituti 
i Statistikave Shqipëri (2014) , “Popullsia ekonomikisht aktive , ” fq. 61 , në Femra dhe Meshkuj në Shqipëri 
, INSTAT , Albania. 
3 Në 2013 , përqindja e meshkujve të punësuar është 55% ndërsa e grave është 45% , pra një difference është 
10%. Shih INSTAT (2014) , “Popullsia ekonomikisht aktive , ” fq. 61. 
4 Në 2013 , përqindja e grave të punësuara me kohë të plotë ose të vetëpunësuara është rreth 21% ose rreth 
16% më e ulët se niveli 37% i burrave. Shih INSTAT (2014) , “Ecuria e statusit të punësimit të meshkujve dhe 
femrave në 2014 , ” fq. 31-32 , në Femra dhe Meshkuj në Shqipëri , INSTAT , Albania. 
5 Pjesëmarrja e burrave në punë në vitin 2012 ishte 73. 4% ndërsa në 2013 ishte 70. 2%. Pra , brënda periudhës 
2011-2013 , pjesëmarrja e burrave ka pësuar një rënie prej -3. 2%. Pjesëmarrja e grave në punë në 2012 ishte 
56. 4% , ndërsa në 2013 ishte 50. 1% ose -6. 3%. Rënia e pjesëmarrjes në punë të grave ka qënë më e madhe 
se rënia e pjesëmarrjes në punë të burrave me rreth -3. 1%. Shih INSTAT (2014) “Popullsia ekonomikisht 
aktive , ” fq. 61 , në Femra dhe dhe Meshkuj në Shqipëri , INSTAT , Albania. 
6 Në 2012 numri i burrave të punësuar ishte 55. 9% ndërsa në 2013 kjo shifër ishte 50. 7% , ose ndryshe , 
punësimi i burrave ra me -5. 2%. Në 2012 numri i grave të punësuara ishte 43. 5% ndërsa në 2013 kjo shifër 
ishte 38% , ose ndryshe , punësimi i grave ra me -5. 5%. Shkurt , rënia e punësimit të grave ishte 0. 3% më e 
madhe se rënia e punësimit të burrave. Shih INSTAT (2014) fq. 63-69. 
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rrënjët në arsimimin e duhur dhe në inteligjencën e gjithsecilit. Ndërkohë, gjysma e 
grave të punësuara janë diskriminuar në vendin e punës për shkak të përkatësisë së 
tyre gjinore. Në fushën e punësimit gratë kanë më pakë mundësi punësimi se burrat 
mandje edhe kur kjo mundësi ekzizton atëher janë diskriminuese kushtet e kontratës. 
Kryesisht ku diskriminimi në punësim arrina nivelet më të larta te gratë shtatëzana 
dhe nënat më fëmĳ ë (OECD, 2012). Vërehet se gratë ushtrojnë më pak profesione se 
meshkujt dhe numri i zanateve dhe sektorëvë ku janë present ato është i kufi zuar. 
Po kështu edhe në pagësëne punësimit, gratë paguhen më pak se burrat dhe pagat e 
tyre ngrihen më pak se ato të burrave, (OECD, 2012). Realizimi i karrierës nga gratë 
është më i vështirë sesa te burrat kjo sepse gratë punësohen kryesisht në pozicion 
punë të cilat nuk kanë perspektivë për karrierë, por duhet thënë edhe që mundësit që 
u jepen grave janë mëtë ulta sesa ato  që u jepen burrave për rritje në detyrë (OECD, 
2012).  Së fundi, në aspektin e gacmimit verbal apo fi zik, gratë vëzhgohet se janë 
më të ngacmuara se burrat (A., Jonsson  & M,  Ëalle# e, 2001). Sidoqo% ë, ka shumë 
gra dhe vajza, të cila nuk janë të ndërgjegjësuara lidhur me diskriminimin gjinor 
dhe trajtimin e padrejtë që i bëhet në vendin e punës. Disa prej grave dhe vajzave e 
pranojnë diskriminimin si kusht për punësimin e tyre, sidomos në rastet kur kanë 
një burrë në pozicionin e shefi t apo drejtuesit. Prandaj, në shumë raste pyetja ndaj 
grave dhe vajzave a ndjehen të diskriminuara në vendin e punës, mund të mos jetë 
një indeks i saktë.
Kryesish gratë donimojnë tregun e punës në profesione të cilat konsiderohen 
femërore. Kështu në një analizë të punësimit me bazë gjinore kemi vënë re në vitin 
1991 rreth 3/4 e punëtoreve femra ishin të punësuara në një nga këto tre kategori 
• pune mbështetje administrative (28%), 
• menaxheriale dhe profesionale (27%; 
• kryesisht në mësimdhënie e administratë), si dhe në sektorin e shërbimeve 
(18%) (Departamenti i Punës së SHBA, 1991). 
Ndërsa meshkujt gëzonin një shpërndarje të njëtrajtshme në disa kategori pune si 
menaxheriale e profesionale (264%), si punëtorë operativë (20%), në punë teknike 
dhe zanate të ndryshme (19%), në sektorin e shitjeve (11%), si dhe në sektorin e 
shërbimeve (10%). Gratë janë veçanërisht më pak të punësuara në punë teknike, si 
punëtore transporti, si fermere, dhe si shitëse mallrash me shumicë, ndërkohë që 
janë të punësuara më tepër në sektorin e shërbimeve, si shitëse mallrash me pakicë, 
si mësuese të ciklit të ulët e të mesëm, si mbështetëse administrate dhe si shërbyese 
shtëpiake private. Në 1989, nga të gjitha gratë e punësuara, vetëm 9% e tyre punonin 
në vende pune, në të cilat më tepër se 75% e të punësuarve ishin meshkuj (Komisioni 
Kombëtar i Grave të Punësuara, 1990). Niveli më i lartë i diskriminimit ishte te gratë 
me ngjyrë nisur nga ky fakt më tepër se 70% e të cilave e gjemë të punësuara në 
sektorë pa përfi tim, si në spitale etj.
Profesionet që zotërojnë gratë dominojnë një pjesë të vogël të tregut të punës, por 
vërehet që pavarësisht profesionit ekziston tendenca që edhe në këto profesione 
ato  gëzojnë status më të ulët, si dhe të kenë pagesën më të ulët. Kështu, në listën e 
profesioneve të shpallur nga Zyra e Regjistrimeve të SHBA, shihet se në 500 profesione, 
punësimi i grave është kryesisht i përqendruara në 22 profesione, të klasifi kuara si 
më pak të paguarat. Madje edhe brenda të njëjtit profesion, gratë zakonisht caktohen 
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në vende pune më pak të paguara. 7

Meshkujt kryesisht zënë vendet e punës që janë më të paguarat dhe me status më të 
lartë, qo% ë në shoqërinë e sotme, qo% ë në shoqëri të tjera të mëparshme. Sa më shumë 
që një profesion të dominohet nga gratë, aq më pak paguhet ai. Ndërkohë që paga 
dhe statusi i një profesioni shkojnë drejt rritjes, përqindja e grave dhe vajzave në këtë 
profesion shkon drejt uljes. Nën etiketimin gjinor të profesioneve gjenden ata faktorë, 
të cilët tradicionalisht kanë ndikuar mbi pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore, 
por që tanimë nuk janë të vlefshëm për shumë punëtore femra.8 Kryesisht pjesa më e 
madhe e të punësuarve të përkohshëm dhe atyre me orar të pjesshëm “part-time” janë 
gra.9(Komisioni Kombëtar i Grave të Punësuara, 1990). Fakti që gratë janë kufi zuar në 
pak profesione dhe mund të kenë lëvizshmëri të kufi zuar, sepse ato tradicionalisht 
kanë jetuar atje ku janë punësuar bashkëshortët e tyre, do të thotë se shumë prej tyre 
përbëjnë një kontingjent rezerve të grave të kualifi kuara jashtë tregut të paguar të 
fuqisë punëtore, për rrjedhojë pagat për gratë qëndrojnë të ulëta. Në vitin 1960 ka 
pasur një rënie të lehtë të diferencimit profesional, dhe një rritje të lehtë të pranimit 
shoqëror për zgjedhjet jo tradicionale të karrierës, veçanërisht nga ana e të rinjve. 
Postet kryesore drejtuese e menaxhues mbeten kryesisht në dorë të meshkujve, por 
gratë kanë depërtuar në fusha të tjera profesionale. Në 1989 gratë përbënin gati 18% 
të mjekëve, 22% të avokatëve, dhe gati gjysmën e llogaritarëve dhe kontabilistëve 
ditorë. Megjithatë, ende mja%  njerëz zgjedhin. Karriera tradicionale dhe rënia e pakët 
e diferencimit profesional në vitet 1960-1990, ndodhi kryesisht për shkak të rritjes 
së numrit të vendeve të punës në profesione ku kish më pak diferencim gjinor, si në 
specialitetet kompjuterike, si dhe për shkak të rritjes së numrit të grave në disa punë 
menaxheriale. Është i pakët numri i grave që zgjedhin të ushtrojnë profesione që 
konsiderohen mashkullore apo në punë operative, dhe akoma më i pakët është numri 
i burrave që zgjedhin profesione të dominuara nga femrat por edhe nëse kjo gjë do 
të ndodhte atëherë edhe pagesa do të ishte e ndryshme. Çka do të thotë që gratë që 
ushtrojnë një profesion i cili konsiderohet si  tradicionalisht mashkullore fi tojnë më 
pak se burrat, dhe burrat në punë tradicionalisht femërore fi tojnë më tepër se gratë. 
Pas viteve `80 numri i të punësuarve meshkujve ka qenë në rënie kjo për faktin 
7 Për shembull, pjesa më e madhe e shitëseve femra merren në punë si shitëse mallrash me pakicë, ndërsa 
shumica e shitësve meshkuj janë të punësuar përfaqësues shitjesh të fi rmave të ndryshme prodhuese. Edhe në 
shitjet e mallrave me pakicë, ka të ngjarë që gratë të merren me shitjen e mallrave më të lira (si p. sh. veshje), 
kurse burrat me shitjen e mallrave më të shtrenjta (si p. sh. automobila). Kështu, burrat marrin një sasi më të 
madhe parash nga përqindja e çdo malli të shitur dhe, për rrjedhojë, fi tojnë mbi dyfi shin e parave në krahasim 
me shitëset femra. Edhe në fushat e shkencës që gëzojnë një status të lartë, siç është mjekia, ka më shumë 
mundësi që, burrat të jenë në poste të fuqishme, si administratorë ose kirurgë, ndërsa gratë të jenë në pozita 
profesionale me status më të ulët, si mësuese, praktikante e përgjithshme, apo pediatre. Në vitin 1988, gratë 
mjeke u paguan vetëm në masën 63(%) në krahasim me kolegët e tyre, mosbarazim kjo që nuk varej nga 
diferencat në përvojë pune. Pra, modeli i diferencimit profesional në bazë të përkatësisë gjinore është, në fakt, 
një model  shtresëzimit social. 
8 Mjaft prej atyre që tradicionalisht janë “punë për femra”, nuk kërkojnë një angazhim për kohë të gjatë. Orari i 
punës është fl eksibël, vende pune ka në të gjithë vendin, dhe në vendin e punës nuk nevojitet investim nga ana 
e punëdhënësit për trajnim. Rrjedhimisht, gratë mund të hyjnë e të dalin nga këto vende pune sipas nevojave 
të familjes dhe dëshirave të tyre personale. 
9 Përkatësisht 62% dhe 67(%), në 1989), një e dhënë tjetër kjo, që pasqyron përgjegjësitë e gruas në punët 
shtëpiake dhe, për rrjedhojë, “angazhimin” më të dobët në fuqinë punëtore.
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se biznese të ndryshme kanë qenë të detyruara të kishin një shumëllojshmëri të 
punësuarish duke punësuar edhe femra në sektorin e biznesit. Gjatë viteve 1972-
1990 gratë përfaqësonin rreth  1 /3 e të gjithë menaxherëve, duke e dyfi shuar në këtë 
mënyrë pjesëmarrjen e tyre në menaxhim, por ato vazhdonin ende të dominonin 
tregun e punëve më pak te paguara. Në vitet 90, vetëm më pak se 3% të pozicioneve 
të punëve në kompani të ndryshme zihej nga gratë, çka tregon një nivel shumë të 
ulet të pjesëmarrjes se tyre në tregun e profesioneve të paguara dhe tregon nivelin e 
lartë të diskriminimit gjinore në punë. Por edhe brenda të njëjtit profesion ekziston 
diskriminimi gjinor, si në kushtet e kontratës edhe në pagesën e pozicionit të punës. 
Kryesisht menaxheret femra gjithashtu paguhen më pak se kolegët e tyre meshkuj. 
Edhe përsa i përket pozicioneve të punës në teknologjinë e lartë gratë kryejnë pjesën 
më të madhe të punës që kërkon a% ësi të ulëta, dhe madje marrin paga më të ulëta se 
burrat në të njëjtat vende pune. Në të vërtetë, mja%  kompani që përdorin teknologjinë 
e lartë, i lokalizojnë uzinat e montimit në zona ku kontingjenti i grave punëtore është 
i madh.  Punësimi i pakët i grave në fusha tradicionalisht mashkullore, si shkenca dhe 
teknologjia, ndikon negativisht si mbi gratë, ashtu edhe mbi shoqërinë. Gratë pësojnë 
humbje, sepse nuk mund të hyjnë në punë të paguara mirë dhe me prestigj të lartë, 
por edhe shoqëria gjithashtu humbet, sepse shpërdoron një pjesë të rëndësishme 
të talentit të vet. Nga një studim i bërë në universitetin e Harvardit vërtetohet se 
rendimentet profesionale të grave janë më të mira se ato të kolegëve meshkuj. Një nga 
sektorët më të rëndësishëm që u mor si kampion në këtë studim ishte sektori banka, 
nga ku u vërtetua se bankat e vetme që nuk janë përfshirë në krizën e kredive janë ato 
që kanë gra në pozicione drejtuese. (McGregor.H, 2012:10) .Të drejtat e njeriut janë të 
ndërvarura dhe si rrjedhim gëzimi i një grupi është i kushtëzuar nga gëzimi i grupeve 
të tjera. Kjo lidhje reciproke apo ndërvartësi ndërmjet të drejtave të ndryshme është 
më e dukshme për disa të drejta të cilat nuk mund të klasifi kohen qartësisht në një 
grup të vetëm pasi ato bëjnë pjesë në disa grupe të ndryshme në të njëtën kohë. Për 
shembull si të tilla konsiderohen e drejta e pronës e drejta për arsimin. Argumenti 
kryesor për bërjen e dallimit midis të drejtave ka qenë lidhja ndërmjet të drejtave 
dhe gjykueshmërisë së tyre, e thënë ndryshe mundësisë së gëzimit të tyre me anën 
e ndihmës së gjykatës. Diskutimi mbi gjykueshmërinë ka shkuar kaq larg duke u 
mohuar të drejave ekonomike, social dhe kulturore, statusin e tyre si të drejta të 
njeriut, duke i konsideruar ato vetëm si parime politike. Në të vërtetë të gjithë këto 
ide nuk janë të mbështetura nga argumente të ndërtuara mirë, nga teoria e të drejtave 
të njeriut dhe fi lozofi a. Për më shumë zhvillimet e fundit tregojnë dhe mbështesin 
idenë që të drejtat e njeriut në tërësi (të gjitha grupet) kanë qenë pjesë e të drejtës 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe ato janë të ndërlidhura.Do të jetë vetëm 
një çeshtje kohë përpara se të drejtat ekonomike, social dhe kulturore të plotësohen 
dhe arrĳ në status të barabartë me të drejtat civile dhe politike. ekzistojne pabarazi, 
gjinore të theksuara, ne çështje të veçanta, në të dyja institucionet. Vihet re se zenia, 
e pozicioneve manaxheriale, nga meshkujt, zë një vend te konsiderushem, në uljen 
e barazisë gjinore në të dy këto insitucione.  Faktin që femrat nuk zënë pozicione 
drejtuese lidhet dhe me faktin se meshkujt janë më të prirur për sjellje bashkëpunuese. 
Një matës i rëndësishëm i efektivitetit të bashkëpunimit është mënyra sesi vetë 
individi e vlerëson dhe e percepton karrierën e tĳ . Meshkujt synojnë pozicione 
qendrore dhe kanë tendencën të jenë më infl uencues, më instrumental dhe më të 
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fuqishëm sesa femrat (Forret dhe Dougherty, 2008). Insitucionet private ofrojnë një 
barazi më të madhe në rekrutim dhe promovim sesa ato shtetërore. Diskriminimi më 
i lartë i femravë vjen nga meshkujt, kjo e vërteton dhe përgjigja vetëm nga meshkujt 
që fermat nuk kanë të njëntë a% ësi si meshkujt për të qenë në pozicione drejtuese. 
Këtë fakt mund ta lidh me terrenin psikosocial me bazë të fortë patriarkale që 
ekziston në Shqipëri, në të cilin ende qëndron i fuqishëm si “njësh”, koncepti masiv 
i rolit me epërsi të mashkullit në të gjithë drejtimet mbi femrën. Ata mendojne që 
femrat nuk kanë të njëjtën a% ësi si ata për të qënë në pozicione drejtuese, por sipas 
rishikimit të literaturës që bëmë më parë rendimentet profesionale të grave janë më 
të mira se ato të kolegëve meshkuj. Në fakt bankat e vetme që nuk janë përfshirë 
në krizën e kredive janë ato që kanë gra në pozicione drejtuese, shpjegon Heather 
McGregor, një specialiste fi nance në bankën “City” në Londër ( Gazeta Shqip )“ 
Sikur bizneset të drejtohen nga gratë”.Kërkimet tregojnë se meshkujt dhe femrat nuk 
përfi tojnë njësoj nga investimet që ata bëjnë në karrierën e tyre. Bazuar në teoritë 
ekzistuese dhe në kërkimet mbi organizata, arrihet në përfundimin se ka pak gjasa që 
femrat të arrĳ në të njëjtin nivel përfi timi nga karriera sa meshkujt, për të njëjtën sjellje 
bashkëpunuese. . Organizatat duhet të njohin dhe të respektojnë barazinë gjinore në 
punësim në mënyrë që të krĳ ojnë mundësi punësimi për femrat edhe në sektorë dhe 
pozicione ku dominon gjinia mashkullore.Organizatat duhet të nxisin punësimin e 
femrave në pozicione të administratës ose në biznese p.sh duke vendosur si kriter 
pranimi gjininë, pra të punësohen vetëm femra dhe jo meshkuj në mënyrë që të rritet 
pjesëmarrja e femrave në pozicione manaxheria.Punëdhënësit mund të reduktojnë 
diskriminimin gjinor duke zbatuar politika kundra-diskriminimit ku përshkruhet 
sjellja e pranueshme në vendin e punës që lidhet me gjininë, si p.sh barazi mes gjinive 
në procesin e promovimit. Në rast se ndodhin shkelje të politikave, pala e dëmtuar 
mund të ngrejë një padi diskriminuese.Diskriminimi gjinor shpesh rezulton nga 
mungesa e diversitetit brenda një organizate. 

