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Anti-Bribery Compliance Incentives: A Potential Solution?
Dr. Dr. Fabian Teichmann
Attorney-at-Law and Public Notary
Teichmann International (Schweiz) AG
Abstract
This article argues that incentives could help to fight corruption in multinational corporations. In
particular, it is suggested that both reducing the wrong incentives and increasing the right ones
could help to eradicate bribery. However, since the issue is rather complex, it might be necessary
to use a performance matrix in order to accurately measure and reward compliant behavior.
Keywords: Bribery, Corruption, Compliance, Incentives.

In the literature it has been suggested that (a) corruption is still a major problem for
multinational corporations; (b) incentives may sometimes even encourage employees
to pay bribes, and currently are not commonly used to prevent corruption; and (c)
agents often behave opportunistically, and thereby may deliberately act against
their principal’s interest. It has also been inferred that, to date, both compliance and
whistleblowing schemes have not been sufficiently developed to prevent corruption
in multinational corporations. While prior studies seem to support the payment of
incentives to public servants in order to prevent them from accepting bribes, such an
approach has not yet been explored in depth in relation to the private sector.
Incentive systems as a management tool is a research topic that has been investigated
in depth in the past. In fact, extensive literature exists regarding incentives, goal
setting, and performance measurement. However, research on the relationship
between incentives and bribery is still rather scarce. In particular, the existing literature
focuses on incentives and corruption in the public sector but does not extend to the
private sector. Hence, further research is needed, the foundation for which has been
built in this chapter. Conceptualizations were drawn through analysis of analogous
prior research on incentives, and helped to facilitate corresponding examinations on
incentives and corruption in multinational companies.
When designing anti-bribery incentive systems, one has to address multiple questions.
Both external and internal conditions have to be taken into account. In particular, market
conditions and other multinational corporations’ goals and behavior play an important role.
However, the internal politics within the corporations, employees’ motives, and human
nature in general need to be taken into account. Hence, a profound analysis is required.
First, it needs to be defined how specifically monetary rewards should be linked to
performance. Furthermore, the incentive plan needs to be designed in a way that
prevents employees from circumventing it. In addition, it should be considered how
the incentive plan affects actions that are not specifically targeted. One should keep in
mind that employees can only manage a limited number of tasks. Hence, if multiple
aspects are covered by an incentive plan, weights for the individual tasks need to be
carefully chosen. Lastly, external circumstances such as market conditions will also
have to be considered (Locke, 2004: 130).
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Furthermore, incentive systems should not incentivize employees to manipulate their
performance by shifting results from one period to another, or to circumvent the system
in any way. Also, they should not encourage employees to pursue projects that might
lead to short-term gains and long-term losses. Ex post adjustments, negative bonuses,
benchmarks that are not influenced by employees, and performance measures that
are not easily manipulated are some of many valuable tools with which to develop
efficient incentive systems (Murphy & Jensen, 2011: 59).
However, it should also be kept in mind that incentive systems are always going to be
imperfect. Hence, they cannot be the only tool employed by multinational corporations
to combat corruption but rather are meant to support existing compliance structures.
The incentive systems developed in this study are not intended to replace existing
incentive schemes but to adjust and complement them. While the focus of this study
is on the prevention of corruption, other compliance goals should not be neglected.
For instance, the primary goal of multinational corporations is to be profitable. Hence,
sales and productivity as well as innovation also should to be taken into account.
Therefore, the third step should be establishing control goals of the multinational
corporations when designing anti-bribery compliance systems.
Nevertheless, the effect of incentive systems should not be underestimated during
the design of anti-bribery compliance programs. In fact, providing employees with
the wrong incentives might indeed prompt them to engage in corruption. If an
employee’s salary largely depends on their sales performance and they only earn a
bonus if they achieve very ambitious sales goals in corrupt environments, it is obvious
that bribery might be an option for them. Conversely, an employee whose salary does
not primarily depend on sales and who is not facing overly ambitious sales goals is
presumably less tempted to engage in bribery.
Furthermore, one should not only reduce the wrong incentives but also increase
the right ones. If employees are rewarded for their participation in anti-bribery