Konkluzione

Barazia gjinore arrihet kur njerëzit janë në gjendje për të hyrë dhe të gëzojnë 
shpërblime të njëjta, burimet dhe mundësitë pa marrë parasysh nëse ata janë nga 
gjinia femerore apo mashkullore. Shumë vende në mbarë botën, përfshirë Shqipërinë, 
kanë bërë përparim të rëndësishëm në drejtim të barazisë gjinore në dekadat e fundit, 
veçanërisht në fusha të tilla si arsim. Megjithatë, gratë vazhdojnë të fi tojnë më pak se 
burrat, kanë më pak gjasa për të çuar përpara karrierën e tyre ne krahasim me burrat, 
dhe kanë më shumë të ngjarë të kalojnë vitet e tyre përfundimtare në varfëri. Në 
të njëjtën kohë, njerëzit shpesh e kanë të vështirë për të hyrë në politikat familjare-
miqësore apo marrëveshjet fl eksibile të punës sesa gratë. Qëllimi i barazisë gjinore 
në vendin e punës është për të arritur rezultate gjerësisht të barabarta për gratë dhe 
burrat, nuk është saktësisht  per te arritur të njëjtin rezultat për të gjithë individët. 
Për të arritur këtë kërkohet: - Vendet e punës të ofrojnë pagë të barabartë për gratë 
dhe burrat për punë me vlerë të barabartë ose të krahasueshme; -Të heqen barrierat 
për pjesëmarrjen e plotë dhe të barabartë të grave në fuqinë punëtore; -Qasja për 
të gjitha profesionet dhe industritë, duke përfshirë rolet e lidershipit, për gratë dhe 
burrat; -Eliminimi i diskriminimit në bazë të gjinisë, veçanërisht në lidhje me familjen 
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dhe përgjegjësitë për të kujdesur si grate ashtu dhe burrat.  Arritja e barazisë gjinore 
është e rëndësishme për vendet e punës jo vetëm për shkak se ajo është “e drejtë” por 
ajo është gjithashtu me rëndësi jetike në linjë fund të biznesit dhe produktivitetin e 
kombit tonë.  Interesimi i grave për të qenë mja%  mirë nga ana fi nanciare ka pësuar 
një rritje në 20 vitet e fundit (ashtu si dhe interesimi i burrave), dhe mund të sinjalizojë 
një zhvendosje në zgjedhjet për karrierë të grave. Por, ashtu si interesimi i burrave 
për të krĳ uar familje e për të rritur fëmĳ ë, nuk do të thotë domosdoshmërisht se 
ata vetë do të qëndrojnë në shtëpi për ta bërë këtë. Po ashtu mundet që interesimi i 
grave për të qenë mirë nga ana fi nanciare nuk do të thotë domosdoshmërisht se ato 
do t’i fi tojnë personalisht këto të ardhura. Për studentët e sotëm të kolegjit mund 
të jetë e vështirë që të gjejnë mënyra për të realizuar objektivat më të rëndësishme, 
meqenëse fuqia punëtore nuk është projektuar për të përshtatur në të njëjtën kohë 
interesat shtëpiake dhe ato të karrierës. N. q. s. do të detyroheshin të zgjidhnin, ka të 
ngjarë që mja%  persona do iu jepnin përparësi detyrimeve familjare dhe shoqërore. 
Orientimi relativisht më i madh i grave drejt forcimit të marrëdhënieve me njëra-
tjetrën dhe funksionimit si një grup i vetëm, si dhe interesimi më i madh i grave për 
të ndihmuar të tjerët ndikojnë mja%  në fuqinë punëtore. Ka më shumë mundësi që 
gratë të jenë më të interesuara se burrat për t’u bërë mësuese, infermiere, kameriere, 
kujdestare fëmĳ ësh, si dhe për t’u marrë me punë të tjera në sektorin e shërbimeve, 
por për shkak se dominojnë vlera kulturore mashkullore, këto punë gëzojnë një 
status të ulët dhe kanë një pagesë relativisht të pakët. Madje edhe brenda të njëjtit 
profesion, burrat e gratë anojnë drejt aspekteve të ndryshme. Një shkelje e të drejtave 
dhe lirive të shtetasve, e parashikuar nga Konventa përpara se të konstatohet nga 
Gjykata e Strasburgut, duhet detyrimisht t’i nënshtrohet juridiksionit të brendshëm 
gjyqësor. Shkelja e të drejtave dhe lirive themelore të konstatuar nga Gjykata e 
Strasburgut, nënkupton një moszbatim të dispozitave të Konventës nga autoritetet e 
vendit përkatës. Konventa Europiane, duke qenë pjesë e sistemit të brendshëm ligjor 
dhe drejtpërdrejt e zbatueshme, kërkon dhe mjetin ligjor efi kas me anë të të cilit të 
ballafaqojë shkeljet që mund t’i bëhen individëve, si dhe të kërkojë dhe të përshtatë 
pajtueshmërinë e ligjit me të.
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Sjelljet Kaotike dhe kalkulimi i dimensionit te fraktaleve

PhD (C.) Adem Meta
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore

Pedagog i Jashtëm te Cuyahoga Community College, Kleveland, Ohio, U S A
    

                                                           Abstrakt

Qellimi kryesor i ketĳ e shkrimi eshte te prezantoje nje permbledhje te shkurter te koncepteve 
themelore per kaosin dhe fraktalet si dhe disa shembuj me funksione logjistike, ku te tregohet 
qartesish sjellja kaotike e tyre. Ne kete material do te jape dhe nje pershkrim te shkurter se 
si kalkulohet teorikisht dimensioni i fraktaleve, po ashtu dhe disa kalkulime te dimensineve 
per fraktale te ndryshme. Dhe ne pjesen e fundit te ketĳ e materiali do te kete nje pershkrim te 
shkurter te zemres se fraktaleve ate te bashksise se Mandelbrotit, funksioni qe perdorim dhe 
menyra si e ndertojeme grafi kun, si dhe anet e perbashketa dhe ndryshimet midis bashkesise 
se Mandelbrotit dhe bashkesise se Julias. 

Fjalë kyçe: Chaos, Fractal, Logistical function, Fractal dimention,Mandelbrot set, Julia set.

Hyrje

Një nga zhvillimet e reja në keto dekadat e fundit në fushën e matematikës ështe 
studimi i kaosit dhe i gjeometrisë fractale. Së pari, nga gjuha e përditëshme kaosi 
nënkupton ekzistenca të pa-parashikueshme ose sjelleje të rastësishme. Në fakt, @ ala 
kaos zakonisht mbart një përfshirje negative, të pa dëshirueshme, të pa organizuar 
dmth një konfuzion. Në një kuptim shkencor kaosi është i përmbledhur në thënien e 
mëposhteme:
“Chaos o% en breeds life, when order breeds habit” (Henry Adams).
Kjo thënie mund te perkthehet: Kaosi sjell jetë, kurse rregulli determinon (sjell) zakon.
Në sensing matematikor kaosi mbart tre principe te rëndësishme:
a. Ndjeshmëri ekstreme ndaj kushteve fi llestare.
b. Shkak dhe pasojë jo porpocionalë.
c. Jo linearitet.
Sjelljet kaotike egzistojene ne shume sisteme natyrale, te tilla si moti, trafi ku ne 
rruge, ne jeten shoqerore, ne shkencen e fi zikes (levizja Brovniane), ne shkencat e 
ambjentaliste, ne kompjuter, ne ekonomi etj. Keto sjellje kaotike sot studjohen dhe 
analizohen duke perdorur modelet kaotike matematikore. 
Sjelljet kaotike mund te jene te parashikueshme per nje far kohe dhe me pas ato mund 
te kene sjellje te rastesishme. Disa shembuj tipik ku parashikimi eshte i pamundur 
jane: turbellancat, stak market, apo se si do te rrjedhin gjerat ne lindjen e mesme.
Këto fenomene janë përshkruar shpesh nga matematika nga ajo pjes e matematikes te 
cilen e quajeme fraktale, e cila kap kompleksitetin pafund të natyrës. Shumë objekte 
natyrore që shfaqin vetitë fraktale jane:  peisazhet (vĳ a bregdetare), retë, pemët, 
organet, lumenj etj. Ne jeten e perditshme shumë prej sistemeve në të cilat ne jetojmë 
shfaqin sellje komplekse kaotike. Duke njohur sjelljet kaotike, natyrën fractale te 
botës sonë ne mund të marrim njohuri të reja, fuqi dhe mencuri per te realizuar 
qellime te caktuara. Për shembull, duke kuptuar fenomenet komplekse, dinamikën 
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kaotike te atmosferës, një pilot kur shikon nje turbellance mund ta shemangi ate dhe 
te realizoje udhetimin e duhur pa ndonje problem. Duke kuptuar ekosistemet tona, 
sistemet tona sociale dhe sistemet tona ekonomike te cilat janë të ndërlidhura, ne 
mund të shpresojmë dhe punojeme për të shmangur veprime të cilat mund të jene të 
dëmshme për nje afat të gjatë për mirëqenien tone.

Sjelljet Kaotike

Përpara se të japim disa shembuj te sjelljeve kaotike, është e domosdoshme të 
spjegojmë se c´është iteracioni (term që mund të përkthehet përsëritje).
Pas shumëzimit të çdo vlere të mëparshme me 3, për një vlerë fi llestare 4 (te cilen e 
quajmë bërthamë), do te kemi 
 3*5=15
3*15=45
 3*45=135
3*135=405
…….
Nëse shqyrtojmë funksionin x  3x, ne gjejmë vlerën e re duke shumezuar me 3 

vlerën e mëparshme. Nëse marrim në konsideratë funksionin 2
2

+→
x

x , për një 

vlerë fi llestare x=0 do te shikojme se 21 =x , 2
2

2
2 +→x =3, 2

2
2

3 +→
x

x …… 

2
2

1
+→

−n

n

x
x   dhe  vlera e nx  tenton në vlerën 4 kur numri i iteracioneve rritet 
pambarimisht. Po kështu, po të marrim si vlerë fi llestare x=-4 ose x=6 …,përsëri vlera 

e nx  në këtë  iteracion  linear tenton në vlerën 4. Po të shikojmë disa iteracione lineare 
të ndryshme, do te kemi situata te ndryshme si pika te fi ksuara,  përsëritje ciklesh etj. 

Funksionet lineare   x  Ax+B kanë si veti të veçantë  që për ta ekziston një e pike e 
fi ksuar,e cila luan rol të rëndësishëm në studimin e iteracioneve. Kjo është pika, që po 

të merret si vlerë fi llestare e x, vlera e nx  do të tentojë pikërisht në këtë pikë. Për këto 
funksione kjo  është pika ku vlera e funksionit është e barabartë me vlerën e x. Po të 

shenojme me 0x  piken e fi ksuar, do te kemi barazimin Ax+B=x dhe do të marrim që 

1−

−
=

A

B
x

(  ne marrim në konsideratë rastin kur vlera  A nuk është një ,dmth A#1).

Le të shikojmë nje shembull: 2
3

1
+→ xx  ka pikë të fi ksuar  x=3 ,sepse A=1/3, B=2.  

Në rast se kemi x 3x, pikë e fi ksuar është vlera x=0 .
 Një nga funksionet matematike më të thjeshta, ku për një vlerë të caktuar të k 
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dhe  për një vlerë fi llestare të x  ne mund të shikojmë nje kaos tipik është funksioni 
logjistik jo linear f, i tillë që  f(x)=kx(1-x). Grafi ku i ketĳ  funksioni logjistik, sikurse 
dihet, është parabola me pika të prerjes me boshtin Ox me abshisa 0 dhe 1.Këto 
pika nuk ndryshojnë me ndryshimin e k,kurse kulmi i këtĳ  funksioni logjistik është 
gjithmonë në pikën me koordinata (1/2,k/2). Nëse përdorim një kompjuter ose një 
makinë llogaritëse të sofi stikuar për të parë se si sillet ky relacion per x0=0.5 dhe vlera 
të ndryshme të k, do të shikojmë që për k më të vogël se 1  ka sjellje te ndryshme 

me rastet kur  k > 1. Kështu për k midis 1 dhe 2.5 vlera e nx  tenton ne nje pike fi kse, 
ndërsa per k=3.2 ka dy cikle(nënvargje) që tentojnë tek 0.51dhe 0.79 .Për k= 3.4 ka po 
ashtu dy cikle,që tentojnë tek 0.44 dhe 0.84, ndërsa për k=3.5 ka katër cikle që tentojnë 
tek 0.38, 0.49, 0.82,  0.87. Ka sjellje të tjera kaotike për vlera të ndryshme të  k. 

Le të shikojmë një shembull tjetër në lidhje po me këtë funksion, te ilustruar edhe 
grafi kisht.Grafi kët e iteracionit për një vlerë fi llestare 0.1 dhe për  tri vlera të ndryshme 
të k jane treguar në fi gurat e mëposhtme. Per k=1.5 grafi ku i iteracionit duket si 
një shkallë në ngjitje me një pikë të fi ksuar tërheqëse.Për k=2.6 modeli i iteracionit 
përfundon me një spirale që  konvergon në një pikë të fi ksuar tërheqëse.

Per k=3.3 leviz larg nga nje pike e fi ksuar duke u shpërndarë dhe përgatitet per nje 
model ciklik (një model është ciklik atëhere kur iteracioni fi llon të përsërisë në mënyrë 
te parashikueshme modelin).

Fig 1                                                                                               

Nëse marrim  k=4, funksioni logjistik dhe modeli i iteracionit eshte krejt ndryshe.
Në grafi kët e mëposhtëm do të shikojmë sjelljen kur  vlera fi llestare x0=0.24 , pas 
10, 40 dhe 100 iteracioneve.Në këtë situatë ne shikojmë qartë sjelljen kaotike të këtĳ  
funksioni logjistik.

Fig 2
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Fraktalet

Në jetën e përditëshme gjallesat e ndryshme të të njëjtit lloj si macet, kanarinat apo 
kangurët kanë një lloj ngjashmërie ndërmjet tyre. Por në gjeometri ngjashmëria është 
e përkufi zuar në mënyrë specifi ke.
Nje nga pjeset me te rendesishme te matematikes eshte gjeometria e fraktaleve (e 
pjesezave), ne te cilen shikohet ngjashmeria e pjesezes me te teren.
Në mënyrë të thjeshtuar gjeometria e pjesëzave (fraktaleve) është gjeometria e 
objekteve që janë të ngjashme me veten e tyre në të gjitha dimensionet. Në jetën e 
përditëshme ne i shohim pjesëzat (fraktalet) tek retë, tek lumenjtë, tek vĳ a bregdetare 
apo në bimë të ndryshme, siç duket tek fi gura e mëposhtme.

Fig 3

Rasti më tipik në gjeometrinë e fraktaleve (pjesëzave) është trekëndshi i Sierpinskit, 
i cili merret në këtë mënyrë: Në një trekëndësh barabrinjës bashkojmë pikat e mesit 
dhe na formohen katër trekëndsha, nga të cilët trekëndshin e mesit e ngjyrosim me të 
bardhe, ndërsa tre trekëndshat e anëve i ngjyrosim me ngjyrë të zezë, të njëjtin proces 
e vazhdojmë në trekëndshat e ngjyrosur me të zezë dhe përsëritim këtë proces pa 
mbarim. Do të kemi konfi guracionet e mëposhtme:

Fig 4

Një nga vetitë më të rëndësishme të kësaj gjeometrie, siç thamë, është vetëngjashmëria.
ose ngjashmëria e pjesëzës me të tërën. Sikurse shihet në fi gurën e mësipërme 
trekëndshi i madh ka në përbërjen e tĳ  tre trekëndsha të vegjël, të ngjashëm me të, 
me përmasa sa gjysma e trekëndshit origjinal; gjithashtu trekëndshat e vegjël kanë në 
përbërjen e tyre tre trekëndsha të ngjashëm e kështu me radhë.
Le te shtojeme disa pyetje:
1. Ne hapin e pare te ngjyrosjes, ç’ pjesë e trekendeshit eshte ngjyrosur me te 
bardhe?
2. Ç’ pjesë e trekendeshit eshte ngjyrosur ma te bardhe ne hapine dyte?
3. A shikoni ndonje model matematike ne kete proces? Jepni parashikimin tuaje 
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per modelin ne hapin e katert dhe spjegoheni ate.
4. Gjeni formulen e pergjitheshme per hapat e metejshem per trekendshat e 
ngjyrosur me te bardhe.

Në të gjitha përmasat trekëndshi i Sierpinskit është tamam objekt me vetë- ngjashmëri. 
Një nga problemet më serioze në gjeometrinë e fraktaleve është ai i përcaktimit të 
dimensionit të fi gurës. Në përgjithësi ne njohim objekte gjeometrike me një, dy dhe 
tre dimensione, kurse  në themel të gjeometrisë së fraktaleve (pjesëzave) është ideja se 
ato kane dimensione te ndryshme( edhe thyesa; jo vetëm numra te plote).
Le te marrim nje objekt nga gjeometria Euklidiane me dimension D dhe ta thjeshtojeme 
gjatesine lineare me 1/r, ne sejcilin drejtim ne masim ghatesine, siperfaqe apo volumin 

te cilat rriten me poropcionin DrN =  nga originali kjo eshte e dhene ne fi gurat e 
meposhteme

. 
Fig 5

Le të shikojmë një shembull për të nxjerrë rregullin e njehsimit të dimensionit të një 
fi gure të tillë. Në një segment, për të cilin dihet që është një dimensional, ka një veti 
ngjashmërie midis një pjese të tĳ  dhe gjithë segmentit. Nëse e ndajmë segmentin në 

“n” pjesë të barabarta, secila pjesë jepet nga raporti r=
n

1
. 

Për fi gurat dy dimensionale le të marrim në konsideratë një katror, të cilin e ndajmë 
në “n” pjesë të ngjashme me veten e tĳ . Secila pjesë është e shkallëzuar nga faktori r = 
1/n(1/2)  ( shihet qartë p.sh. se nëse katrori është ndarë në katër katrorë të vegjel, përmasat 
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e tyre janë sa gjysma e origjinalit).  Koncepti i vet-ngjashmërisë natyrshëm të drejton 
te kuptimi i dimensionit të fraktaleve (pjesëzave). Në se një fi gurë D-dimensionale 
është ndarë në n pjesë te vogla të vetë- ngjashme me të (dmth kopjet të saj), atëhere 
secila pjese (kopje) mund te shprehet me raportin r=1/n(1/D) Nga ky barazim është e 
thjeshtë të përllogarisim D dhe kemi D=ln(n)/ln(1/r).
Le te shikojeme dy shembuj.
Të njehsojmë  dimensionin per kurbën e famshme te Von Koch (Koch Snowfl ake), 
e cila ndërtohet në këtë mënyrë: Marrim një trekëndësh barabrinjësh, dhe së pari e 
ndajmë një brinjë në tri pjesë të barabarta dhe e heqim pjesën e mesit;në hapin e dytë 
e zëvendësojmë këtë pjesë që hoqëm me dy segmente të tjerë me gjatësi të njëjtë me të 
dhe e bëjmë këtë për të tri brinjët e trekendeshit ; vazhdojmë ta përsërisim këtë proces 
përsëri dhe përsëri.Sikurse shihet tani në vend të brinjës kemi 4 segmente të vegjël  
me gjatësi sa 1/3 e fi llestarit secili. Procesi i mësipërm duhet të përsëritet pafundësisht 
në secilin segment dhe fi gurat e ndërtuara do të kenë pamjen e mëposhtme:

Fig 6

Per te logaritur dimensionin e kasje vĳ e perdorim formulen e mesiperme, ne te cilen 
n=4 dhe r=3 dhe kemi qe dimensioni eshte D=ln4/ln3=1.26.   
Në të njëjtën mënyrë mund të llogarisim dimensionin për trekëndshin e Sierpinskit, 
ku sikurse pamë më lart janë tre trekëndsha të vegjël të ngjashëm me të madhin dmth 
n= 3 dhe çdo brinjë e ndajmë në dy pjesë të barabarta, kështu që dimensioni është 
D=ln3/ln2=1.58.
Nje fenomen mahnitës është perimetri i pa fund për Koch Snowfl ake (I cili rrethon 
një sipërfaqe të fundme). Kjo është diçka jo e zakonshme, pasi dihet që kur rrisim 
perimetrin e një fi gure gjeometrike, gjithashtu rritet dhe sipërfaqja e tĳ . Nëse kemi 
një katror me një perimetër shumë të madh, gjithashtu edhe sipërfaqja është shumë e 
madhe. Por le të shohim se ç’ndodh ne kete rast.
Pyetja e parë është: Nëse perimetri i trekëndshit barabrinjësh  është 9 njësi, sa është 
perimetri i fi gurave të tjera? Për këtë le të ndërtojmë tabelën e mëposhtme:



270

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

Nr i iteracionit

   

 0  1 2  3  …..  n

Nr i brinjëve

3 3*4  3*42  3*43 …. 3*4n

Gjatësia e 

brinjës
  a  a/3  a/(32)   a/(33 …….  a/(3n)

Perimetri 3a  4a 42a/3 43a/32 …. 4n.a/3n-1

Perimetri=(4n.a)/(3n-1)= (4/3)n-1.(4a).
Duket qartë se perimetri i Koch Snowfl ake është pambarimisht i madh, gjë që të çon 
në përfundimin: Ne nje perimetër të pafund përfshihet një sipërfaqe e fundme. Sikurse 
shihet qartë, perimetri i kësaj vĳ e të thyer ndryshon me koefi cient zmadhimi 4/3.
Shkenca dhe matematika e mëparshme ishte e mbyllur në sistemin me një, dy dhe 
tre dimensione, por me zbulimin e teorisë së relativitetit nga Ajnshtajni kemi dhe   
dimensionin e katërt të hapësirë-kohës në të cilën jetojmë.
Një nga personalitetet shkencore që njihet si themeluesi i gjeometrisë së fraktaleve 
është Benoit Mandelbrot. Ky shkencëtar u lind në Poloni, u shkollua në Francë dhe 
aktivitetin e tĳ  shkencor e kreu ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes. Mandelbrot punoi 
si shkencëtar në IBM dhe si profesor i matematikës në Universitetin Yale. Në punimet 
e tĳ  ai shkoi përkrah teorisë së Ajnshtajnit dhe zbuloi se dimensioni i katërt perfshin 
jo vetëm tre dimensionet e para, por gjithashtu edhe dimensionet e ndërmjetme. 
Gjeometria e dimensionit të katërt është gjeometria e fraktaleve.  Tani kjo gjeometri 
konsiderohet gjeometria e vërtetë e natyrës.

Bashkesia e Mandelbrotit dhe e Julias

 Gjeometria e Mandelbrotit zëvëndëson atë euklidiane, e cila ka dominuar per mĳ ra 
vjet. Mandelbrot bëri një revolucion në matematikë. Ai ka një preardhje familjare 
me arritje të larta akademike në matematikë. Xhaxhai i tĳ  Szolem Mandelbrot ishte 
një profesor i shquar i elitës universitare franceze; ai ishte antar i grupimit të njohur 
shkencor matematik me emrin ‘Bourbaki”. Mund të duket si e pabesueshme, por 
Mandelbrot kurrë nuk e mësoi alfabetin, edhe sot ai nuk e di alfabetin dhe është e 
vështirë per të të përdorë librin e telefonave. Por nga ana tjeter natyra i bëri atĳ  një 
dhuratë madhështore, atë të talentit matematik. Ai u shqua për a% ësi të veçanta dhe 
për një logjikë të hekurt në zgjidhjen e problemeve. Në disa prova të rëndësishme 
të algjebrës ai nuk doli shumë mirë, por përsëri mori nota të larta në saje të a% ësive 
të tĳ  të veçanta, duke i konvertuar formulat dhe shprehjet algjebrike intuitivisht në 
piktura. Në saje të a% ësive të tĳ  të veçanta ai arriti të marrë doktoratën në matematikë 
dhe u bë ekspert në disiplina të ndryshme si në linguistikë, në teorinë e lojrave 
elektronike, aeronautikë, inxhinieri, ekonomi, psikologji, gjeografi , astronomi dhe 
natyrisht në fi zikë
Mandelbrot punoi me formulën e thjeshtë z z2+c (kjo formule tani quhet bashkësia e 
Mandelbrotit). Kalkulimet me këtë formulë kërkojnë kompjuter të shpejtë dhe vlen të 
theksohet që Mandelbroti ishte i pari që përdori kompjuterin më të shpejtë.
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Fig 7(Bashkesia e Mandelbrotit)

Bashkësia e Mandelbrotit është një formulë dinamike, në të cilën bëhen kalkulime 
me numrat kompleksë me një pikë fi llestare zero. Rezultatet kaotike te dhena nga 
formula z z2+c (kur z=0, atëhere z1=0+c, ku “c” eshte nje numer kompleks, vlera e 
të cilit është mja%  e rëndësishme) me anë të iteracionit mund të shihen vetëm me 
një kalkulim kompjuterik te pajisur me element te veçantë për paraqitjen grafi ke 
të këtyre numrave. Formula e Mandelbrotit përmbledh shumë zbulime që fi tohen 
në gjeometrinë e fraktaleve për botën reale. Në librin e tĳ  “Gjeometria e natyres” 
(Geometry of Nature) ai thotë “Retë nuk janë sfera, malet nuk janë kone, vĳ at 
bregdetare nuk janë rrathë, lëkura e pemës nuk është e lëmuar, as dhe drita nuk ecën 
në vĳ ë të drejtë”. Përpara Mandelbrotit matematikanët besonin se modeli i natyrës 
ishte shumë larg nga të qënurit shumë kompleks dhe i pa rregullt, fragmentar 
dhe amorf dhe përshkruhej matematikisht. Mandelbrot e përfytyroi dhe e zhvilloi 
gjeometrinë e re të fraktaleve ose të dimensioneve të ndërmjetme për natyrën bazuar 
në dimensionin e katërt dhe numrat kompleksë, numra të cilët janë në gjëndje të 
përshkruajnë matematikisht format amorfe dhe kaotike të botës reale. Ai thoshte: 
“Gjeometria e fraktaleve nuk është një kapitull çfarëdo i matematikes, por një gjë që 
ndihmon çdo njeri ta shikojë të njëjtën botë ndryshe”.  Dimensioni i katërt i fraktaleve 
përfshin pafundësi bashkesish të fraktaleve, të cilat shtrihen midis dimensionit zero 
dhe të parit, midis të parit dhe të dytit, midis të dytit dhe të tretit.
Nje personalitet tjeter qe punoi me gjeometrine e fraktaleve eshte Gaston Julia.
Bile shpesh thuhet se zemra e gjeometrisë së fraktaleve është bashkësia e Julias, e cila 
merret duke bërë iteracionin me të njëjtin funksion si për bashkësinë e Mandelbrotit 
f(z)=z2+c ne fushën e numrave kompleksë, por me ndryshimin tek pika fi llestare. Te 
bashkësia e Mandelbrotit fi llojmë me z0=0+0i dhe llogarisim “c”-ne ndersa te bashkesia 
e Julias llogarisim “z0” duke përdorur një vlerë të “c”. Për të ndërtuar  bashkësinë 
e Julias është e domosdoshme të përcaktojmë numrin e iteracioneve që na duhen 
për të ndërtuar fi gurën në varësi të teknologjisë që do të përdorim( në se kalkulimet 
do të bëhen me dorë na nevojiten jo më pak se 10 iteracione, ndërsa kur përdorim 
kompjuter nevojiten më shumë se sa 10 iteracione.Më poshtë  po japim një pamje të 
bashkësisë së Julias:
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Fig 8(Bashkesia e Julias)

Le të shohim një koncept tjetër, atë të pikave që largohen nga origjina dhe të pikave 
që afrohen tek ajo (që ndryshe i quajmë pikat e të burgosurit).
Per funksionin e mësipërm f(z)=z2+c ne mund të bëjmë iteracion për dy pika fi llestare 
të ndryshme dhe do të shikojmë sjellje të ndryshme të funksionit; në një rast vlerat do 
të rriten pambarimisht(në modul) dhe në rastin tjetër vlerat do të kenë tendencën e 
qendërsimit ,siç tregohet në fi gurat e mëposhtme.Vlen të theksohet se për të dalluar 
se për cilat pika fi llestare vlerat largohen dhe për cilat qendërsohen  kriteri është se në 
se  në iteracionin  e katërt vlera e funksionit ka modul që është më i madh se 2, atëherë 
pikat largohen; në të kundërt pikat qendërsohen (dhe i quajmë pikat e të burgosurit) 
. Në disa raste për një vlerë të caktuar fi llestare, vlerat as nuk largohen dhe as nuk 
qendërsohen; në këto raste vlerat e vartësisë formojnë modelin ciklik.
Pikat  që largohen                                Pikat që nuk largohen

 Fig 9

Le të shikojmë një shembull për katër iteracionet e para të funksionit f(z)=z2+c, ku 
c=0+0i, kur modulet e funksionit janë në këto kufi j: |zo|<1, |z0|=1, |z0|>1. Në të tri 
rastet do të përdorim vlera të ndryshme fi llestare. Në rastin kur |z0|<1 do të marrim 
z0=0.5+0.5i; për |z0|=1 do të marrim z0=1.05+0.5√3 dhe për |z0|>1 marrim z0=0.75+0.75i 
.Pas katër kalkulimeve të para do të shikojmë përkatësisht konfi guracionet e 
mëposhtme. Shihet qartë që në rastin e parë vlerat e mëtejshme tentojnë drejt 
qendërsimit, ndërsa për rastin e dytë ndodhen në rrethin me rreze të barabartë me 
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njësinë e gjatësisë e qendër në origjinë dhe në rastin e tretë pikat do të tentojnë drejt 
infi nitit.

Fig 10

Ne fi gurën e mëposhtme shikojmë konfi guracionin e bashkësisë së Julias. Bashkësia e 
Julias mund të ndahet në dy grupe: në të parin pikat lidhen dhe në të dytin pikat nuk 
lidhen. Në dy fi gurat e mëposhtme shohim në rastin e parë bashkësinë e Julias kur 
pikat janë të lidhura dhe në rastin e dytë atë kur pikat nuk janë të lidhura.

 Fig 11

Si ta ndertojeme bashkesine e Mandelbrotit

Marrim nje pike “c” ne planin kompleks, llogaritim vlerat e shprehjes z2+c duke 
perdorur per “z” vleren zero. Rezultatet e iterracionit do te jene numrat komleksë 0, 
c2, c2+c,…….e kështu me radhë,të cilët i paraqitim njërin pas tjetrit në planin kompleks. 
Për këto vlera ka dy mundësi: të qendrojnë afër origjinës ose të largohen. Në rastin 
kur pikat tentojnë drejt qendrës, ato formojnë bashkësinë e Mandelbrotit dhe në rastin 
kur vlerat e funksionit tentojnë drejt infi nitit nuk kemi bashkësi të Mandelbrotit (siç 
thamë më lart këtë e shohim në kalkulimin e katërt: nëse vlera ka modul që është më 
i madh se dy, nuk vazhdojmë më tej kalkulimet).
Në mënyrë që të kemi një konfi guracion sa më të mirë të bashkësisë së Mandelbrotit, 



274

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

është e domosdoshme që të bëjmë numër shumë të madh iteracionesh (dhe gjithmonë 
distanca nga origjina do të jetë më e vogël se sa dy). Në fi gurën e mëposhtme shikojmë 
konfi guracionin e kësaj bashkësie; në këtë fi gurë duket qartë edhe rasti kur për një 
vlerë të caktuar c1 funksioni tenton drejt infi nitit. Bashkësia e Mandelbrotit është një 
vĳ ë që është fraktale, pasi sikurse dihet një nga veçoritë dalluese të fraktaleve është 
vetë-ngjashmeria, e cila duket qartë në këtë fi gurë.

Fig 12

Fig 13

Duket qartë se në këtë bashkësi, për çdo pjesëzë të saj, nëse përdorim shkallë 
zmadhimi, do të marrim konfi guracionin e fi gurës së madhe. Mund të llogaritet dhe 
sipërfaqja e kësaj fi gure dhe është vërtetuar që ajo eshte afersisht1.506484, dhe me nje 
interval kofi dence  95% ajo shtrihet midis 1.506480 to 1.506488. 
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Juridiksioni për masat për sigurimin e padisë bazuar në jurisprudencë

Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz)  Endri Papajorgji
Zv. Rektor dhe Dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)

Abstrakt

Sipas nenit 81 juridiksioni për masat për sigurimin e padisë parashikon se gjykatat shqiptare 
kanë juridiksion për masat për sigurimin e padisë, kur ato duhet të ekzekutohen në Republikën 
e Shqipërisë ose nëse gjykatat shqiptare kanë juridiksion ndërkombëtar për objektin e gjykimit. 
Pёr tё analizuar dhe kuptuar mё mirё kёtё nёn do tё analizojmё njё vendim tё Gjykatёs sё 
Lartё.1 

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

Hyrje

Nё kёtё çёshtje bёhej @ alё pёr njё shoqëri „Profi l BSA“ (pala kёrkuese) një shoqëri 
aksionare e organizuar dhe që ekziston sipas legjislacionit zvicerian, me objekt 
veprimtarie tregtimin dhe fabrikimin e produkteve të çdo lloji, veçanërisht në 
sektorin e petrolkimikës (hidrokarbure) etj. Personi i tretë, shoqëria „A&V Gas“ Sh.a, 
është një shoqëri e organizuar dhe që ekziston në përputhje me ligjet e Republikës 
së Shqipërisë, me objekt veprimtarie tregtimin me shumicë/pakicë, transportimin e 
na% ës, benzinës, gazit etj. Rezulton nga provat që ndodhen në dosjen gjyqësore se 
pala kërkuese „Profi l BSA“ dhe personi i tretë „A&V Gas“ Sh.a kanë nënshkruar 
në datën 11.06.2010 një aktmarrëveshje, ku sipas kësaj të fundit kërkuesi ka marrë 
përsipër t’i shesë personit të tretë 2000 MTS (dy mĳ ë metrik tone) gaz të lëngshëm 
“LPG MIX” me çmimin fi ks prej 605 USD për MTS, (gjashtëqind e pesëdhjetë dollar 
amerikan për metrik tone), dhe t’i dorëzojë ngarkesën e mallit në portin e Durrësit 
në datën 17/20 Qershor 2010, kurse personi i tretë ka marrë përsiper të parapaguante 
çmimin e mallit në vlerën 500.000 USD në datën 16.06.2010, dhe pjesën tjetër të çmimit 
ta paguante në përputhje me faturat e lëshuara sipas sasisë. Kjo marrëveshje është 
hartuar dhe nënshkruar në gjuhën angleze nga përfaqësuesit e palëve kontraktore. 
Nga aktet e administruara në dosjen gjyqësore rezulton se vlera totale e furnizimit 
është 1.274.007.79 USD (fatura nr.10204 e lëshuar nga kërkuesi). Rezulton që pala 
e tretë ka kryer këto pagesa: (i) shumën prej 500.000 USD në datën 16.06.2010, që 
sipas pikës 8 të marrëveshjes përbënte parapagesën për furnizimin, (ii) shumën 
prej 250.000.00 USD në datën 16.07.2010, dhe (iii) shumën prej 250.000.00 USD në 
datën 03.08.2010. Pala kërkuese pretendon se personi i tretë nuk ka paguar në total 
vlerën prej 301.108.2 USD, që konsiston në detyrimin e mbetur për furnizimin e kryer 
prej 274.007.79 USD, plus vlerën për demurrazhimin që konsiston prej 27.100.41 
USD. Nëpërmjet kërkesës së datës 02.09.2010 të paraqitur pranë Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Durrës, kërkuesi ka kërkuar marrjen e masës së sigurimit të padisë për  
shumën 301.108.2 USD (shumë kjo e papaguar), duke qenë se ka dyshime se vendimi 

1 Vendim  i Gjykatës së lartë Nr. 22  i datës 19.1.2011.
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përfundimtar për themelin e çështjes do të bëhet i pamundur ose i vështirë për t’u 
ekzekutuar, pasi shoqëria „A&V Gas“ Sh.A mund të pakësojë ose tjetërsojë tërësisht 
pasurinë/asetet e saj.   
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.106, datë 20.09.2010 ka vendosur:
“Të nxjerrë kërkesën nr.regjistrimi (90100-03173)106, datë regj. 06.09.2010 jashtë  
juridiksionit të Gjykatave Shqiptare.”
Gjykata arsyeton se...
...kësaj gjykate i mungon juridiksioni i nevojshëm për shqyrtimin e kërkesës pasi në pikën 16 të 
kontratës datë 11.06.2010 përcaktohet se “çdo konfl ikt në vazhdim do të caktohet në juridiksion 
jo ekskluziv të London High Court (Gjykata e Lartë Londineze), nëse nuk gjendet marrëveshje 
e mëparshme për arbitrazh”...Ligji i aplikueshëm nga i cili do të udhëhiqet kontrata e datës 
11.06.2010 është përcaktuar në nenin 15...“Kjo kontratë do të udhëhiqet në përputhje me 
legjislacionin anglez (pa u referuar në ndonjë rregull ligji konfl ikti.
Kundër vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës nr.106, datë 20.09.2010, ka 
paraqitur ankim të veçantë kërkuesi, shoqëria “Profi l BSA” duke parashtruar ato 
shkaqe të cilat parashtrohen në pjesën hyrëse të këtĳ  vendimi. Sipas kolegjit civil tё 
Gjykatёs sё Lartё, vendimi i gjykatёs sё Rrethit Gjyqësor Durrës me argumentimin: 
“Kësaj gjykate i mungon juridiksioni për shqyrtimin e kësaj kërkese përsa kohë vetë palët në 
nenin 16 të kontratës së lidhur mes tyre kanë parashikuar që “Çdo konfl ikt në vazhdim do të 
caktohet me juridiksion jo ekskluziv të London High Court,  nëse nuk gjendet një marrëveshje 
e mëparshme për abitrim”.
nuk është i bazuar në ligj.
Sipas Gjykatёs sё Lartё, në nenin 15 (Ligji i aplikueshëm) të kësaj marrëveshje palët 
kanë parashikuar shprehimisht se: 
“Kjo kontratë do të udhëhiqet në përputhje me legjislacionin anglez (pa u refereruar në ndonjë 
rregull ligji konfl ikti). Konventa e U.N. për kontratat e shitjeve ndërkombëtare të mallrave 
(1980) nuk do të aplikohet”.
Në nenin 16 të marrëveshjes (Juridiksioni) përcaktohet se: 
“Çdo konfl ikt në vazhdim do të caktohet me juridiksion jo ekskluziv të London High Court 
(Gjykata e Lartë Londineze) nëse nuk gjendet marrëveshje e mërparshme për arbitrim”.
Rezulton se kërkimi i kërkuesit në këtë gjykim është vetëm “Marrja e masës së sigurimit 
të objektit të padisë”, mbështetur në nenet 202, 204, 206 etj. të Kodit të Procedurës 
Civile”, në mënyrë që të garantohet pagimi i shumës në masën prej 301.108.2 USD 
që kërkuesi pretendon se i detyrohet pala e tretë dhe jo shqyrtimi i themelit të 
mosmarrëveshjes që kanë këto palë si pasojë e mospërmbushjeve të detyrimeve të 
tyre kontraktuale.  Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë u shtrua pyetja: A është 
në juridiksionin e gjykatave shqiptare shqyrtimi i kërkesës për marrjen e masës për 
sigurimin e padisë, kur palët me marrëveshje kanë përcaktuar një juridiksion gjyqësor 
tjetër për shqyrtimin e konfl ikteve që mund të lindin mes tyre?
Ky Kolegj arrin në këtë përfundim bazuar:
(1) Në marrëveshjen e datës 11.06.2010 lidhur mes palëve, ku këto të fundit në 
nenin 16 kanë parashikuar shprehimisht se: “Çdo konfl ikt nё vazhdim do të caktohet me 
juridiksion jo ekskluziv të London High Court (Gjykata e Lartë Londineze) nëse nuk gjendet 
marrëveshje e mëparshme për arbitrim”. Në analizë të kësaj klauzole, pra të asaj ç’ka 
vetë palët kontraktore me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë kanë pranuar, ky Kolegj 
çmon të theksojë se edhe nëse do të ekzistojë një juridiksion gjyqësor i London High 
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Court (Gjykata e Lartë Londineze) për zgjidhjen e konfl ikteve midis këtyre dy palëve, 
dhe ky juridiksion do të jetë i vlefshëm (e themi këtë pasi në konfl ikt njëra palë është 
subjekt i së drejtës zviceriane dhe pala tjetër është subjekt i së drejtës shqiptare), 
juridiksioni i London High Court  do të jetë vetëm për shqyrtimin e kërkimeve të cilat 
do të kenë lidhje me zgjidhjen në themel të konfl ikteve që mund të kenë palët si pasojë 
e mospërmbushjes së detyrimeve që ata kanë marrë përsipër, dhe jo për kërkime të 
llojit siç është sigurimi i padisë, i cili në vlerësim të këtĳ  Kolegji mund të bëhet kudo 
ku i padituri ka pasuritë/asetet e tĳ .
(2) Ligji nr.3920, datë 21.11.1964 “Mbi gëzimin e të drejtave civile nga të huajt dhe 
zbatimin e ligjit të huaj” në nenin 1 të tĳ  parashikon shprehimisht se: 
“Shtetasit e huaj gëzojnё në Republikën e Shqipërisë po ato të drejta civile që u njihen shtetasve 
shqiptarë. Me dispozita të qeverisë mund të vihen kufi zime të veçanta për shtetasit e atyre 
shteteve që kanë caktuar kufi zime të posaçme në gëzimin e të drejtave civile nga shtetasit 
shqiptarë. Dispozitat e dy paragrafeve të mësipërm zbatohen edhe për personat juridikë të huaj 
përsa u përket marrëdhënieve pasurore”. 
Në analizë të dispozitave të mësipërme del qartë fakti se shtetasi i huaj gëzon të 
gjitha të drejtat proceduriale si një shtetas shqiptar dhe ai jo vetëm që mund t’u 
drejtohet gjykatave shqiptare. Perveç sa më sipër, në rast se do t’i referohemi të drejtës 
ndërkombëtare private konstatojmë se sot si në vendet e Bashkimit Europian ashtu 
dhe në vendet të cilat nuk janë anëtarë të Bashkimit Europian, lejohet marrja nga 
ana e gjykatave ku debitori ka pasuritë dhe asetet e veta, të masave të ndërmjetme, 
përfshirë këtu dhe masat mbrojtëse siç është në rastin konkret sigurimi i padisë. 
Në vendet e Bashkimit Europian gjykatat janë të autorizuara të marrin masa të 
ndërmjetme, përfshirë këtu masa mbrojtëse për çështje të cilat do të gjykohen nga 
gjykata e një shteti tjetër anëtar bazuar në nenin 31 të Rregullores së Këshillit Europian 
(KE) nr.44/2001, datë 22.12.2000 “Për njohjen dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore në 
çështjet civile dhe tregtare” (Brussels Regulation, “On jurisdiction and on recognition 
and enforcement of judgments in civil and commercial ma' ers”, Council Regulation (EC) 
nr.44/2001 of 22 December 2000) në të cilën thuhet shprehimisht se: “Një kërkesë në 
gjykatat e shteteve anëtare mund të bëhet për masa të tilla të përkohëshme, përfshirë masa 
mbrojtëse, siç mund të jenë të disponueshme sipas ligjit të atĳ  shteti, edhe në qo# ë se, sipas 
rregullores, gjykata e një shteti tjetër anëtar kanë juridiksion në lidhje me thelbin e çështjes”. 
Në analizë dhe referim të të gjitha argumentave të cituara më lart, si dhe akteve dhe 
normativave kombëtare dhe ndërkombëtare, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë arrin në 
konkluzionin se personi fi zik apo juridik i huaj mund t’i drejtohet gjykatës shqiptare 
me kërkimin për sigurimin e padisë, në rast se pasuria/asetet e të paditurit (debitorit) 
ndodhet në Republikën e Shqipërisë, edhe pse kompetente për të shqyrtuar çështjen 
e themelit mund të jetë një gjykatë tjetër e huaj apo arbitrazhi. Ajo vendosi prishjen e 
vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës nr.106, datë 20.09.2010 dhe dërgimin 
e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate.