compliance programs, for example, their motivation to live up to the standards of
these compliance programs presumably increases. Although it may be argued that
one should not reward employees for what could be considered normal behavior, the
past has shown that not incentivizing them to participate in compliance programs
can lead to adverse results.
Ultimately, in line with Chapter 3, two levels of incentives are analyzed in this study:
first-order incentives encourage employees to live up to compliance standards; secondorder incentives encourage them to supervise their peers and superiors in order to
ensure that they too live up to the company’s anti-bribery compliance standards.
In addition, it was noted that incentives that are meant to encourage agents to
implement directives and follow commands could also become an obstacle for
multinational corporations. For example, agents may become so focused on not
taking any compliance risk that they fail to develop innovative approaches and new
business ideas (Ericson, 1991: 22). Since compliance directives are often very simple
tasks but the consequences of violating them can be severe, the risk that employees
could focus too much on compliance and too little on growth seems to be particularly
relevant in the context of this study. Hence, it is important to develop incentive
systems that motivate employees to both follow orders and develop creative ideas.
Here, it might be helpful to not only introduce a bonus for compliance but also one
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for innovation, creativity, or teamwork.
Incentives do indeed seem to be a valuable tool for anti-bribery compliance in
multinational corporations. After all, it is not possible to fully control agents, but
aligning their interests with those of their principals by providing them with the right
incentives could help to prevent them from engaging in bribery.
Additionally, it should be emphasized that many multinational corporations
do in fact provide their employees with the wrong incentives. For example, sales
representatives who operate in corrupt areas of the world are rewarded with sales
commissions, and thereby provided with an incentive to sell as much as possible.
Simultaneously, these sales representatives are being encouraged to comply with
their corporation’s anti-bribery policy. Herein, there is a conflict of interests. If these
sales agents fully comply with the company’s anti-bribery policy, they are going to sell
less and hence have a lower salary; if their compliance is not monetarily rewarded,
their salary can significantly decrease. On the other hand, if these sales agents do
not follow the company’s anti-bribery policy, their sales presumably increase and
they hence receive a higher salary. Despite the fact that they have to take the risk of
being caught and consequently face termination of employment as well as criminal
sanctions, these employees’ expected utility could still be higher if they paid bribes
than if they did not engage in corruption. Thus, it is evident that adjustments to a
company’s incentive system could indeed help to prevent corruption.
Lastly, the underlying assumptions of the overwhelming majority of the literature on
incentive systems are simplifications, and in many cases not applicable to anti-bribery
compliance incentive systems. For instance, employee efforts and performance are
hardly verifiable since it is nearly impossible to know whether bribes have been
paid or not. In addition, performance information is not necessarily effectively
communicated since employees often value loyalty with their peers and balk at
denunciation (Heinrich & Marschke, 2010: 184).
As it has been reasoned that both reducing the wrong incentives and increasing the
right ones could help to eradicate corruption in multinational corporations, it might
also be concluded that an incentive system taking multiple aspects into account might
indeed be a suitable approach. Hence, performance matrices that measure and reward
various aspects of performance are going to play an essential role in the following
chapters. Ultimately, it is not sufficient to simply incentivize a specific behavior—in
fact, multiple aspects need to be taken into account (Teichmann, 2017: 1 pp.).
References
Ericson, R. E. (1991). The classical Soviet-type economy: Nature of the system and implications
for reform. The Journal of Economic Perspectives, 5(4), 11–27.
Heinrich, C. J., & Marschke, G. (2010). Incentives and their dynamics in public sector
performance management systems. Journal of Policy Analysis and Management, 29(1), 183–208.
Locke, E. A. (2004). Linking goals to monetary incentives. The Academy of Management Executive,
18(4), 130–133.
Murphy, K. J., & Jensen, M. C. (2011). CEO bonus plans: And how to fix them (HBS working
papers, 12–022). Boston, MA: Harvard Business School.
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Incentives versus Bribery
Dr. Dr. Fabian Teichmann
Attorney-at-Law and Public Notary
Teichmann International (Schweiz) AG
Abstract
This article reviews the existing literature on incentives and bribery. Particular attention is paid
to goal setting, performance management and the characteristics of (monetary) incentives. A
significant research gap is identified and suggestions for further research are outlined.
Keywords: Bribery, Corruption, Compliance, Incentives.