Përfundime

Nёse kjo çёshtje do tё gjykohej nё bazё tё ligjit ndёrkombёtar tё 2011 dhe pikёrisht 
nenit 81 qё parashikon juridiksionin e gjykatave shqiptare për masat për sigurimin e 
padisë, kur ato duhet të ekzekutohen në Republikën e Shqipërisë, atёherё pёrfundimi 
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do tё ishte i njёjtё, pra gjykatat shqiptare do tё kishin juridiksion pёr paditё pёr masat 
e sigurimit tё padisё.
Punimi i mësiperm tregoi se është bërë një punë e madhe në kuadër të njohjes së 
vendimeve të arbitrazhit në të gjitha shtetet e botës. Arbitrazhi ndërkombëtar ka 
si objekt zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve nga gjyqtarët të cilët i 
zgjedhin vetë mbi bazën e respektimit të ligjit. T’i drejtohesh arbitrazhit nënkupton një 
angazhim për të pranuar në mirëbesim vendimin e tĳ . Në çështje të natyrës ligjore dhe 
veçanërisht në interpretimin ose zbatimin e konventave ndërkombëtare, arbitrazhi 
njihet nga shtetet kontraktuese si më efektivi dhe në të njëjtën kohë, mjeti më i drejtë 
në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që diplomacia ka dështuar t’i zgjidhë. Rrjedhimisht, 
do të ishte e përshtatshme që në konfl ikte, shtetet duhet, nëse është rasti, t’i drejtohen 
arbitrazhit, për aq sa rrethanat e lejojnë. 
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Some issues of fi ghting public corruption under legal system and practice in 
Albania

Ardit Mustafaj
Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë 

Abstract

This paper assesses recent amendments (2014) in the Criminal Procedure Code and Law 
No.10192, dated 3.12.2009 to strengthen the fi ght against public corruption, addressing the 
existing legal framework, the detailed changes adopted in the above laws, the powers and 
procedures to prosecute public corruption and for stripping of assets acquired through 
corruption, the harmonization of these amendments and the expected outcomes in legal 
practice. The paper addresses some of the problems arising due to the omission to include in 
these amendments the off ence of abuse of functions by public offi  cials. The paper concludes 
that public corruption is already considered a serious crime and is fought with the same tools 
as organized crime, but there is a need for further improvements in the criminal procedural 
legislation and the legislation to seizure and confi scation of assets gained through corruption 
and stresses the crucial importance of taking proactive investigations in combating public 
corruption.  

Keywords: public corruption, criminal prosecution, confi scation.

Introduction

Albania, in 2014, following the strengthening of fi ght against crime and specifi cally 
against corruption, being one of most dangerous forms and having harmful eff ects 
extending towards entire ways, adopted series of legislative changes, called the 
anti-corruption legislative package, that aff ected the Criminal Procedure Code 
(CPC) and the Law No.10192, dated 3.12.2009 “On the prevention and combat of 
organized crime and traffi  cking through preventive measures against assets” (Law 
No.10192/2009), respectively worked out with the Laws No.21/2014 dated 03.10.2014 
and No.24/2014 dated 20.03.2014. This writing paper introduces innovations of the 
anti-corruption package, changes adopted in the above laws, powers and procedures 
on the prosecution of public corruption, harmonization of amendments to each other 
and impact of these amendments causing the eff ectiveness of the fi ght against public 
corruption. As mentioned above, the writing paper addresses also the crime of abuse 
of offi  ce by public offi  cials and the importance of addressing it with the same rigor 
similar forms of corruption in the public sector, particularly related to senior public 
offi  cials.

Off ences of corruption in public sector

The corruption of public offi  cials is generally criminalized in the national legislation 
of all countries, but the number and sorts of specifi c acts that are criminalized in 
this regard in each country is not the same. Corruption is defi ned as “the abuse of 
public offi  ce for private or personal gain”. In public sector the most known crimes 
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are bribery, trading in infl uence, embezzlement of public property through abuse of 
offi  ce, but there are also plenty of other acts that are included in the corruption’s area. 
To have a clear understanding of the punishable acts as parts of criminal phenomenon 
of corruption, best way is referring to relevant international laws.
The United Nations Convention against Corruption (2003) defi nes as criminal 
acts of public corruption: (a) active and passive bribery of national public offi  cials, 
(b) active and passive bribery of foreign public offi  cials and offi  cials of public 
international organizations, (c) embezzlement, misappropriation or other diversion 
of property by a public offi  cial, (d) active and passive trading in infl uence, (e) abuse 
of functions. Under the Convention, the conducts in clauses (a), (b) fi rst part and (c) 
must be established as criminal off ences in the criminal legislation of states parties 
(mandatory off ences), while other acts states parties must consider establishing as 
a criminal off ence (non-mandatory off ences). The Convention provides for several 
other off ences as mitigating corruption and closely related to it such as: (a) laundering 
of proceeds of crime, (b) obstruction of justice, (c) concealment of property, where the 
fi rst two are mandatory off ences.
Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe (1999) defi nes 
as criminal off ences in the area of   public corruption: (a) active and passive bribery 
of domestic public offi  cials and members of domestic public assemblies, (b) active 
and passive bribery of foreign public offi  cials, members of foreign public assemblies, 
offi  cials of international organizations, members of international parliamentary 
assemblies, judges and offi  cials of international courts, (c) trading in infl uence, (d) 
account off ences. As off ences closely related to corruption and mitigating it, the 
convention provides laundering of proceeds from corruption off ences.
What should be highlighted in the context of this writing paper is that in public 
corruption area is included not only active and passive bribery of a domestic or 
foreign public offi  cial, or embezzlement, misappropriation or other diversion of 
property by a public offi  cial, which are the classic forms of corruption, but also other 
unlawful conducts where the most prominent in practice is the abuse of functions or 
offi  ce by public offi  cials.
In   public corruption area, Albania adapted its penal legislation in accordance with 
international conventions criminalizing all above criminal off ences provided by 
them. Our Criminal Code provides the following off ences of corruption in the public 
sector:
• active and passive corruption of persons exercising public functions (articles 244, 
259);
• active and passive corruption of foreign public offi  cials (articles 244 /a, 259/a);
• active and passive corruption of the high state offi  cials and local elected 
representatives  (articles 245, 260);
• active and passive corruption of judges, prosecutors and other offi  cials of the justice 
bodies/system (articles 319, 319/ç);
• active and passive corruption of a judge or offi  cial of international court (articles 
319/a, 319/d);
• active and passive corruption of a domestic and foreign arbitrator (articles 319/b, 
319/dh);
• active and passive corruption of members of the foreign court juries (articles 319/c 
319/e);
• active corruption of the witness, expert or interpreter (article 312);
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• the exercising of unlawful infl uence on public offi  cials (article 245/1);
• abuse of offi  ce (article 248);
• the%  through abuse of offi  ce (article 135);
• illegal benefi ting from interests  (article 257);
• breaching the equality of participants in public bids or auctions (article 258);
• soliciting or receiving rewards for child adoption procedures (article 124/a);
• receiving rewards (crimes against the independence and constitutional order) 
(article 217);
• off ering rewards and promises (off ences related to elections) (article 328);
• refusal for the declaration, non-declaration, hiding or false declaration of elected 
persons and public employees (article 257/a);
• laundering of crime proceeds (article 287).
Note that in the Albanian Criminal Code the term corruption is used for the act of 
bribery (the active form: the promise, off ering or giving, to a public offi  cial, directly 
or indirectly, of an undue advantage, for the offi  cial himself or herself or another 
person or entity, in order that the offi  cial act or refrain from acting in the exercise of 
his or her offi  cial duties; the passive form: the solicitation or acceptance by a public 
offi  cial, directly or indirectly, of an undue advantage, for the offi  cial himself or herself 
or another person or entity, in order that the offi  cial act or refrain from acting in the 
exercise of his or her offi  cial duties).

Fighting public corruption in Albania before and a% er legislative changes of 2014

Before legislative amendments of 2014, with respect to competence off ences of 
corruption for all public offi  cials and persons exercising public functions were 
judged by ordinary courts (district courts), excluding the highest state public and 
elected offi  cials (including the President, members of Parliament, the Prime Minister, 
ministers, judges of the Supreme Court and the Constitutional Court) judged in the 
fi rst instance courts not by the ordinary courts, but by the Supreme Court. Another 
infl uential procedural element on the investigation of corruption was that highest 
state offi  cials (members of parliament, ministers, etc.) and judges of all levels owned 
immunity from prosecution in the context that they couldn’t be prosecuted and 
detained, arrested, controlled, examined and intercepted without prior authorization, 
respectively, of the Parliament, the Constitutional Court or the High Council of Justice, 
that caused an obstacle on eff ective combating public corruption.
Although the Law No.10192/2009 was approved earlier, the assets acquired through 
corruption were not aff ected since none of the corruption off ences was included in 
its scope of application. This law was aimed at preventing and combating organized 
crime and traffi  cking through seizure (by facilitating the proving process and the 
reversal of burden of proof) of the assets of persons who have an unjustifi ed economic 
level, as a result of suspected criminal activity, but one of the shortcomings of the 
fi ght against public corruption was precisely the failure of this eff ective legal remedy.
By approving the Laws No.21/2014 and No.24/2014, that adopted changes to the 
CPC and the Law No.10192/2009, real legal steps were taken to strengthen the fi ght 
against public corruption in Albania. The amendments to the CPC and the Law 
No.10192/2009 aimed at engaging more specialized bodies to combat corruption, 
removing the procedural barriers of immunity to investigate highest public offi  cials 
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and judges, as well as a# acking the assets acquired through corruption.
Regarding the competencies, judgment of bribery of high state offi  cials or local elected 
offi  cials, judges, prosecutors and other offi  cials of the justice bodies got transferred 
in the jurisdiction of the Serious Crimes Court, while the powers on judgment of 
other public offi  cials remained unchanged. Ordinary public offi  cials or other persons 
exercising public functions continue to be judged by district courts of fi rst instance, 
while highest state offi  cials continue to be judged by Supreme Court.
Regarding the immunity of highest state offi  cials and judges, the criminal procedural 
legislation got harmonized with the constitutional amendments of 2012 on the 
limiting and removal of the immunity of senior offi  cials. There is no longer required 
prior authorization for conducting investigative actions and determining procedural 
security measures against senior offi  cials. The law provided a diff erence only to 
members of parliament and judges where it provided limiting and not completely 
removal of their immunity. Investigations against them can be carried out freely, but 
authorization is required only for four procedural acts: arresting, detention, body 
search and search of their house.
Regarding measures against assets obtained through public corruption, it was 
provided the seizure and confi scation of assets derived from bribery through Law 
No.10192/2009 which provides civil trial procedures and the reversal of burden of 
proof at trial, forcing suspects to justify the lawfulness of their property. In the area of 
the Law No.10192/2009 are included these off ences: (a) active corruption (bribery) of 
persons exercising public functions, (b) active corruption (bribery) of foreign public 
offi  cials, (c) active and passive corruption (bribery) of the high state offi  cials and 
local elected representatives, (d) active and passive corruption (bribery) of judges, 
prosecutors and other offi  cials of the justice bodies, (e) active corruption (bribery) of 
a witness, expert or interpreter (and active corruption in the private sector). Although 
this law included the active bribery of persons exercising public functions and the 
active bribery of foreign public offi  cials, outside the scope of the law remained the 
passive part of these acts, namely the passive bribery of such offi  cials. Thus, these 
legislative amendments are not fully harmonized and the assets of these offi  cials 
collected through corruption are not hit by this eff ective legal tool, defi ciencies that 
should to be amended in the future.
The above legislative amendments in the fi ght against public corruption categorized 
bribery of high public offi  cials as a serious crime meaning that it is already fought by 
means of fi ght against organized crime, both in terms of substantial competencies and 
more specialized agencies, as well as of procedural means on the investigation and 
trial and for the non-criminal measures against it. On that ground be# er outcomes 
in the fi ght against public corruption are expected by implementation in practice of 
these amendments.

Some issues of fi ghting corruption in public sector

As mentioned above, the criminal phenomenon of public corruption involves a 
variety of off ences and is not limited to active and passive bribery. One of the off ences 
most observed in practice is the abuse of offi  ce by public offi  cials, as illustrated in the 
following table, where are processed and presented data from annual statistics 2010, 
2011, 2012, 2013 and 2014 published by the Ministry of Justice. This table provides 
off ences in the fi eld of public corruption into four groups, where the off ence of abuse 



284

Vol. 2 No. 2

September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research

IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

ISSN 2410-759X

Acces online at www.iipccl.org

of offi  ce is in the criminal off ences’ group labeled “Corruption in the public sector” 
and each year the number of persons convicted only for the abuse of offi  ce is shown 
in brackets. Each year the abuse of offi  ce constitutes more than 50% of cases and the 
convicted persons. 

Offences 2010 2011 2012 2013 2014

Corruption in the 
public sector 

126  (75) 115  (76) 125  (91) 97  (69) 104  (53)

Confl ict of inter-
est, declaration of 
assets 4 3 4 1 0
Corruption of se-
nior offi cials

1 2 5 1 0
Corruption in judi-
cial system 

3 7 0 1 0

Total 134 (75) 127 (76) 134 (91) 100 (69) 104 (53)

Table 1. Crimes and the number of persons convicted of corruption in 2010-2014.

The abusing of offi  ce represents the largest number of recorded cases, and o% en by 
more severe consequences and greater economic harm, of the broader phenomenon 
of public corruption. A large part of cases of the abuse of offi  ce are actually cases of 
unproven bribery. At this point, proactive investigations own major procedural role 
aiming to fi ght the phenomenon of corruption in the early stages of the unlawful 
conduct, preventing at the same time causing serious economic consequences or 
damage to the interests and rights of citizens and the state. The crime of the abuse 
of offi  ce by public offi  cials is not included in the 2014 anti-corruption legislative 
package and consequently it would be useful to get included in the future, at least for 
the senior public offi  cials.

Conclusions

The legislative amendments of 2014 strengthened the criminal policy against 
corruption of high public offi  cials. It is already fought with the same will and legal 
means like organized crime and consequently be# er outcomes are expected in the 
fi ght against it. However the provisions of the law on the prevention of organized 
crime, traffi  cking and corruption should be be# er harmonized, including in the scope 
of this law the passive bribery of persons exercising public functions and the passive 
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bribery of foreign public offi  cials too. Also, the abuse of offi  ce currently accounts 
for the bulk of the evidence of the phenomenon of corruption in public sector. 
Amendments of anti-corruption legislative package should also include the abuse 
of offi  ce by senior public offi  cials, seeing the possibility of addressing it same way as 
bribery of these offi  cials, because of the importance it represents. 
Great importance to combating corruption in public sector should take proactive 
investigations. Particular importance should have proactive investigations for fi ghting 
the abuse of offi  ce, in order to fi ght the phenomenon of corruption in its early stages 
and with the minimum of possible damages to the interests of the state and society.
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Abstract

This paper explores the gap between ideal municipal service following LSS (Lean Six Sigma) 
standards and current municipality services delivered to the citizens. The study is based on 
Citizen’s Perceptions and achieved gap size is occured a% er measurement and comparison of 
LSS standards with current services provided from municipality. A lean six sigma considered 
as an ideal methodology while procesess beased on this concept will approach "zero defects" 
with only 3.4 defects per million opportunities (DPMO) for a defect to occur (Nilesh V. Fursule, 
Dr.Satish V. Bansod, Swati N. Fursule, 2012). Fourteen (14) Critical Success Factors (CSF), 
which were assessed by Brady and Allen (2006) to be most important LSS factors for high 
service quality in countries where they are implemented are used in this study. Critical Success 
Factors of LSS are been integrated into SERVQUAL model in order to build an instrument 
which helps to run a research. The result of this study will help to identify and highlight the 
problems that municipalities are facing to improve quality of services. This study provides 
recommendations and suggestions on the necessity of reforming the managerial concept in 
providing be# er qualitative services in Peja municipality.

Keywords: Lean Six Sigma (LSS), CSF’s; Services; Municipalities; Citizen Perception, 
SERVEQUAL

Introduction

All over the world, despite diff erences between the systems, policies, administrative 
approaches and other factors, public administration reforms are always oriented to 
the need for providing be# er services. It is not easy to build such a thing. Many 
municipalities invest in construction of buildings and the purchase of more modern 
equipment, but citizenship still remains dissatisfi ed with the service provided by 
fi rst line employees which is not at expected level. Sometimes, the citizen remains 
unsatisfi ed because the system and equipment have hampered offi  cer to provide 
quality service. It o% en happens that the municipal facilities that provide services are 
sca# ered in several locations distant from each other and this makes the citizen lose 
more time to realize they needs, this makes citizen remains dissatisfi ed. Since quality 
of service in the municipality is closely linked to satisfaction of citizens the municipal 
commitment to improve municipal services should be citizen-oriented. Citizens are 
important in reforming the public administration because they are in close contact 
with anything that produces service for citizens. Evaluation of municipal services 
from the perspective of the citizens is very important because they ludge be# er than 
anyone else the quality of services that are dependent on the human factor and the non-
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human elements. Therefore collecting and measuring citizen’s perceptions for services 
provided by municipality administration is essential. It is of particular importance to 
be hear and refl ect to the citizens, what they think about the infrastructure, equipment 
used, front-line employee skills and behaviors in order to analyze and describe their 
perceptions. Above all it is very important to understand from the citizen perspective 
what is the problem? Why we have this situation in the public administration? And 
who's responsible for these services at this level? This research a# empts to measure 
from the perspective of citizens the diff erence of lean six sigma standard which is 
considered as an ideal model and the service quality provided in Peja Municipality. 
The statistical objectives of Six Sigma are to center the process on the target and 
reduce process variation. A six sigma process will approach "zero defects" with only 
3.4 defects per million opportunities (DPMO) for a defect to occur (Nilesh V. Fursule, 
Dr. Satish V. Bansod, Swati N. Fursule;, 2012). Measurements will be done with help of 
more prominent CSF’s for the implementation of lean six sigma in local governance. 
According to (Brotherton and Shaw, 1996) the CSFs are the actions and processes that 
can be controlled by the management to achieve the organization’s goals (Goutam 
Kundu, B. Murali Manohar, 2012). The diff erence between lean six sigma standards 
comparing with perceptions of the citizens for services provided by the municipality 
administration will produce the gap which will be analyzed additionally. The study 
will explore the physical condition of municipal infrastructure, staff  skills, employee 
behavior, the type of equipment, fi nancial capacity. 

Literature Review

The managerial concept consisting of two diff erent methods as lean and six sigma 
together represent an almost perfect approach that focuses on fast, good and cheap 
services. Lean management concept is applied by the Toyota Production System. The 
concept has been popularized through the book The Machine That Changed the World 
by Womack et al. (1990). Lean is about eliminating waste and creating customer value 
and consists of principles that constitute the backbone of the philosophy (Womack et 
al., 1990; Hines and Taylor, 2000; Hines et al., 2004). According to (Gebre B., Hallman 
P., Minukas M., O'Brien B. , 2012) lean management seems to be right concept because 
this concept creates more methodical impact by changing how managers manage 
and how workers work. In the other side, for the fi rst time Six Sigma was applied 
from Motorola, they have been focused on Total Quality performance management 
by reducing defects and reducing variation. Its introduction in the 1980s by Motorola, 
Six Sigma as a quality improvement methodology has gained importance both in 
manufacturing and service organizations (Basu, 2004). Researchers describe Six 
Sigma as a data driven approach to problem solving, as a business process, as a 
disciplined statistical approach, and as a management strategy (Swinka M., Jacobs 
W., B., 2012). Many experts in Lean and Six Sigma suggest that the tools can be used 
in non-manufacturing se# ings including: so% ware development, service industries 
such as customer service, call centers, education, in administrative functions such 
as accounting and order processing, material procurement, and new product 
development. (Bossert, and Grayson, 2002). The application of lean and six sigma 
in a common concept would provide a higher quality of municipal governance that 
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has to be focused on increasing citizen satisfaction by giving them the required value 
quickly and cheaply. This can be achieved by improving systems and processes that 
directly aff ect the quality of services. Examples of how Lean Six Sigma can be used 
in the government include: eliminating unnecessary reporting, reducing number of 
steps and time in processing application and issuing permits, reducing overall lead 
time, reducing the time customers spend waiting, etc (Daily Financial Times, 2014). 
Usually lean six sigma is used largely in private companies and to date we have 
many evidences and success stories that come from the private sector. But despite 
this fact, lean six sigma is used also in municipalities in order to improve services 
to citizens. The mayor of Fort Wayne, IN, Graham Richard, is believed to be the 
fi rst offi  cial to have implemented Six Sigma in city government. City of Fort Wayne 
Indiana began its Six Sigma implementation in the February of 2000, by fi rst training 
city employees in the concepts and tools of Six Sigma. They have improved services 
in at least 14 diff erent City departments, including: police, fi re, parks, community 
development, water pollution control, city utilities, right of way, human resources, 
street, transportation engineering services, contract compliance, public information, 
Mayor’s offi  ce and solid waste (Furterer, 2004). Since then: Costs have decreased; 
Customer service has improved; Productivity throughout city government has 
increased; Sixty projects completed over a fi ve-year period resulted in more than $10 
million in savings or cost avoidance for the city (Leyh, 2009). According to (Maleyeff , 
2007) to further set the stage for a Lean Six Sigma program, it is recommended that: A 
centralized focal point be created who is dedicated to fi rmly establishing the program 
within the organization, Departmental involvement be sought to create a working 
relationship and enhance credibility, Training be focused on a simple toolbox 
containing basic Lean Six Sigma skills, Skilled facilitators, who are critical to project 
success, be obtained externally and/or developed internally. 

Critical Success Factors of Lean Six Sigma

According to Mann and Kehoe (1995), it is important to develop an understanding 
of the factors that are critical to the successful implementation of lean principles and 
practices. The identifi cation of critical success factors (CSFs) will also encourage 
consideration in developing an appropriate implementation plan (Goutam Kundu, 
B. Murali Manohar, 2012). Rockart (1979) has defi ned the CSFs as "the limited number 
of areas in which results, if they are satisfactory, will ensure successful competitive 
performance for the organization". Critical success factors are crucial to the success 
of a program, and if the objectives associated with these factors are not achieved, the 
application program will also lead to failure (Goutam Kundu, B. Murali Manohar, 
2012). 

Services

In services, the meaning of quality can be elusive and is o% en defi ned as a measure of 
how well the service level delivered meets customer expectations (Lewis and Booms, 
1983). Services do not occur in locations with large spaces as occurs in production 
where large objects are used by many programmed machinery that produce fi nished 
products. Services are operations which are invisible and vary depending on the 
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person or team in a department that is responsible for providing the service. A service 
also diff ers from the person or entity that requires it, because every person or entity 
has diff erent needs, requirements and possibilities. Before you complete a service 
passes through many processes which are infl uenced by various factors and physical 
training. It is shown that with the improvement of human and non-human capacities 
which are involved to produce qualitative services can be achieved the desired 
results in business and public governance. According to Parasuraman et al. (1988), 
service quality can be defi ned as an overall judgment similar to a# itude towards 
the service and generally accepted as an antecedent of overall customer satisfaction 
(Prabha Ramseook-Munhurrun, Soolakshna D. Lukea-Bhiwajee, Perunjodi Naidoo, 
2010). Service quality has been the subject of innumerous studies, mainly due to the 
fact that services increasingly represent an important part of the world economy 
and have characteristics that diff erentiate them from products, namely intangibility, 
heterogeneity, inseparability between production, delivery and consumption, and 
customer participation as co-producer (Soteriou and Chase, 1998; Parasuraman, 
1987). These characteristics represent additional problems for service fi rms in terms of 
managing and controlling the factors which aff ect quality, and consequently increase 
the degree of uncertainty they face during the production and delivery process (Gowan 
et al., 2001). According to Rodriguez et al. 2009 providing high quality and cost-
eff ective public services is not an easy task. It involves creating organizations with the 
right approaches, establishing clear ways of how to deliver services and pu# ing the 
right people in place to respond to the needs of citizens. It also requires a combination 
of good policy development, successful implementation, a good understanding of 
citizens’ needs and expectations, appropriate resources and technology, a responsive 
organizational culture and well trained staff  (Safi ek Mokhlis, Yaleakho Aleesa, 
Ibrahim Mamat, 2011). Usually servi ce delivery processes are associated more with 
people than with machines as usually happens in production. Therefore institutions 
that off er services o% en face activities with dynamic developments and the need for 
adaptability and fl exibility towards the requirements of physic and legal persons 
seeking services. Based on Servqual model, fi ve dimensions are used to measure 
service quality: tangibles (the appearance of physical facilities, equipment, personnel, 
and communication material), reliability (the ability to perform the promised service 
dependably and accurately), responsiveness (the willingness to help customers and 
provide prompt service), empathy (the caring, individualized a# ention provided to 
the customer) and assurance (the knowledge and courtesy of employees and their 
ability to convey trust and confi dence) (Parasuraman et al., 1988). Some factors that 
aff ect the production of a service are invisible to the eye of citizens, some are obvious 
but neglected but in both cases they aff ect the citizens to go through many offi  ce and 
hands and take long until their demands are realized entirely.

Municipalities

Most typically, public services would include the following areas of public 
management: central and local government, the health authorities, education, defense, 
justice/home aff airs and noncommercial semi state organizations (Humphreys, 1998). 
Municipalities are public organization whose mission is to provide administrative 
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services to the citizens who need permits, licenses, decisions, various certifi cates, 
making payments, disclosures etc. According to Hooghe and Marks (2009) the local 
governments’ performance must be effi  cient: the supply of public goods should 
meet the demand, economies of scale must exist and policy must correspond to the 
heterogeneous preferences of the local communities (Kopczewska, 2013). Across all 
modem democracies, governments are facing a widening gulf between the rising 
expectations of citizens and the resources available to serve the needs of those 
citizens. Service industries are striving to adopt improvement initiatives (Piercy and 
Rich 2009; Antony 2006), and their service systems are increasingly becoming the 
key focus of organizational improvement activities to be# er exploit gaps in customer 
perceptions of quality and service delivery in the market place. (Ma# hew Pepper, 
Andrew J. Sense, 2014). Municipalities are under pressure from the citizens because 
they seek fast and good services at a low-cost. Usually, citizens always demand fast 
service, they don’t want to waste their time asking offi  ces, they don’t want to waste 
their time waiting to perform the payment, and they don’t prefer to move a lot from 
their homes because these movements cause them expenses. 

Citizen’s perceptions

According to Parasuraman et al. (1988) customer expectations are what the customers 
think a service should off er rather than what might be on off er (Prabha Ramseook-
Munhurrun, Soolakshna D. Lukea-Bhiwajee, Perunjodi Naidoo, 2010). According to 
Epstein, et al., 2000, citizens are viewed as important players in shaping the quality 
and responsiveness of government programs in their community (Julnes, 2006). The 
perception of citizens about municipal administrative services can provide valuable 
information that enables to understand the level of service and the need to improve 
services if necessary. Perceptions of citizens inform us where the shortcomings are, 
where defects and need for improvement in the work of the municipality. Citizens can 
inform at what level are the municipal administrative services and the willingness 
to change (Marjan Angeleski, Pece Mitrevski, Slavica Rocheska, Ane Lashkoska, 
2014). This can happen because people have experience with municipal offi  ces, 
the municipal employees and recognize their good work, effi  ciency, relevance, 
capabilities and responsibilities of employees (Serdar Yilmaz, Yakup Beris, Rodrigo 
Serrano-Berthet, 2008). Citizens are not only people to receive services but they are 
also tax payers and partners (UNDP, 2015). Citizens have a diff erent relationship 
with the municipality and this makes them to be unavoidable for improving services 
(Nations, 2007). Weidner and Noss-Reavely (1996) argue that engaging citizens in 
performance improvement eff orts can lead to the long term sustainability of the 
performance measurement initiative (Julnes, 2006). Based on obtained information 
of citizens, many problems will be illuminated and will open new horizons for the 
transformation of municipal services. 

SERVEQUAL - Perception Measurement Model
 
There are numerous researches that deal with measurement of citizen’s perception 
regarding quality of services provided by municipalities. Perceptions of people are 
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never the same, usually they are aff ected by geographical and cultural factors (Pankaj 
Ghemawat, Sebastian Reiche). Service quality scale (servequal), which was developed 
in 1985 by Parasuraman, Zeithaml, and Berry, is frequently used in the measurement 
of service quality. Taking expectations as a base, in their study they state that there are 
10 dimensions, which determine service quality. Those 10 dimensions are: Reliability 
that involves consistency of performance and dependability, Responsiveness that 
concerns the willingness or readiness of employees to provide service. Competence 
means possession of the required skills and knowledge to perform the service, 
Access involves approachability and ease of contact, Courtesy involves politeness, 
respect, consideration, and friendliness of contact personnel, Communication means 
keeping customers informed in language they can understand and listening to them, 
Credibility involves trustworthiness, believability, honesty. It involves having the 
customer's best interests at heart, Security is the freedom from danger, risk, or doubt, 
Understanding/knowing the customer involves making the eff ort to understand 
the customer's needs, Tangibles include the physical evidence of the service (A. 
Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry, 1988). Having researched 
the literature there is a lot of evidence that the most frequent dimensions used in 
research to measure the perceptions of citizens are moving dimensions (tangibles), 
trustworthiness, responsibility, sensitivity and safety. According to (SINTRA, 2009) 
citizens have diffi  culties to fi nd the place where to run and require specifi c services. 
By the reliability dimension, citizens do not trust on the complaints system, the 
empathic dimension citizens are disappointed because the municipality does not 
provide services to pause time when people who usually work will use the break at 
the noon to realize they needs. Responsiveness dimension is important to citizens 
because they usually complain they are listen carefully from employees and the 
most signifi cant problem for citizens is the security dimension. They consider that 
the municipality does not perform services on time and that causes them additional 
trouble. According to Mokhlis et al 2011, four service quality dimensions namely 
were found to signifi cantly predict citizen satisfaction, accounting for 50 percent of 
the variation. Tangibility emerged as the most important predictor or determinant 
of citizen satisfaction, followed by empathy, assurance, and responsiveness (Safi ek 
Mokhlis, Yaleakho Aleesa, Ibrahim Mamat, 2011). To measure the perception of 
citizens about the quality of municipal services can be used other models. Besides 
SERVQUAL model, there is another model for valuating quality in local government 
services, considering three diff erent dimensions for criteria: Technical features, 
objective items for quality valuation; Functional features, subjective items for 
quality valuation; Overall features, general items about diff erent features in local 
governments. Research conducted in Spanish municipalities by using this quality 
measurement model has obtained that those variables have identifi ed as objective 
features, subjective features and overall features were to have a signifi cant impact 
on citizen’s perceived quality of local public services (José L. VÁZQUEZ, Pablo 
GUTIÉRREZ, María P. GARCÍA, 2005). According to (Sevimli 2006) there diff erent 
factors to be eff ective on citizen satisfaction. Those are, Experience: citizens 
generally use their past experiences primarily, when deciding to receive services, 
and they compare the service they receive with their previous experience. Personal 
characteristics: citizens' demographic, social and physical, characteristics, and the 
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factors such as their levels of education and expertise are extremely eff ective on their 
satisfaction levels. Situational eff ect factors: those include factors, such as advertising 
and public relations activities, in relation with the service. Verbal communication: 
that is the knowledge, which the citizens derive from their environment, about the 
services (Ali Sahin, Yasin Taşpinar, 2014).

Integration of LSS into Servqual

In 1988, Zeithamal, Parasuraman, and Berry developed 22 items to measure the 
quality of provided services, which is called SERVQUAL. According to Oliver 
(1997), a% er studying the customer behavior in diff erent service sectors, have been 
uncovered 10 dimensions of quality: responsiveness, reliability, tangible, competence, 
courtesy, credibility, security access, communication and understanding (Abboddi, 
2014). In 1984, Noriaki Kano developed a model to identify and clarify the customer 
requirements and needs which is known as the Kano model. Kano categorized the 
product a# ributes into four types: the “Must-be a# ributes” (also known as Basic), 
the “one-dimension a# ributes” represent those a# ributes that will increase customer 
satisfaction if they are satisfi ed, “excitement a# ributes” (also called wow!), “Indiff erent 
needs” those needs that the customer has that do not aff ect the level of satisfaction, 
and they do not result in customer dissatisfaction if they are not fulfi lled (Abboddi, 
2014). It is important to note that the integration of Six Sigma and the model of service 
quality gaps is the only possible for customer perceptions, not expectations, since 
perceptions are actually the true indicators of customer satisfaction, not expectations. 
From this point of view, Six Sigma strategy could be applied for closing all gaps, but 
Six Sigma metrics could be defi ned for those gaps, which are based on perception (Ali 
Dehghan, Arash Shahin, Bahman Zenouzi , 2012). 

Hypotheses and research questions

The purpose of this study is to understand the diff erence of lean six sigma as an 
ideal model for municipal service management and quality of administrative services 
provided to citizens by municipalities in Kosovo-Peja municipality case. Lean Six Sigma 
standards will be compared with current services in Peja municipality. Diff erences 
will be measured in 5 dimensions and in diff erent social and demographic factors. 
Based on the experiences and various local reports, the citizens are not satisfi ed with 
the quality of administrative services provided by municipalities.  This study will 
tackle hypotheses as following:
H1: Quality of services provided by municipalities has negative signifi cant diff erence 
with the ideal services that would be produced with the application of lean six sigma 
standards.
H2: The diff erence of the citizen’s perceptions on the quality of services does not vary 
by sex and by residence
H3: The diff erence of the citizen’s perceptions on the quality of services does not vary 
by age, education and occupation.
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Research Question’s

In order to achieve these objectives, the following questions are asked:
1. How big is the gap between the quality of services delivered by the municipality 
and the quality of LSS-based services, according to the perception of the citizens?
2. Which factors does aff ect diff erence of the perceptions of current municipal services 
compared with the standards of LSS?

Methodology

Integrated model, SERVQUAL and 14 lean six sigma CSF (Ali Dehghan, Arash Shahin, 
Bahman Zenouzi , 2012) is used as an instrument to measure the gap between the LSS 
standard and quality of municipal services currently off ered in the municipality. The 
sample size is built based on the fact that in Peja are registered about 15 thousand 
citizens who receive services during the year. Based on current number of citizens 
asking for services in the municipality, the confi dence level of 95% and confi dence 
interval of 5, permits to build a stratifi ed random sample size with 375 interviewed 
citizens. Since in Peja the half population are male and half female and exactly the 
half of population of Peja municipality lives in rural and another half in urban area, 
respondents are divided in two groups, rural and urban areas. Data are collected 
in four most populated rural areas while in urban zone data are collected in 8 most 
populated areas. Trained and experienced volunteers are engaged in conducting 
interviews. Interviewers have realized their interviews with citizens that have 
experience at least one time in their life with municipality by asking them to answers 
to questions swept in the questionnaire. They have used a prepared questionnaire 
which contains 6 basic questions about personal information of the respondent 
and 18 questions on the subject of the research. This questionnaire off ers 4 optional 
answers, "worst possible", "minimally acceptable", “should expectation “and “ideal”.  
For the analysis of data SPSS version 22 is used to realize statistical tests as follows: 
"one-sample t-test" which allows a comparison of the hypothetical mean with the real 
mean of the sample size. With this statistical test the maximum value "ideal” will be 
compared to the “real value” that comes as a result of responses to the respondents. 
Another statistical test is "Independent sample t test" that identifi es the diff erences 
of perceptions of respondents based in the two groups, in this case gender (male - 
female) and location (urban-rural). ANOVA test will be used to show the diff erences 
in perceptions about the quality of services provided by Peja municipality between 
individuals on age, profession and education. 
Tab: 1 – Servqual integration with Lean Six Sigma Critical Success Factors

Servqual Lean Six Sigma Critical Success Factors

1 Tangibles 
Correct distribution of the facilities and offi ces

Quality and maintenance of the facilities and equipment

2 Empathy 
Correct approach of workers towards citizens

The way of communication with citizens 
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3 Reliability 

Engagement of experts for service planning and implementation

Adequate education of employees to perform services

The ability of employees to effi cient use the tools and technology 

Training for capacity building

4 Accountability

Citizens Relationship Continues Improvement

The cooperation of employees within the municipality

Employees on duty responsibility

Guidance and orientation of citizens by employees

Disclosures for service process fl ow

5 Security

Information about changes occurred in certain services
Invitation and inclusion on decision taking processes to improve 
services
The ability to fi nance projects with aim to improve services

Table 1 shows the way how critical success factors are integrated in Servqual LSS 
model. Under column of Servqual fi ve dimensions are shown which are considered 
the most important and most requested by customers when it comes to services in 
public institutions. Under LSS Critical Success Factors column are presented the most 
important factors that help to carry out a research and to understand the level and 
quality of services in public institutions. In this manner the integrated elements LSS/
CSF into Servequal are the most important and most requested by citizens on which 
they build their perceptions about the quality of services of a public institution.

Results

In this part of the paper results of research and the interpretation of produced values 
from the data analysis are presented. This section will present suffi  cient information 
on Demographic composition of the respondents, the results and way of gap analysis, 
the results and way of factor analysis.  Table 2 represents the demographic profi le 
of the respondents showing that 50% of the respondents who participated in the 
questionnaire were aged between 31- 40 and 28.6% were aged between 41- 50. This 
suggested that the majority of respondents were mature experienced foodservice 
workers with 75% of them having 10 years or above related work experience. The 
total number of respondents was 112 with 32 employed at rank and fi le positions, 65 
were middle management and 15 were senior management. Of those 112 respondents, 
71.4% were male and 28.6% were female in which nearly 50% of them have been 
working in HKJC for at least 5 years. Results also showed a high level (87%) of 
employee participation in service quality training, while 64.3% were working in the 
service areas and 28.6% and 7.1% respectively were working in food production and 
administration.
Tab. 2 - Demographic profi le of respondents

Age Frequency Percent

18 – 28 118 30.4
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29 – 40 103 26.5

41 – 52 90 23.2

53 – 64 68 17.5

65+ 9 2.3

Residence   

Urban 190 49

Rural 198 51

Education   

Elementary 28 7.2

Middle Education 175 45.1

Higher Education 185 47.7

Gender   

Male 200 51.5

Female 188 48.5

Profession   

Student 61 15.7

Self-Employment 15 3.9

Professional 166 42.8

Laborers 47 12.1

Retired 8 2.1

Unemployed 91 23.5

Gap Analysis
The gap analysis is the core of this study. In this section it is presented an analysis of 
the gap between the actual quality of services provided in the municipality, compared 
with ideal quality model based on lean six sigma based on citizens point of view. 
Table 3. - One sample t-test results for Modifi ed Servqual Model (N=388)

Variable/Factor

Perceptions Score

(P)

Maximum 

Score

(M)

GAP

(Mean difference)

(P-M)

t- value
Sig. 