Incentives versus Bribery
Corruption continues to pose a significant obstacle to multinational corporations
in Eastern Europe. One way of combatting corruption would be to implement
anti-bribery incentives. It is clear, regarding the relationship between bribery and
incentives in multinational corporations, that, while it has been investigated with
respect to the public sector, more research needs to be done concerning the private
sector. Furthermore, the existing literature seems to focus on providing incentives for
the parties receiving bribes. Addressing this research gap, the present article focuses
on multinational corporations, and, therein, on the party potentially paying the bribe.
In the past, it has been investigated whether the level of openness to bribery of tax
collectors could be increased through incentive systems (Besley & McLaren, 1993: 137;
Mookherjee, 1998: 103). In other research, it has been analyzed whether graders in
Burkina Faso were more or less likely to accept bribes under bonus or malus systems
(Armantier & Boly, 2014: 13). However, the overwhelming majority of the literature
on wages and bribery in the public sector has focused on adequate wages in general
rather than on incentives (Goel & Rich., 1989: 269 f.; Di Tella & Schargrodsky, 2003:
269 f.; Becker & Stigler, 1974: 6; Van Rijckeghem & Weder, 2001: 307).
It has been argued in prior research that alternative payment schemes for tax
inspectors might be useful in a corrupt environment (Besley & McLaren, 1993: 119
f.). In the study, both the problems of adverse selection and moral hazard were
investigated, and three wage regimes were identified. Under the first, tax inspectors
were simply paid their reservation wage, which was equivalent to the salary they
could have earned elsewhere. In the second model, a wage that deters bribery would
be paid, while, in the third, a wage inferior to the reservation wage would be paid.
In the latter scenario, only the dishonest would be expected to become tax inspectors
(Besley & McLaren, 1993: 119). In conclusion, the study found that efficiency wages
are only preferable if there is an evenly distributed tax burden and strong monitoring
as well as a corrupt pool of potential tax collectors (Besley & McLaren, 1993: 137).
However, the model developed by Besley and McLaren (1993) is rather limited in its
potential application to the phenomenon of bribery in multinational corporations.
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Firstly, employees of multinational corporations are frequently the ones paying and not
receiving the bribes. Hence, they financially benefit from bribery, if at all, in a limited
and indirect way. Secondly, the variable “tax burden,” which is a crucial variable in the
model developed by Besley and McLaren (1993), is not applicable in the private sector.
Furthermore, even in the public sector, the idea of rewarding tax inspectors with a
certain share of the money that they collect has significant limitations, and it has been
found that such incentive systems would need to be accompanied by wide-ranging
and substantial reforms in the internal organization of bureaucratic systems. Such
changes might include reforming information systems, hierarchical structures, and
accounting systems (Mookherjee, 1998: 103), improvements that could equally well
be transferred to the private sector. As with the public sector, it is unlikely that simply
introducing new incentives would eliminate bribery in multinational corporations.
Again, while changing incentive systems apparently can help to reduce bribery, it
needs to be accompanied by structural changes within the organizational framework
of multinational corporations.
A more recent study has investigated whether graders in Burkina Faso were more
or less likely to accept bribes under various incentive systems (Armantier & Boly,
2014: 12 f.). Evidence from empirical experiments in Burkina Faso suggested that
pure bonus or malus systems had no effect on the graders’ likelihood to accept bribes.
However, under a combination of bonus and malus mechanisms, graders were
surprisingly more likely to accept bribes (Armantier & Boly, 2014: 13). Moreover, it
is reasonable to assume that graders in Burkina Faso may have dissimilar mindsets
to employees of multinational corporations, who typically have very diverse social,
economic, professional, and educational backgrounds.
The idea of eliminating bribery through adequate remuneration has also been
investigated by other authors (Van Rijckeghem & Weder, 2001: 307; Becker & Stigler,
1974: 6; Di Tella & Schargrodsky, 2003: 269 f.), but these studies also predominantly
focus on the public sector. Nevertheless, additional research exploring the
relationship between wages and bribery in the public sector is going to be examined
below, because, as has been argued in previous chapters, based on the agency theory
approach, principals’ and agents’ interests should be aligned. Generally speaking,
the agent will have more incentive to act in the principal’s best interest if he or she is
rewarded accordingly. If an agent receives a salary below their reserve salary, they
would indeed have an incentive to accept bribes. Hence, illustrating a relationship
between bribery and wages will help to support this article’s argument that incentive
systems in a form of wages can help to eliminate bribery.
There has been shown to be a relationship between relative civil service pay and bribery
in certain regressions. In one study, it has been suggested that a significant increase in
wages would be necessary in order to eliminate bribery (Van Rijckeghem & Weder,
2001: 307), with the underlying reasoning being that public servants who have high
salaries do not accept bribes in order to avoid losing their well-paid jobs. However, Van