(2-tailed)
Mean SD Mean

RELIABILITY 2.1508 0.54584 4.0 -1.84923 -66.733 0.000
TANGIBLES 2.4966 0.65864 4.0 -1.50344 -44.963 0.000
EMPATHY 2.0799 0.86045 4.0 -1.92010 -43.956 0.000
ACCOUNTABILITY 2.2459 0.54941 4.0 -1.75405 -62.887 0.000

SECURITY 1.9777 0.56153 4.0 -2.02234 -70.940 0.000

Table 3 is presenting the GAP analysis in order to fi gure out the diff erences between 
the citizen’s perceptions on the service quality currently off ered by the municipality 
towards the maximum degree (ideally) the services based on Lean Six Sigma model 
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which is ranged on (4.0) score. One sample t-test was used as a statistical method to 
measure this result. The fi rst line of the table explains the result of data analyzed on 
reliability dimension. The gained results tells that citizen’s perceptions on service 
quality currently provided by municipalities have high diff erence comparing to 
ideal services based on LSS. Perceptions rate reaches the average diff erence of 2.15, 
while the ideal level based on lean six sigma is 4, which means that the diff erence 
is -1.84. Through data derived from one sample t-test (t = -66,733; sig. 0.000 
<0.005) it can be argued that there is statistically signifi cant diff erence between the 
perceptions of citizens and ideal service quality based on lean six sigma standard. 
Same as by Reliability dimension, also by the other dimensions Tangibles, Empathy, 
Accountability and Security is noted the high diff erence between the perception of 
citizens about the current municipal services and quality based on LSS. Tangibles 
dimension have a diff erence of -1.50, where t-test (t = - 44 963, sig. 0.000 <0.005), the 
dimension Empathy exists diff erence -1.92, where t-test (t = -43,956; sig. 0.000 <0.005) 
Accountability dimension margin of -1.75, where t-test (t = -62,887; sig. 0.000 <0.005) 
and the diff erence in dimension Security has stressed from -2.02, where t-test (t = 
-70,940; sig. 0.000 <0.005). In all cases the diff erence is statistically signifi cant. So, the 
average of citizen’s perceptions on all dimensions are less than 4 (ideal) and present 
signifi cant diff erences. If the average perceptions would be equal or close to the 
value 4, then there would be less than 1% chance to get those results. The results 
show the average perceptions are not equal to 4, which means that the quality of 
services provided by municipalities is not equal or close to those that would ensure 
the application of lean six sigma.
Table 4: Independent sample t-test results for diff erences across genders in public 
service quality in city of Peja

Dimension Sex N Mean t-value df Sig. (2-tailed)

Reliability Male 200 2.1475 -0.122 386 0.903

Female 188 2.1543

Tangibles Male 200 2.5750 2.435 386 0.015

Female 188 2.4131

Empathy Male 200 2.1450 1.540 386 0.124

Female 188 2.0106

Accountability Male 200 2.2621 0.598 386 0.550

Female 188 2.2287

Security Male 200 2.0200 1.534 386 0.126

Female 188 1.9326

Table 4 shows the results of Independent samples t-test analysis presenting the 
diff erence between male and female perceptions of the quality of services currently 
provided by municipalities when compared to ideal quality services based on LSS 
standards. Diff erences are measured for all factors. In the fi rst line we can read data 
dimension reliability. The average perceptions of both sexes in terms of this dimension 
are close related, where (M = 2.1475 and F = 2.1543). Further, here are the results of 
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t-test (t = -0122; sig.0.903 <0.05), which means that there is no statistically signifi cant 
diff erence between the sexes in terms of perceptions about the reliability factor. 
Same as in the case of Reliability dimension, also by other dimensions appear similar 
results, diff erences between men and women are very small. Tangible dimension has 
produced value where (M = 2.5750 and F = 2.4131), t-test (t = 2.435, sig. 0.015> 0.05), 
Empathy dimension values are (M = 2.1450 and F = 2.0106), t-test (t = 1.540, sig. 0124> 
0.05), Accountability dimension values are (M = 2.2621 and F = 2.2287), t-test (t = 0550, 
sig. 0558> 0005) and Security dimension values are (M = 2.0200 and F = 1.9326), t-test 
(t = 1,534, sig. 126> 0.005 in all cases it can be concluded that there is no statistically 
signifi cant diff erence in all cases because sig.> 0.005.
Table 5: Independent sample t-test results for diff erences between rural and 
urban residents in public service quality in city of Peja

Dimension Zone N Mean t-value df Sig. (2-tailed)

Reliability Urban
190 2.2289

2.788 386 0.006

Rural
198 2.0758

Tangibles Urban
190 2.6123

3.437 386 0.001

Rural
198 2.3855

Empathy Urban
190 2.1105

0.686 386 0.493

Rural
198 2.0505

Accountability Urban
190 2.2835

1.319 386 0.188

Rural
198 2.2100

Security Urban
190 2.0807

3.595 386 0.000

Rural
198 1.8788

Table 5 shows the results of Independent samples t-test which presents the diff erence 
in perceptions between citizens residing in urban areas (U) and those in rural areas 
(R) for the quality of services currently provided by municipalities by comparing 
them with the ideal services based on standards of LSS. Presented results between 
dimensions are diff erent. Dimensions Reliability, Empathy and Accountability shows 
that perceptions among them are related. Reliability dimension gives (U = 2.2289 and 
R = 2.07558), t-test = 2788 and sig. 0.006> 0.005, Empathy (U = 2.1105 and R = 2.0505), 
t-test = 0686 and sig.0.493> 0.005 and Accountability (U = 2.2835 and R = 2.2100), t-test 
= 1.319 and sig. 0.188> 0.005. In these three cases don’t appear the diff erence among 
three dimensions so there is no statistical signifi cance and the sig. > 0.005. But in 
the other two dimensions, Tangibles and Security there is a diff erence notes in the 
perceptions of the citizens who live in urban areas and those in rural areas. Tangibles 
have the dimension (U = 2.6123 and R = 2.3855), t-test = 3437 and sig. 0.001 <0.005, 
Security have (U = 2.0807 and R = 1.8788), t-test = 3595 and sig. 0.000 <0.005. In these 
two cases appears a statistical signifi cance diff erence because sig. <0.005.
Table 6: One way ANOVA results for diff erences between diff erent levels of 
education about public service quality in city of Peja
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Dimension Education N Mean t-value Sig. (2-tailed)

Reliability

elementary 28 2.0357

1.512 0.222medium 175 2.1214

high 185 2.1959

total 388 2.1508

Tangibles

elementary 28 2.1190

6.711 0.001medium 175 2.4629

high 185 2.5856

total 388 2.4966

Empathy

elementary 28 1.8929

0.866 0.421medium 175 2.0686

high 185 2.1189

total 388 2.0799

Accountability

elementary 28 2.1327

2.102 0.124medium 175 2.2041

high 185 2.3027

total 388 2.2459

Security

elementary 28 2.0119

0.085 0.918medium 175 1.9676

high 185 1.9820

total 388 1.9777

Table 6 shows the results of One Way ANOVA to see diff erences in citizens perceptions 
for the quality of services based on their level of education. In the second row of the table 
can read the data of tangibles dimension. The table shows that there are diff erences of 
averages of groups with diff erent levels of education in terms of citizens perceptions 
on the quality of services provided in the municipality (primary = 2.11 medium = 
high = 2:46 and 2:58), the value of F is 6.711 while signifi cance coeffi  cient is (sig.0.001), 
which means that observed diff erences have statistical signifi cance, and that there is 
less than 1% chance that these results are random. Therefore, we can conclude that 
for tangibles dimension exist statistically signifi cant diff erences between respondents 
with diff erent levels of education, in terms of citizen’s perceptions on the quality of 
services provided in the municipality comparing with ideal quality of services based 
on LSS standards. Also based on these data, we can say with much certainty that 
educational level has an impact on the citizen’s perception of citizens regarding the 
diff erence for the quality of services provided in the municipality comparing them to 
ideal quality based on LSS standards. To fi nd out where there are diff erences between 
the groups is used LSD Post Hoc test, where results show that there is a signifi cant 
statistics diff erence among respondents with primary level education and two other 
groups (middle and high), but there is not a signifi cant statistical diff erence between 
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the group with secondary education and higher education. 
Table 7: One way ANOVA results for diff erences across diff erent age groups about 
public service quality in city of Peja

Dimension Age N Mean F- Value Sig.

RELIABILITY

18- 28 118 2.1398

1.444 0.219

29 - 40 103 2.0583

41 - 52 90 2.2139

53 - 64 68 2.2316

65+ 9 2.1111

Total 388 2.1508

TANGIBLES

18- 28 118 2.5085

0.65 0.627

29 - 40 103 2.4369

41 - 52 90 2.4741

53 - 64 68 2.5980

65+ 9 2.4815

Total 388 2.4966

EMPATHY

18- 28 118 2.1017

0.937 0.442

29 - 40 103 1.9515

41 - 52 90 2.1333

53 - 64 68 2.1324

65+ 9 2.3333

Total 388 2.0799

ACCOUNTABILITY

18- 28 118 2.2966

1.967 0.099

29 - 40 103 2.1345

41 - 52 90 2.2492

53 - 64 68 2.3403

65+ 9 2.1111

Total 388 2.2459

SECURITY

18- 28 118 1.9124

1.226 0.299

29 - 40 103 1.9450

41 - 52 90 2.0296

53 - 64 68 2.0441

65+ 9 2.1852

Total 388 1.9777

Table 7 shows the results of research on the diff erence of citizens perceptions for 
the quality of services currently provided at the municipality compared with ideal 
service based on LSS standards. The results show that in all dimensions diff erences 
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between age groups are not large, where  the signifi cance coeffi  cient in all cases is 
(sig> 0.005), which means that there are no signifi cant statistical diff erences between 
observed age groups. It is noted that the most pronounced diff erences are marked by 
29-40 and 53-64 age groups, those diff erences are highlighted in all the dimensions. 
Reliability dimension diff erence is 0.1733, where (29-40 = 53-64 = 2.0583 and 2.2316), 
mean diff erence = 2.1508 and sig. = 0.219; Tangibles dimension margin appears to be 
0.1611, where (29-40 = 53-64 = 2.4369 and 2.5980), mean diff erence = 2.4966 and sig. 
= 0.627; Empathy dimension diff erence is 0.3818, where (29-40 = 65 + = 1.9515 and 
2.3333), mean diff erence = 2.0799 and sig. = 0.442;  the diff erence for Accountability 
dimension is 0.2058, where (29-40 = 53-64 = 2.1345 and 2.3403), mean diff erence = 
2.2459 and sig. = 0.099; for the Security dimension diff erence is 0.0991, where (29-40 = 
53-64 = 1.9450 and 2.0441) = 1.9777 and the average margin sig. = 0.299. 

Table 8: One way ANOVA results for diff erences across diff erent professions 
about public service quality in city of Peja

Dimension Profession N Mean F- Value Sig.

RELIABILITY

Student 61 2.2664

1.933 0.088

Self-employed 15 2.3167

Professions 166 2.1792

Laborer 47 2.0479

Pensions 8 2.1563

Unemployed 91 2.0467

Total 388 2.1508

TANGIBLES

Student 61 2.5137

1.394 0.225

Self-employed 15 2.5778

Professions 166 2.5602

Laborer 47 2.5319

Pensions 8 2.4167

Unemployed 91 2.3443

Total 388 2.4966

EMPATHY

Student 61 2.1475

1.769 0.118

Self-employed 15 1.6667

Professions 166 2.1506

Laborer 47 1.9362

Pensions 8 2.5000

Unemployed 91 2.0110

Total 388 2.0799
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ACCOUNTABILITY

Student 61 2.3888

1.781 0.116

Self-employed 15 2.2667

Professions 166 2.2556

Laborer 47 2.2584

Pensions 8 2.2500

Unemployed 91 2.1224

Total 388 2.2459

SECURITY

Student 61 2.0328

1.531 0.179

Self-employed 15 2.1556

Professions 166 1.9679

Laborer 47 1.8369

Pensions 8 2.2917

Unemployed 91 1.9744

Total 388 1.9777

Table 8 presents the results of research for diff erences in perceptions regarding the 
current quality of services provided by the municipality comparing them with ideal 
quality of services based on LSS standards. The citizens perceptions used in this table 
correspond with citizens of diff erent level of occupation. The diff erence in reliability 
dimension is -1.8292, for tangibles dimension is -1.5034, Empathy dimension -1.9201, 
the Accountability dimension is -1.7541 and the Security dimension is -2.0223. These 
diff erences are achieved when the total value of the average for citizen's perception is 
subtracted from 4.0 which is the ideal quality of administration service based on LSS 
standards. The diff erence in reliability dimension is -1.8292, the dimension Tangibles 
-1.5034, Empathy dimension -1.9201, the Accountability dimension -1.7541 and the 
Security dimension -2.0223. Results are showing small diff erences between groups 
on perception where sig. > 0.005, which means that the coeffi  cients in all dimensions 
have no statistical signifi cant diff erence. These results indicate that diff erences among 
citizens with diff erent level of occupation regarding the quality of services comparing 
to ideal services based on LSS standards are very small.  In the Reliability dimension 
the most pronounced diff erence is observed among the group of unemployed (mean 
= 2.0467) and those self-employed (mean = 2.3167), the margin of -0.2700, and sig. = 
0.088; the overall average among all groups in dimension Reliability is 2.1508. In the 
Tangibles dimension the most signifi cant diff erence was observed among the self-
employed group where (mean = 2.5778) and the group of unemployed where (mean 
= 2.3443), where the margin is -0.2335, sig. = 0.225 and the overall average among 
all groups is 2.4966. In the Empathy dimension the most signifi cant diff erence in 
perceptions is listed among the group of pensioners where (mean = 2.5000) with self-
employed where (mean = 1.6667), margin -0.8333, sig. = 0118 and the overall average 
was 2.0799 between groups. Accountability dimension have signifi cant diff erence 
between the group of students (mean = 2.3888) and the unemployed (mean = 2.1224), 
margin of -0.2664, sig. = 0.116 and the overall average was 2.2459 between groups. 
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In the Security dimension the most signifi cant diff erence is between the group of 
pensioners (mean = 2.2917) and Laborer (mean = 1.8369), with margin of -0.4548, sig. 
= 0179 and the general average 1.9777.

Discussion

In this part of paper were discussed and off ered explanations for the results obtained 
a% er analyzing the data. Initially it is discussed regarding the obtained gap between 
the quality of administrative services currently provided by municipalities and 
ideal services with Lean Six Sigma management concept basis. And further the 
diff erences in gap perceptions are discussed based on fi ve dimensions of SERVQUAL. 
Furthermore, critical factors integration into the model SERVQUAL that are necessary 
for an ideal quality of administrative services in the municipality is explained to. 
This section also tackles the infl uencing factors of gender, residence, age, residence 
and occupation on creating the citizens perception. Above it’s been explained that to 
realize this research some crucial critical factors have been integrated into SERVQUAL 
model. In this part of paper every critical factors necessary to achieve ideal quality 
standards based on the LSS is explained. Dimension Reliability includes factors such 
as: expert’s commitment for planning and implementation of specifi c work, hiring 
prepared employees to perform quality services, hiring employees who are capable 
to professionally use equipment and information systems and the need to organize 
regular staff  training for capacity building. This research shows that the perception of 
citizens is low for this dimension, citizens believe that the municipality is far behind 
in providing these qualities. According to this research, in this dimension is deep 
gap with margin of -1.84923. According to the citizens, this municipal administrative 
quality service reaches only the score 2.1508 from 4.0 which is the ideal one based 
on LSS standards. Tangibles dimension means physical facilities which enable 
municipalities to provide qualitative administrative services. According to the ideal 
model based on LSS standards, the quality of administrative services at the ideal 
level is reached when the municipal facilities are integrated in a single object and 
when their offi  ces are equipped with intelligent devices that enable employees to 
perform effi  cient services to citizens and they are maintained. Research shows that 
citizen’s share at a common opinion that these services in the municipality have a 
signifi cant gap margin of -1.50344. This perception is embraced in high score by 
respondents of all categories. Empathy dimension means fair and correct employee 
approach and communications towards the citizens of the municipality. Research 
shows that the gap in this dimension is deep with margin of -1.92010, which means 
that the quality of these services is 49% less than ideal based on standards of LSS. The 
diff erences of the citizens are very small about this perception, almost nonexistent 
diff erence. Dimension Accountability includes critical factors as improved relations 
with citizens, cooperation between employees in the municipal administration, the 
responsibility of employees in their duties, guidance and orientation of citizens by 
the employees and alerting them to the necessary procedures for the implementation 
of a service. The gap is evident in the margin of -1.75405 which means that the quality 
of service for these critical factors is at 2.2459 from 4.0 that is ideal following the LSS 
standards. Security dimension that means information share from the municipality 
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to the changes occurring in the system and procedures, involvement of citizens in 
decision-making and fi nancial security to improve the quality of the services records 
of the deepest gap. In the security dimension, the perceptions of citizens indicate 
that the quality of municipal administrative services score is 1.9777 which is far 
from that ideal of 4.0 in margin of -2.02234 based on LSS standards. The negative 
gap in this dimension is below the average. The diff erences vary depending on the 
dimensions, but in each case the diff erences are huge. According to the citizen’s 
perceptions regarding quality of services currently off ered by the municipality, they 
easy reach level two up to four, which translated into a percentage reach only 54.76%. 
According to these values, while LSS operates 99, 99% without defects the quality 
of services currently provided by municipality is scoring only 54.76%. The results 
confi rm the hypothesis that the quality of administrative services is not in accordance 
with the standards of lean six sigma and thus rejects the alternative hypothesis which 
means that the municipal services off ered to citizens is at the same level or close to 
what it would have produced model LSS. In Table 3 shows the results that emerged 
from the Independent sample t-test which present results in favor of the hypothesis 
lodged. The results show that men and women have roughly the same perceptions 
about the low quality of current services provided by the municipality compared 
with those based on the model of LSS. In two dimensions, tangibles and security it 
is noticed the diff erence in perceptions of the quality of services. This result rejects 
the hypothesis submi# ed that perceptions of citizens are not aff ected by social and 
demographic factors. Residents of rural areas have lower score than urban residents 
for the quality of administrative services for the dimensions tangibles (U = 2.6123, R = 
2.3855, diff erence = 0.2268), and security (U = 2.0807, R = 1.8788, diff erence = 0.2019). 
This indicates that rural residents are less involved in decision making processes and 
more suff ering adapting to municipal infrastructure and administrative services.

Conclusion and Recommendation

The results of this study confi rm the gap existence between the actual quality of 
administrative services provided by municipalities and ideal quality based on lean 
six sigma standards. The study confi rm citizen’s consistency regarding the gap, or in 
other words there is no diff erence in the citizen’s perceptions regarding the existing 
negative gap. Citizens complies with the low quality of municipal administrative 
services regardless sex, age, occupation or education. The gap is signifi cant in all 
dimensions studied, and the diff erence in perception among citizens is small or 
insignifi cant. Citizens believe that the ideal quality of services based on LSS are far 
away be# er comparing with the current administrative service quality off ered by 
the municipality. According to the citizens perception’s, the current distribution of 
municipal buildings creates diffi  culties, equipment used by municipal employees are 
no longer suitable, employees do not follow adequate training for capacity building, 
employee behavior toward citizens are not at a desirable level, there is noticed lack 
of citizen involvement in decision-making processes, public information system is 
not at the right level, lack of fi nance allocation for service quality improvement. Ideal 
administrative service quality based on lean six sigma standards can be achieved if 
the municipality will take new management quality management models in order to 
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improve administrative processes. Gap identifi ed with margin of -45.24% between 
ideal services based on LSS standards with current administrative services in the 
municipality requires reforms, dedication and relatively long time for action. Findings 
of this study recommend the Municipality to maintain this level of perceptions 
but to set up administrative service quality closer to LSS standards. Municipality 
should improve services to the extent that citizen’s perceptions increase at the same 
or close to LSS model with perfect performance of 99.999%, or said by other words, 
with 3.4 defects per one million opportunities. According to citizen’s perception, 
municipal governments should take measures to begin with establishment of new 
management models of quality management standards because the current model 
producing dissatisfaction among the citizens of the municipality. In the future, it is 
necessary to realize further scientifi c research to care out and measure the same gap 
but from another point of view. We need a research from experts and professionals 
of administrative processes perspective. I assume that a gap based on professionals 
and administrative experts in the same topic, will produce smaller gap than this one 
based one citizen’s perception.
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Consumer protection in Macedonia in the pre-accession process to the EU
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Abstract

Ever since the development of the fi rst Law on Consumer Protection in 2000 under the 
strong infl uence of the European integration, large number of steps were undertaken  by the 
Government to identify appropriate policies to address the needs of consumers. In this context, 
the Government has adopted a two-year programs for consumer protection, granted fi nancial 
support to non-governmental organizations active in the fi eld of consumer protection and has 
worked towards harmonization of a number of legal acts with the EU law and has stepped up 
enforcement. However, the overall eff orts have not contributed to building a solid consumer 
protection policy.  The paper gives overview of the consumer protection policy in Macedonia 
and addresses some of its main defi ciencies. 

Keywords: EU integration,  consumer protection, harmonization of legislation 

Introduction

Consumer protection is not completely unknown concept in Macedonia. Before the 
commencement of transition the most important source of consumer protection is 
the Law on Obligations of 1978. This law was regulated the general rules of private 
law, which were applicable to consumer relations.  The introduction of a policy on 
consumer protection as a distinct policy in Macedonia is in direct correlation with the 
pre-accession process to the EU .As the country was establishing relations with the 
European Union1, the Law on Consumer Protection (LPC) emerged as a result of the 
European integration aspirations. The fi rst law on consumer protection was adopted 
in 2000 and it already incorporated some consumer acquis related measures.  With 
the signature of the Stabilization and Association Agreement (SSA) in 2001 direct 
obligation emerged for Macedonia to align its consumer legislation with the con-
sumer acquis in force in the EU and develop active consumer protection policy. The 
SSA requires improved information and development of independent organizations 
as well, and the establishment of eff ective legal protection of consumers to improve 
the quality of goods and services and maintain appropriate safety standards. To date 
many positive developments have taken place in relation the legal and institutional 
set up for consumer protection. The law (LCP) is to great extent harmonized with 
the consumer acquis and number of institutions have been set up to tackle consumer 
protection issues. Consumer protection organizations are also active in the sphere of 
consumer information and education. Alas, number of challenges remain.  In order 
to create a functioning legal and institutional framework for consumer protection, 
further harmonization of national legislation with the European Union, followed by 
proper enforcement needs to take place. 
1  The Republic of Macedonia signed the Cooperation Agreement with the EU in 1997.
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General framework for consumer protection

Consumer policy is based on promotion of consumer protection, enabling the realiza-
tion of basic consumer rights, raising awareness through information and education 
of citizens - consumers as well as the development and implementation of relevant 
legislation. 
The Constitution, as the higher legal act  does not foresee direct  protection for con-
sumers, however indirect protection is granted through the provisions on property 
rights, freedom of the market and entrepreneurship, local government, the protection 
and improvement of the environment and nature and respect for the generally ac-
cepted norms of international law2. 
The policy of consumer protection is mainly implemented through appropriate legis-
lation, programs for consumer protection at national and local level and the National 
Programme for the Adoption of the EU (Chapter 28 protection consumer protec-
tion and public health, NPAA), and is a mechanism to promote competitiveness and 
achieving a be# er quality of life of citizens (Loncar Velkova & Abazi Imeri, 2016) The 
main legal act  is the Law on Consumer Protection (LCP)3  and it was adopted  for the 
fi rst time in the year 2000.  According to the National Plan for Harmonization with 
Acquis from 2000,   two directives had already been transposed in the LCP from 2000. 
Namely the  Directive 92/59 / EEC on general product safety and Directive 84/450 / 
EEC concerning misleading advertising were transposed in the LCP 2000. Other two 
two Directives were transposed into by-laws of the LCP of the year 2000, namely: Di-
rective 88/378 / EEC amended by Directive 58/93 / EEC on toy safety Directive 76/768 
/ EEC amended by Directive 94/82 / EEC for cosmetics.  Upon signature of the SSA in 
2001, a new law was passed in  2004 and this policy gets the horizontal dimension, ie. 
covers larger number of ministries, state and public institutions and civil society.  At 
local level the regulation can be traced in 2005 when actual transfer of competences 
to the Units of Local-Self Government started in Macedonia. The process of decen-
tralization was initiated with the Ohrid Framework Agreement signed in 2001 (OFA) 
following the armed confl ict in the country 4.
Macedonia is the fi rst Western Balkan country to have adopted separate consumer 
protection legislation. The Law on Consumer Protection (LCP) in Macedonia has  
preceded the direct process of transposition of EU law in the process of European 
integration  while in the other countries  the law coincided with the immediate begin-
ning of that process or was the result of the process of harmonization of legislation 
with EU law(Protic, Loncar Velkova, Abazi Imeri, Cadjenovic, & Kaciu, 2016).
Timeframe of adoption of LCP in the SEE region:
2   Article 50 and 60 Constitution of the Republic of Macedonia Offi cial Gazette of the Republic of Macedonia  
no.151/1991.
3   Law on Consumer Protection Offi cial Gazette of the Republic of Macedonia no. 38/2004, 77/2007, 
103/2008, 24/2011, 164/2013, 97/2015, 152.2015.
4  OFA called upon new law on Local-Self Government to be passed based on the principles of the 
European Charter of Local Self Government and refl ecting the principle of subsidiarity in effect 
in the EU, clearly indicating that the enhanced competencies will relate to areas of public service, 
urban and rural planning, environmental protection, local and economic development, culture, 
fi nances, education, social welfare and health care.  As well OFA called upon adoption of a Law on 
fi nancing LSG to ensure obstacle free practice of their competencies (OFA, 2001).
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Source: Regional study Challenges for consumer protection in municipal services 
From a situation of a frontrunner now Macedonia has become laggard in the pro-
cess of EU integration. Today Macedonia is in the deepest political crisis since 2001. 
All domestic, international and European reports indicate serious shortcomings in  
poltical crieria. The recommendation for start of the negotiations with the EU was 
given by the European Commission since 2009, six years later the recommendation is 
frozen. Even though the importance of the political criteria over the other two, eco-
nomic criteria and ability to assume obligations for membership, was established at 
Louxembourg Couicil in 1997, the stallmate of the openeing of the negotiations and  
lack of perspective for enlargement, puts at risks the refoms in the other areas such 
as consumer protection. 
The Law on consumer protection has been subject of frequent amendments. One can 
not easily  follow which  provisions have been amended,  extended, narrowed  or 
deleted. This makes it hard to be read by the average consumer and on another note, 
its indicates shortcomings in the preparation of policies for consumer protection, 
consultative and  legislative process. The most important changes  to the law  were 
made in 2011 and 2015 with two amendendments in 2015. The changes in 2011 were 
related to harmonisation with Unfait Commercial Practices Directive and Directive 
on Injunctions. In 2015 the changes are in respect of harmonising with the Consumer 
Rights Directive. 
At the time being the LCP has transposed fi % een EU measures (“НПАА Национална 
Програма за Усвојувањето на Правото на ЕУ,” 2016) 
− Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in 
respect of contracts negotiated away from business premises;
− Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer con-
tracts;
− Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 
on the protection of consumers in respect of distant contracts;
− Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 
1998 on consumer protection in the indication of the prices of products off ered to 
consumers;
− Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 
1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees;
− Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 Sep-
tember on distance marketing of consumer fi nancial services;
− Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 
2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal 
market;
− Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council of 14 Janu-
ary 2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, 
long-term holiday product, resale and exchange contracts
− Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 
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2009 on injunctions for the protection of consumers’ interests;
− Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on liability for defective products;
− Commission Recommendation 98/257/EC of 30 March 1998 on the principles ap-
plicable to the bodies responsible for out-of-court se# lement of consumer disputes;
− Commission Recommendation 2001/310/EC on the Principles for Out-of-court 
Bodies Involved in the Consensual Resolution of Consumer Disputes; 
− Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council 
of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the 
enforcement of consumer protection laws
− Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council of 14 Janu-
ary 2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, 
long-term holiday product, resale and exchange contracts (Text with EEA relevance)
− Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 Octo-
ber 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 
1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council 
Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the 
Council Text with EEA relevance
With this, the LCP has become modern law meeting most relevant EU standards  on 
consumer protection.  However, an assessment of the level of compliance of the law 
with the  transposed directives has not been carried out.  The LCP contains part on  
consumer rights in public services. This part of the law has not been harmonized with 
ЕУ measures on services of general economic interest. 
One of the key strategic document that defi nes the priorities, measures to harmonize 
national legislation on consumer protection with the EU acquis as well as the adjust-
ment of national institutions to those of the European administrative structures is 
the National Program for the Adoption of the Acquis (NPAA).  The Program was 
adopted for the fi rst time in 2006, upon Macedonia gained the candidate status in 
2005. This year marks the tenth anniversary of the preparation of the Program. Alas, 
when comparing the NPAAs for sub-chapter 28.1. Consumer Protection one can no-
tice a decline in the quality of the document.  Key priorities in this area are preparing 
a new law on consumer protection which will transpose the relevant EU legislation, 
the Program for Consumer Protection 2015-2016, and enhancing cooperation with 
NGOs in the fi eld. The latest revision does not contain any relevant information on 
these priorities.  As to the fi rst priority, the Пrogram does not indicate whether new 
law will be passed or the existing will be amended. Also there is no information on 
the directives which will transposed into the LCP. There is not even a clear plan what 
will be done in this regard5. The relevant institution, the Ministry of economy had 
vested the hopes for undertaking necessary planning of consumer policy within the 
IPA call for proposal for projects on consumer protection. The call was published by 
the EU within the IPA I component: TAIB 2010 up to amount 630.000 euro. This call 
was intended to civil society organization but the Ministry would have contributed 
directly from this process. Having that this call has been cancelled in the beginning 
of the 2015; the Ministry has no clear idea of the further steps on the harmonization 
of legislation nor policy improvements6. No short term and midterm priorities have 
been identifi ed, apart the realization of the two year Consumer Protection Program. 
5  Interview, Ministry of Economy, 04.07.2016.
6  Interview, Ministry of Economy, 04.07.2016.
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Regards the second priority, the primary aim of the Consumer Protection Program, is 
to determine the policy for consumer protection and activities for implementing the 
policy on consumer protection, counseling, education and consumer information and 
means to implement the Program (LCP, 2015)7.  However, in practice the Program 
foresees only consumer information and education activities. The reason behind this, 
is that even though the Ministry should prepare the Program, through the annual 
call for granting fi nancial support to consumer organizations I delegates this obliga-
tion to the consumer organizations. Consumer organizations in order to benefi t this 
support, should propose two year Consumer Protection Program. Since the LCP pre-
scribes that only information and education activities of consumer organizations can 
be fi nanced by the Government, the end result is Government Program that does not 
set the framework for consumer policy. 
The Ministry for economy, as primary institution for consumer policy, has not set up 
tools for monitoring, evaluation and improvement of the policy of consumer protec-
tion.  No baseline study has been done to date about consumer awareness, the impact 
of the enactment of the law nor the results from the information and educational cam-
paigns according to the Consumer Protection Programs. Hence it is not clear, which 
is the starting point of the planning of the consumer protection policy in Macedonia8.

Administrative capacity and planning 

As regards the institutional framework, the administration needs to increase its ca-
pacity to promote policies for consumer protection, to develop and establish new 
concepts to support the implementation system(“Project fi che,” n.d.). The institutions 
involved in policy creation and implementation lack proper administrative and fi -
nancial capacity to develop and implement consumer protection policy. Even though, 
from 2000 to date,  number of improvements have taken place, such as the establish-
ment of separate unit for consumer protection within the Ministry of economy, estab-
lishment of the Consumer Protection Council within the Government of Macedonia, 
establishment of local Consumer Protection Councils within the local-self-govern-
ment units and se# ing up an Coordinative body for coordination of market inspec-
tion bodies, the operational structure for enforcement of consumer legislation should 
be further strengthened (Comission, 2015). 
Enforcement has been put to the core of consumer acquis. It entails three elements:  
political commitment, availability of resources and eff ective cooperation between 
all bodies9 (Liepina, 2015). There has been a# empt to ensure political commitment 
by appointing senior offi  cials, states secretaries as members of Consumer Protection 
Council at the Government. However in practice, due to the crisis in Macedonia and 
the political positions that they occupy, this has impeded the work of the Council. 
It barely organizes one annual meeting to discuss the  annual report for the imple-
7  Article 121 LCP.
8  The EU  has three kind  of tools  for policy planning.   Market  surveillance tools (Scoreboard on consumer 
conditions and Scoreboard on consumer markets), awareness raising tools (ECC –Centers) and tools to 
strengthen supervision and access to justice (network to strengthen the cooperation of the centers for consumer 
protection).
9  Speech of   Mrs. Zaiga Liepina,  Deputy State Secretary,  Ministry of Economics of Latvia, on  
European Consumer Day, March 16th, 2015  “Consumerism in 21st century – can policymakers 
keep up with new trends?” available at http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/zaiga-liepina.
pdf.
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mentation of the Program for consumer protection. Institutions lack human capac-
ity, to engage in policy planning. The Unit for consumer protection policy employs 
only three persons, and two of them are about to leave. The other institutions with 
sector responsibility, have not assigned employees to address consumer issues and 
they are overlooked. One 9000eur are granted to the Ministry of economy annually 
for the purposes of realization of the Consumer Protection Program. The policy is 
chronically underfunded, which in return results in underfunded consumer orga-
nizations. Consumer organizations are depended on Government funding due to 
limited sources of funding from other donors, which clearly impedes their work. Ad-
ditionally there is still no eff ective coordination and cooperation between all relevant 
stakeholders on consumer protection.

Consumer redress

There is no specifi c legislation on consumer access to justice.  The Law on Civil Pro-
cedure provides general rules for small claims litigation.  However court practice in 
this domain is almost  non-existent. As for alternative dispute resolution of consumer 
disputes, the Law on mediation was amended in 2013 to a great extent to introduce 
quality management system mediators. The Law states that consumer disputes can 
be solved through mediation. Even in the absence of this law, the LCP contained pro-
visions which indicate that consumer disputes can be se# led according to the Law on 
obligations, which regulates that contracting parties can se# le disputes though  me-
diation or other peaceful means. Mediation  is not used in Macedonia. In the register 
of cases solved through mediation, which is kept by the Chamber of mediators, there 
are only seven registered cases10 and none of them is related to consumer disputes. 

Challenges ahead

Consumer protection is very horizontal area and comprises many sectors. The hor-
izontal nature of the consumer protection is not recognized in the LCP. The Law 
should be amended to include a provision on the multidisciplinary character of con-
sumer protection. 
Experts in consumer protection advocate for adoption of new Law on consumer pro-
tection. The new law should guarantee minimum rights and should  determine the 
obligations of traders and relevant ministries and bodies, which are legally bound to 
provide for consumer protection11.
To this, law  should enshrine most relevant EU consumer principles. Namely, the new 
LCP should introduce the principle of complementarity, integration, proportionality 
and subsidiarity. This  means that LCP  should be an umbrella law that complements 
the special / sectorial / vertical laws and applies to all relationships between consum-
ers,  issues related to consumer protection must be taken into account when defi ning 
and implementing other national strategies, policies and activities and the measures 
taken to protect the consumers must be proportionate to the objectives to be achieved.  
The new law should be further harmonized with the services of general consumer 
interest and the new directives on consumer protection regulation (CPC), alternative 
10  This number refl ects the situation in 2013.
11  Prof. jadranka Dabovik Anastaovska, Conferece Strengthening consumer protection organisations for 
better municipal services in SEE, 30.05.2016, Hotel Arka, Skopje.
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dispute resolution (ADR) and regulation on online dispute se# lement (ODR). 
An overall assessment of the level of compliance of the new directives should be car-
ried to address the shortcomings in the transposition. Additionally, baseline research 
should be carried on consumer awareness and market monitoring tools should be 
developed. 

References

Comission, E. (2015, October 11). COMMISSION STAFF WORK ING DOCUMENT THE 
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA Report 2015. European Commission.
Legal harmonisation and capacity building in the fi eld of the consumer protection. (n.d.). 
Ministry of economy.
Liepina, Z. (2015, March 16). Consumerism in 21st century – can policymakers keep up with 
new trends?”. European Economic and Social Commi# e.
Protic, D., Loncar Velkova, M., Abazi Imeri, A., Cadjenovic, Z., & Kaciu, S. (2016, March). 
Strengthening consumer protection organisations for be# er municipal services in SEE.
НПАА Национална Програма за Усвојувањето на Правото на ЕУ. (2016, March 17). 
Секретаријат за европски прашања.



313

Vol. 2 No. 2
September, 2016

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania

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

Parenting styles and externalization problems at youths

Evis Fili
  European University of Tirana-UET

                
Abstract

Aim: To explore the relationship and impact of parenting style in externalizing problems of 
youths. It was hypothesized that there will be relationship between interested variables. 
Methods: We used two questionnaires for collecting the data.  For the externalization problems, 
we used the CBCL 6-18 (Achenbach & Rescorla, 2001), which  contains 118 items items rated 
0-1-2 (0 = not true (as far as you know); 1 = somewhat or sometimes true; or 2 = very true or often true) 
plus 1 open-ended problem items, that describe the behaviour of children and adolescents.  
The CBCL scales have been shown to have a consistency of .869
The Relationship Questionnaire (RQ; Bartholomew and Horowitz, 1991) was used to collect 
the data regarding the parenting style. The questionnaire consists of four short paragraphs 
characterizing the four attachment styles; i.e. ‘Secure’  ‘Preoccupied’  ‘Dismissing’ and ‘Fearful’. 
The sample included 91 children (55 or 60.4% boys and 36 or 39.6 % girls), with a mean age 
of 10 years (SD 3.95).  69 of them (75.8%) had a range age of 6-11 years old; and 22 of them 
(24.2%) had a range age of 12-18 years old. The chi-square test, reported important differences 
in the distribution of gender and age representation.  There were 91 parents participated in the 
study. In the chi-square test, there were not important differences reported in the distribution 
of the percentages of parent’s gender, but there were found statistical significant differences in 
their education level. The parents voluntarily completed the questionnaire. 
Results: Correlation analysis mostly indicated low and non-significant relationship between 
interested scales, for all children and by gender and age. 

Keywords: relationship, youth, parenting style, externalizing problems, parents. 

Introduction

Adolescence is a transitional stage of human development, during which the 
individual undergoes marked physiological, psychological and social change, 
during which the first signs of developmental problems may appear. Externalizing 
disorders are common disorders in children (American Psychiatric Association, 
2000). The genetic risk for developing these conditions seems to be greater in the 
context of impaired parent -child relationships (Samek et al., 2014). After illness 
onset, externalizing symptoms continue disrupting interpersonal relationships. 
Parents can show controlling and punitive behaviors, are often less responsive to 
their children's needs (Hechtman et al., 2004) and can develop psychopathological 
symptoms themselves (Shin & Stein, 2008).
 The family is a socio-cultural-economic arrangement that exerts significant influence 
on children’s behavior and the development of their characters (Baumrind, 1991). 
Several studies support that family factors that are most proximal to the child (i.e., 
factors related to the parent-child interaction) are the most important in fostering 
problem behavior (Dekovic′, Janssens, & van As, 2003). Numerous studies, show that 
the parent-child relationship is a continuous process, and although they keep changing 
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as the child matures, parenting behaviors remain important for the development of the 
psychosocial adjustment of the young adolescent (Simons, Chao, & Conger, 2001; Simons-
Morton, Chen, Abroms, & Haynie, 2004). Several studies, have demonstrated that high 
levels of attachment (Laible et al., 2000), warmth (Greenberger, Chen, Tally, & Dong, 
2000), and parental knowledge (Frick, Christian, & Wooton, 1999; Kerr & Stattin, 2000) 
are all related to lower levels of both externalizing and internalizing problem behavior.
Baumrind, in 1991, reported that consistent utilization of external reinforcements 
and too much focus on conformity to authority decrease adolescents’ awareness 
of competence, self-sufficiency, and inner enthusiasm to achieve. Another study, 
(Fletcher, Walls, Cook, Madison, & Bridges.  2008) reported that a mother’s 
authoritative parenting style had a negative relation with internalizing symptoms. 
Harper (2010) reported that increased authoritative fathering is associated with 
increased internalizing problems. On the other hand, Sommer (2007) reported 
that permissive parenting style is positively associated with a child’s externalizing 
behavioral problems. Also, Brar (2003) documented that authoritarian parenting 
style has a significant correlation with externalizing behavioral problems. 
A number of longitudinal studies show diminishing levels of positive parenting 
behaviors and an increment of negative control behaviors over time in response to 
the antisocial behavior of their children (Jang & Smith, 1997; Laird, Pettit, Bates, & 
Dodge, 2003; Scaramella, Conger, Spoth, & Simons, 2002;
Our study aimed to: (1) to explore the relationships of parental style with the 
externalization problems of children 6-18 years old.  It was hypothesized that there 
will be relationships between interested variables. 

Methodology

The study sample
The sample included 91 children (55 or 60.4% boys and 36 or 39.6 % girls), with a 
mean age of 10 years (SD 3.95).  69 of them (75.8%) had a range age of 6-11 years 
old; and 22 of them (24.2%) had a range age of 12-18 years old. The chi-square test, 
reported important differences in the distribution of the percentages of gender and 
age representation in this study. From 91 parents participated in the study, 23 of them 
or 25.3 % has an elementary education level, 47 of them or 51.6 % had the secondary 
school, and 19 of them or 20.9 % were with the faculty. In the chi-square test, there 
were not important differences reported in the distribution of the percentages of 
parent’s gender, but there were found statistical significant differences in their 
education level. The parents voluntarily completed the questionnaire. 
Table 1. 
Descriptive data for children by gender, age and place of living. 

Frequency Percentile Chi-square test
Male 55 60.4

χ2 (1) = 3.97, p = .046Female 36 39.6
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6-11 years old 69 75.8
χ2 (1) = 24.275, p = .00012-18 years old 22 24.2

Children’s Age Mean = 11.02 SD = .83

Table 2.
 Number and percentile of parents by level of education

Parent education level Frequency Percentage

Elementary 23 25.3

Secondary
47 51.6

University 19 20.9

Missing System 2 2.2
Total 91 100.0

    χ2 (2) = 15.46, p = .000

Instruments and data collection 

We used two questionnaires for collecting the data.  For the externalization problems, 
we used the CBCL 6-18,  the 2001 edition (Achenbach & Rescorla, 2001) contains 
118 items items rated 0-1-2 (0 = not true (as far as you know); 1 = somewhat or sometimes 
true; or 2 = very true or often true) plus 1 open-ended problem items, that describe the 
behaviour of children and adolescents between the ages of 6 and 18 years. Broad 
band scales scored from the CBCL 6-18, are: Internalizing, externalizing and total 
problems. The CBCL scales have been shown to have a consistency of .869
The Relationship Questionnaire (RQ; Bartholomew and Horowitz, 1991) was used 
to collect the data regarding the parenting style. The questionnaire consists of four 
short paragraphs characterizing the four attachment styles; i.e. ‘Secure’ (with positive 
models of both self and others), ‘Preoccupied’ (with a negative self-model and a 
positive other-model), ‘Dismissing’ (with a positive self-model and a negative other 
model), and ‘Fearful’ (with negative models of both self and others).  A Style: It is easy 
for me to become emotionally close to others. I am comfortable depending on them 
and having them depend on me. I don’t worry about being alone or having others 
not accept me. B Style: I am uncomfortable getting close to others. I want emotionally 
close relationships, but I find it difficult to trust others completely, or to depend on 
them. I worry that I will be hurt if I allow myself to become too close to others. C 
Style: I want to be completely emotionally intimate with others, but I often find that 
others are reluctant to get as close as I would like. I am uncomfortable being without 
close relationships, but I sometimes worry that others don’t value me as much as 
I value them. D Style: I am comfortable without close emotional relationships. It 
is very important to me to feel independent and self-sufficient, and I prefer not to 
depend on others or have others depend on me. Respondents were instructed to rate 
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on 7-point scales the extent to which each description corresponds to their behaviour 
in relationships with ‘others’. 