Rijckeghem and Weder (2001) did not focus on the party paying the bribes.
In other research, it has been suggested that increasing the wages of public servants
to a level superior to their opportunity cost and by an amount that is inversely
related to their chance of being detected and directly linked to their potential benefits
from accepting a bribe might help to reduce corruption (Becker & Stigler, 1974: 6).
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Similarly to the Van Rijckeghem and Weder (2001) study, though, the focus in this
work was on the party accepting the bribe (civil servants), and so Becker and Stigler’s
(1974) findings cannot easily be applied to address the questions raised in the current
research.
Furthermore, it has been found, by Di Tella and Schargrodsky (2003), that higher
wages seem to have a bigger impact toward the elimination of corruption in
environments with lower audit intensity. Conversely, if there is a high level of audit
intensity, the impact of higher wages on the elimination of corruption seems to be
minimal (Di Tella & Schargrodsky, 2003: 269 f.). While Di Tella and Schargrodsky
(2003) also primarily focus on the public sector, their findings might, at least in part,
be applied beneficially to the private sector, where there also may be a relationship
between audit intensity, wages, and bribery.
It has been argued that a higher probability of detection and more severe punishment
seem to have a negative effect on bribery. In contrast, low wages and high unemployment
seem to encourage bribery (Goel & Rich., 1989: 269 f.). It has also been suggested that lowpowered incentives can help to reduce corruption (Laffont & N’Guessan, 1999: 271). These
findings are very much in line with the results presented by Di Tella and Schargrodsky
(2003) and support the potential resolutiosn advocated by Becker and Stigler (1974).
However, as noted, they are also predominantly applicable only to the public sector.
Once measurable goals have been identified, performance then needs to be measured
accurately. If employees feel that the performance measurement process is not
objective or is deliberately biased, they are likely to have a less favorable approach
toward the incentive system, which can in turn put the entire system at risk. Thus,
it is important to take both goal setting and performance measurement into account
when designing incentive systems.
Before proceeding to a deeper analysis of the existing literature on incentives, it
should be acknowledged that incentives act as one of many other motivating factors.
For instance, employees are often also motivated by worker ownership of assets,
personal relationships, intrinsic goals, or a lack of control mechanisms (Holmstrom
& Milgrom, 1994: 972 f.). Taking the latter point, from a legal perspective, one cannot
abolish anti-bribery control mechanisms in order to increase employees’ motivation
without exposing the entire company to excessive risks. In contrast, though, it is legal
to pay employees for increased anti-bribery compliance.
While there appears to be a significant relationship between financial incentives and
employee performance, other factors might also play an important role (Jenkins et
al., 1998: 784). Some employees, for example, might be more motivated by social
incentives, such as recognition or membership in a certain group, than by monetary
ones (Rothe, 1970: 550).
Nevertheless, monetary incentives play a central role in this research as they are
the primary form of incentives used in multinational corporations. Despite the fact
that, from a social welfare point of view, monetary rewards might not always be
efficient, they can undoubtedly help in implementing new corporate governance and
compliance mechanisms (Beatty & Zajac, 1994: 314).
Different types of incentives might be necessary too, though. Before one can
design efficient incentive systems, a deep understanding of both the multinational
corporation and its employees should be developed (Huo & Steers, 1993: 73). For
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example, cultural aspects and employees’ sensitivity to wealth need to be taken
into account (Huo & Steers, 1993: 74; Coles et al., 2006: 464; Van der Stede, 2003: 263
f.). Hence, in most cases, different types of incentives are necessary. For example,
minor incentives could be helpful when cooperation and coordination needs to be
encouraged and other incentives might prove gratuitously persuasive (Holmstrom &
Milgrom, 1994: 989). Conversely, stronger incentives might be necessary in situations
in which employees are being asked to act against their own interests, as is very often
the case when it comes to anti-bribery compliance.
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Abstract
The basic challenges of science are those of description and prediction. To study different
phenomena and different processes of the real world we need to describe and determine the
subsequent behavior of these processes that in most cases are modeled with Delay Differential
Equations (DDEs). Of particular importance over the years has been the study of stability
analysis. This analysis helps a lot in building and understanding the system behavior. Stability
analysis in delay differential equations is an important tool in many areas such as nonlinear
dynamics, engineering, mathematics, biology and chemistry. In this paper we present some
stability criteria for asymptotic stability of delay differential equations. The purpose is to
study linear delay systems, their stability and numerical solutions. We also summarize some
stability criteria for linear delay differential equations.
Keywords: delay, stability criteria, asymptotic stability, characteristic equations.