The procedure of data analysis 

A specific code was used for the identification of information for each child and 
parent.  Descriptive statistics, chi-square test, and Pearson correlation, were used to 
explore and analyse the correlations of interest variables in the study. The statistical 
package SPSS for Windows, version 21 was used.  
RESULTS 

To characterize the sample population, the outcome variable was stratified by 
demographic variable. Table 3 and 4 shows the mean scores and standard deviations 
of externalizing problems by gender age group and for all children.
Table 3. 
Number, Mean and Standard deviations externalizing problems by gender and age group. 

Total children
Gender & Age 

group N Mean SD

Externalizing 
problems

F 36 3.75 4.56
M 55 4.89 6.98

F+M 91 4.43 6.14
6-11 years 69 4.51 6.65

12-18 years 22 4.22 4.26

Table 4. 
The correlation between parenting styles and externalizing problems. 

Externalizing

Externalizing Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed)

A Style Pearson Correlation .167
Sig. (2-tailed) .507

B Style Pearson Correlation .054
Sig. (2-tailed) .830

C Style Pearson Correlation -.254
Sig. (2-tailed) .309

D Style 
Pearson Correlation .224
Sig. (2-tailed) .371
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The Pearson correlations analysis did not revealed significant relationships between 
parenting style and externalizing problems.
 

Discussion

The main aim of this study was to explore the relationships of parenting style with 
the externalizing problems  at youth. From the results obtained from the correlations 
analyses, there was no statistical significance.  It was expected that the variable of 
parenting style and externalizing problems behavior problems have a correlation on 
each other. These results are not in consistent with the findings of various researches 
which have shown the relationship between parenting style and children’s behavioral 
problems (Williams et al., 2009; Harper, 2010; Fletcher et al., 2008; Maccoby, 1992 & 
Baumrind, 1991; Palmer, 2009; Brar, 2003; Wu, 2009; Sommer, 2007). These results 
showed that there is a need for further studies involving a bigger number of youths 
and also cultural variables in order to explore more in depth the issue. 
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Abstract

This study focuses on analyzing travelers’ interest in local food consumption and the factors 
which influence their choice of food in touristic destination. It also aims at developing the 
body of knowledge in food tourism. As such, this study sought to characterize the travelers' 
interest in food tourism and adding them to the existing knowledge in order to understand 
the travelers’ behavior. By reviewing available studies in the hospitality and tourism literature 
and synthesising insights from food consumption and sociological research, three main factors 
influencing tourist food consumption are identified: motivational factors, demographic factors 
and physiological factors. Given the lack of research in examining tourist food consumption 
systematically, the multidisciplinary approach adopted in this study allows a comprehensive 
understanding of the phenomenon which forms the basis for further research and conceptual 
elaboration. Motivational factors included exciting experience, escape from routine, health 
concern, learning knowledge, authentic experience, togetherness, prestige, sensory appeal, 
and physical environment). Demographic factors contained gender, age, and education, while 
physiological factors consisted of food neophilia, food neophobia and exposure effect/past 
experience. This theoretical study established an in-depth understanding of consumption of 
local food in destinations.
The findings will not only help practitioners in tourism to understand the factors that influencing 
food consumption in a destination, but also provides insight into research on hospitality and 
gastronomy. The implication will be very useful for the stakeholder especially food supplier, 
food provider as well as government agencies in tourism department in Albania. Moreover, 
the managerial contribution of this research helps the hospitality and tourism managers in 
decision making focused on the food tourism.

Keywords: motivational factors, demographic factors, physiological factors, tourist, food      
consumption

Introduction

Niche tourism is another trend to differentiate and to build own competitive 
advantage within the country respectively in the competitive tourism industry. Niche 
market includes a place or product that can be utilized as marketing tool in sustaining 
the industry by offering a better and meaningful experience to fulfil customer needs 
and wants. Recently, global tourism trend used gastronomy as tourism product and 
consumer awareness increased towards food tourism (Zainal, A., Zali, A. N., Kassim, 
M. N., 2009). In the same view, Wolf (2002) also commented that gastronomy tourism 
has grown steadily since 2003 until nowadays and one of the obvious evidence can 
be shown is the increasing of culinary travel show in media, as gastronomy tourism 
has its potential to become one of these essential experiences for travellers. Thus, 
gastronomy tourism has its potential in Albania. There is a need to achieve optimal 
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satisfaction and achieve return to suppliers. Therefore it appears to be a gap in 
understanding what factors influencing tourists consumption of food when they are 
in particular destination.
Food’s role has generally been considered as functional because it is required to 
satisfy physical hunger. Conventionally, people chose food for health reasons such 
as hunger and basic nutrition to survive. As human societies become more complex 
and diverse, so are the reasons for food product choices. Non-health reasons, such 
as cultural influences, have become very important determinants for making food 
choices. To be successful in a highly competitive environment, restaurants need to 
appeal to consumers. A challenge for owners of ethnic restaurants is to know how to 
appeal to guests who have little or no experience with international cuisine. Which 
are the factors that influencing the choice of tourist for food consumption?
However, research on the role of food in tourists’ experience itself is still evolving 
and developing. Eating is a complex experience that still requires an extensive 
amount of original research. To gain a clearer understanding of its role in touristic 
experience, it is necessary to acknowledge multidimensional criteria rather than 
concentrating solely on one aspect such as food preferences or motivation. Tourist 
food consumption, a crucial form of tourist consumption, has largely been neglected 
in the hospitality and tourism literature. The need for research on this important 
aspect of hospitality and tourism has been urged by a number of researchers (Chang, 
2010; Cohen & Avieli, 2004;). Other studies indicate that fod consumption expenditure 
can constitute up to one-third of the total tourist expenditure (Telfer & Wall, 2000). 
Hence, the economic benefits brought by tourist food consumption can significantly 
affect the economic viability and sustainable competitiveness of a destination and 
the hospitality businesses operating in the locality. While the economic significance 
of tourist food consumption is recognised, little research has systematically and 
comprehensively explored the factors affecting tourist food consumption. This study 
attempts to address this deficiency by consolidating existing hospitality and tourism 
literature to identify the salient factors affecting tourist food consumption and the 
interrelationships among these factors. Taking into consideration the idiosyncratic 
nature of food consumption in tourism – its essentiality on one hand and its symbolic 
nature on the other – a multidisciplinary approach is adopted in this study. The aim is 
to synthesise relevant perspectives from hospitality and tourism, food consumption, 
and sociological research to generate a thorough understanding of the phenomenon. 
However, due to space constraints, this paper does not address the relationships 
between food production and consumption in destinations; rather, it is focused on 
the literature dealing with the socio-cultural, motivational and psychological factors 
affecting tourist food consumption.

1. Consumption of local food at a destination
2. 

This chapter presents a review of the literature and semi structured interviews 
related to the study of the factors that influencing food consumption in a tourist day, 
based on a model of local food consumption on trips and holidays. It focused on the 
review of related literature in food and tourism with a particular emphasis on the 
factors that influencing tourist food consumption, especially physiological factors. 
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It also presents the relevant concepts of food tourism and its various aspects and 
characteristics.
The focus of this paper is in the model of local food consumption at a holiday destination 
(Kim & Scarles, 2009). The model of local food consumption on holiday combining 
the results of the current study with existing literature led to the development of a 
model of local food consumption in a tourist destination. Three categories used in 
this model are motivational factor, demographic factors and physiological factors. 
This classification was forced into a model of factors influencing food choices 
and preferences from a perspective of Khan (1981), integrating biological, social, 
psychological effects.
As shown in Fig. 1, motivational factors include nine motivations found in the qualitative 
study. These motivations to consume local food and beverages at a destination are 
supported by existing literature in the context of hospitality, tourism, and food choice 
research. Several factors, such as exciting experience, escape from routine, health 
concern, learning knowledge, authentic experience, togetherness, prestige have been 

found in past studies 
on general travel 
motivations (Chhabra, 
2003; Ignatov and 
Smith, 2006). Prestige, 
sensory appeal, and 
physical environment 
have been considered 
as key determinants 
of service quality in 
the field of hospitality 
(Meiselman, 2000; 
Yuksel and Yuksel, 
2003).

Figure 1. The 
model of local food 
consumption, Kim & 
Scarles (2009)

Also, prior studies on food consumption have demonstrated that motivational 
factors containing escape from routine, health concern, togetherness, prestige, 
sensory appeal play a significant role in consumer’s food choice (Furst, 1996; Lockie, 
2004;). Therefore, motivational factors must be provided in the proposed model. 
Demographic factors consist of gender, age, and education (Kim et al., 2007; Olsen, 
2003;). According to Khan (1981), food choice at the individual level, including age 
and sex is a function of several interrelated aspects of personality and mental health, 
and socio-economic factors, such as education determine various aspects of people’s 
lifestyle: nutritional intake, physical activity, standards of health and hygiene, and 
the levels of health and welfare services. As such, these elements can be explained 
in a demographic context. Physiological factors contain both food neophobia and 
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neophilia, described as personality in relation to whether or not people enjoy trying 
new foods (Pliner and Hobden, 1992; Ritchey, 2003). Neophobia and neophilia among 
people are engendered by both physiological and cultural influences. Thus Cohen 
and Avieli (2004) emphasized that these are a considerable issue, because differences 
between cultures may have an effect on tourist experiences of local food on trips 
and holidays. According to Charmaz (2006), however, the model developed through 
grounded theory can be modifiable as new data emerge from literature or further 
research. In other words, grounded theory can be described as ‘middle range theories’ 
to explain behaviour and processes.
In this paper we will analyse some of this motivations for the impact that they have 
in the Albanian tourism. 

Food Tourism as an exciting experience
A key motivation for culinary tourism is that travel to different countries brings the 
tourist into contact with other cultures, along with new ways of eating and drinking. 
When tourists arrive at their destination with limited understanding of what their 
host environment has to offer, the destination requires them to engage in exploration. 
The desire to experience novel destinations and cultures has repeatedly emerged in 
previous research as a key motivation of travel behaviour (Cohen, 1972; Crompton, 
1979; Lee & Crompton, 1992). The concept of curiosity is central to motivation and 
drives people to learn, do, experiment, explore, and experience. Curiosity therefore 
plays a central role in shaping tourist experience.
Because the tourist experience is highly subjective, reflecting on the specific 
individuals involved and the specific setting where can only interpret it experience 
take place. Most of the definitions discussed in this section refer to experiences that 
occur at tourist destinations; however, experiences do change over time. While the 
researchers’ results are debated, they have been built on the idea that experience 
can be studied as a series of stages or events. As Clawson and Knetsch (1966) have 
demonstrated, “the experience of a tourism event begins before the trip in planning 
and preparation phases and continues after tourists return through the recollection 
and communication of the event which took place”.
Food is central to travelling, and can be a vivid entryway into another culture. 
Experience via food leaves lasting impressions of a destination long after the visit 
ends (Hall & Mitchell, 2002; Henderson, 2009). The role of food in tourism destinations 
is not the same as its role in everyday life. Experiencing the cuisine itself is an 
opportunity to relax and to enjoy someone else’s cooking (Batra, 2008), and allows 
people to study, explore, and increase their knowledge about food (Boniface, 2003). 
Finally, experiencing cuisine can be a window into the identity of the host culture 
and a pleasurable experience at the same time. As an important factor in determining 
tourist satisfaction (Henderson, 2009; Remmington & Yuksel, 1998), food can be the 
driving force that motivates people to visit a particular holiday destination. 

Food Tourism as authentic experience
The appreciation of good food and drink can operate both as a way of standing 
out from the crowd and as a means of blending in. Interactions between locals and 
tourists can include experiencing the techniques of cooking, while also appreciating 
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the culture behind it (Beardsworth & Keil, 1997). For example, cuisine can be one 
of the main attractors for visiting Albania in the future. In Albania local markets, 
where there is a high amount of interaction with local residents, food vendors induce 
interaction behaviours in tourists alongside various purchases. As a result, cuisine is 
viewed as a direct way of experiencing local Albanian culture. Local food represents a 
core manifestation of a destination’s intangible heritage. Through food consumption, 
tourists can gain an authentic cultural experience. This confirms Jones and Jenkins’s 
(2004) finding that cuisine has become a mechanism whereby a destination’s 
distinctiveness is sold. Tourists are willing to spend more than locals in part because 
they appreciate the uniqueness of the destination’s food culture – and take pleasure in 
its related events/atmosphere – in ways that locals may not (Humphrey & Humphrey, 
1991; Warde & Martens, 2000).
Another interesting perspective on the social bond presented by Pearce and 
Caltabiano (1983) is that some tourists look for contact with the host community, and 
may regard tasting local food as an opportunity to meet and communicate with local 
people. This was also observed by Kim et al. (2010), and demonstrates that seemingly 
authentic experiences with locals make individual tourists feel they are in touch with 
the real world and with their real selves. Many researchers have examined the search 
for authenticity, and food provides the opportunity for many “authentic” encounters 
with different cultures, encounters that are central to tourism motivation.  

Physical environment
The key elements associated with physical environment of a restaurant were found 
to be cleanness of local restaurants or restaurants with traditional appearance. 
Appearance of the restaurant seemed to be one of the key attributes in allowing 
customers on holiday to consume local food and beverages. This factor, physical 
environment, is determined by attributes such as cleanness of local restaurants and 
outward appearance of restaurants.
In order to explore this motivational factor, semi structured interviews are carried out 
with Vlora Region tourists interviewed at the restaurants across a range of locations 
such as Llogora, Rradhime, Narte, Orikum and Vlora. They have been questioned 
about what was important for them when they go for the first time in a restaurant. 
The most frequently mentioned words related to the restaurant environment during 
the interviews where such as ‘clean’, ‘big’, ‘looks nice’ and ‘historical’.
Some of the statements used were: We went to restaurants that looked nice and clean 
(Respondent 3). We found a local restaurant. It had been well decorated inside and 
looked looking an old place, and it seemed to have a history (Respondent 2). It was 
a nice big restaurant, and there were many people in it (Respondent 8). Existing 
literature has suggested that physical environment can play a major role in effecting 
customer intention to visit a restaurant (Meiselman, 2000; Yuksel and Yuksel, 2003). 
Yuksel and Yuksel (2003) indicated that a comfortable atmosphere is seen as an 
important influencing factor, and it has an effect on attracting customers into the 
restaurant and intention to revisit. Particularly they further stated that: ‘service 
environment (i.e. seating arrangement, music, decoration) holds a central role in 
shaping the nature of customers’ behaviour, their reactions to places and their social 
interactions. Customers are likely to spend their time and money in an establishment 
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where the service environment prompts a feeling of pleasure. It is also noted that 
individual elements of the physical environment or appearance such as lighting, 
sound and interior can influence people to choose the restaurant, and identical foods 
perform differently in different surroundings.

Age
In terms of cultural interests, is found that mature aged individuals more often expressed 
their health concerns and their desires to understand and experience foreign cultures. 
From this point of view, Kim (2003) indicated that there is a significant difference between 
age groups relating to travel motivations. An examination of the motivations across the 
age groups showed that older respondents, 50 years old or above, emphasized the factor 
of ‘natural resource and health’. Olsen (2003) stated that age can be positively linked the 
frequency of seafood consumption. Olsen revealed that when choosing seafood, older 
people are more involved in health than younger people. This fact can be used by tourism 
promoters in Albania, in order to develop strategies for attracting more tourists in our 
country. Culinary tourism in Albania has the potential to offer great variety, quality and 
freshness in the ingredients of a traditional meal. The coasts of Albania are distinguished  
for the fish of high quality  related to the taste and the freshness, and according to Olsen, 
tourists of a certain age can be attracted from this kind of food.
The difference of cultural interests among the age groups can be found in past studies (Kim, 
2007). They showed that individuals of less than 30 years of age were 1.25 times more likely 
to visit theme parks than people who were between 30 and 60 years of age, while people in 
middle age group were the most frequent participants of cultural events or fairs.

Food neophobia and the effects on tourists’ consumption of food
According to Pliner &Hobden (1992) as cited in Kim ( 2009), food neophobia is 
‘the reluctance to eat and/or avoidance of novel foods’  which is in turn a personal 
human characteristic that affects every day human food choices. Cohen & Avieli 
(2004) believe that the fear of experiencing new food might pose some problems for a 
number of tourists and finally prevent them from tasting the novel food offered them. 
The influence of food neophobia is so great that, according to Cohen & Avieli ( 2004) 
it has come to be considered as one of the obstacles in the way of tourist’s experience 
of local cuisines and thus food neophobia affects the food tourism experience in a 
negative way as Mitchell & Hall ( 2003) claim.
Conversely, according to Pliner & Hobden, 1992 the neophilics are generally capable of 
discriminating food items in their food evaluation and hedonic ratings and thus they 
are more likely to search for new food in the hope of experiencing new sensation and 
pleasure. This statement is in line with Cohen & Avieli’s point of view, that neophobic 
tourists tend to avoid exotic and new foods while their neophilic counterparts are 
eager to taste different and strange foods. These two tendencies, though traceable 
in different individuals are to some extent encouraged by the culture to which 
the individual belongs, since some cultures have more neophilic tendencies than 
others. For the neophilic tourists, the trip itself may act as a motivational factor for 
encouraging them to take their chances with novel and strange dishes and beverages.
In order to explore this physiological factor, semi structured interviews are carried out 
with Vlora Region tourists interviewed at the restaurants across a range of locations 
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such as Llogora, Rradhime, Narte, Orikum and Vlora. They have been questioned 
related to attitudes towards local food and beverages and food preference. The 
findings sustained the relationship between food neophobia and the choice of local 
food and beverages. There were some statements in relation to food neophilia. We 
like food and we are interested in local food (Respondent 2). While, a few participants 
mentioned their tendency of food neophobia. I don’t like to eat anything that I think 
this is not food. I don’t think a snail is food we can eat (Respondent 4). We don’t eat a 
lot of fish, but in some countries we go to, the main foods are fish dishes and sea foods 
(Respondent 3). In general, individuals exhibiting neophilia have been identified 
to be able to discriminate food items in their taste evaluations and hedonic ratings 
(Pliner and Hobden, 1992); thereby they tend to seek something new as a means 
of increasing sensation and pleasure. Pliner and Hobden (1992) remarked that high 
food-involved people, so called food neophilics, seem to be more inclined toward 
new food experiences. Food neophilia may be associated with possessing a different 
taste physiology, which enables individuals to experience food with more pleasure. 
In terms of tourism, tourists, who have a predisposition to be neophobic, seem to 
be reluctant to eat exotic food, while, others having a tendency to be food neophilic, 
tends to look to taste (Cohen and Avieli, 2004).

3.  Summary

This study has consolidated the relevant perspectives on tourism, food consumption, 
and sociological research to identify the salient factors affecting tourist food 
consumption. The findings open up many new possibilities for research into food 
consumption in tourism. By drawing on Randall and Sanjur’s (1981) food preference 
model, this study posits that factors affecting food consumption in the context of 
tourism can be classified into three key areas concerning the tourist, motivational 
factors, demographic factors and physiological factors (Fig. 1).
Through an interview approach and review of related literature on general travel motivations 
and food consumption, this study not only identified the motivations influencing local food 
consumption based on the empirical context of local food experiences on trips and holidays, 
but also suggested a conceptual model of local food consumption. 
The proposed model consisting of multi-dimensional factors shows tentative 
explanation of the influence on how local food and beverages are consumed by people 
in a tourist destination. This reflects demographic characteristics of participants 
embedded in socio-cultural changes. The current study thus demonstrates that 
tasting local food and beverages satisfies tourists’ appetite and offers local cultural 
experiences. Older participants also suggested that people in a tourist destination 
consider local food as not only being a way of appeasing hunger but as one of the 
unique and original attractions during a holiday. Although the findings are not 
generalizable to all potential consumers in a destination, this study represents an 
initial underpinning, and has developed an understanding of what people on holiday 
think about local food and beverages. 
Lastly, although the factors listed under each area may not be exhaustive, it provides 
a clear and cogent framework for further investigation into the factors pertaining to 
the food and the destination environment.
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