Introduction
In recent years there has been a growing interest in the use of delay differential equations in modeling real-life phenomena. Analyzing and studying these phenomena
with the purpose of describing mathematical models and determining their behavior,
has led to the study of the delay differential equations. In these equations, the rate
of change in processes depends not only on the actual conditions but also on previous conditions. Delay Differential Equations (DDEs) are a wider class of functional
differential equations and also an important class of dynamical systems. In any of
these equations the delay term corresponds to a non-zero time between a signal and
a response, providing a system response timeframe. Such models are found in many
applications in engineering, medicine, ecology, chemistry, biology and in many other
systems containing derivatives that depend on the previous state. As in all such equations describing the dynamics of a system, stability is one of the important issues
studied over the years. Generally, it is required to study when a dynamical system is
stable. The criteria for the stability of DDE systems can be classified into two categories according to their dependence upon the size of delays. The criteria that do not
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include information on delays are referred to as the delay independent criteria. Those
carrying the information on delays are called the delay dependent criteria. In this
paper we study delay independent stability of DDEs with multi delays.
Some Preliminaries
Definition 1. The history of a function

at time

is the function

defined by
,
(1)
Definition 2. A Delay Differential Equation (DDE) (autonomous) is an equation of the
form
(2)
where
,
tive with respect to

, and

is the history of

represents the deriva-

.
is a solution of a DDE for a

Definition 3. A function
given initial condition
if
satisfies (2) in
In Definition 2, we assume

and

.

to be continuous.
Stability analysis of DDEs

Stability analysis is one of the major obstacles encountered in dealing with systems
with delays. Nowadays, there has been a recent surge of interest in numerical and
analytical characterization of stability properties of linear delay differential equations
(DDEs). Stability analysis of DDEs is of particular importance especially in control
theory, where one cause of delay is the finite speed of communication. A good exposition of delay equations as well as the study of their stability properties based on their
characteristic equations can be found in Hale and Lunel (1993).
We are concerned in studying asymptotic stability of the linear delay differential
equation
(3)
The delay equation (3), often appear as the linearization of mathematical models in
population biology, engineering, economics and other fields.
The stability and numerical solutions of the systems of the form

and
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,

denote positive delays,
are - square scalar matrices.
Equation (5) is a linear DDE, although it can be aimed at approximating the dynamics
of a nonlinear system that has the form
Special study interest has the coincidence of delay and the periodicity of these functions.
Hu presented conditions of the delay independent stability for the system as above.
The equation
is a special case of the system

that is discussed in many papers. Consider linear DDE, in case
(7)
The transcendental characteristic equation of (7) can be obtained by substituting the
in (7), resulting in
(8)
obtained by seeking for a nontrivial exponential solution
, of (7) exactly as done for ODEs case.
Figure 1. Analytical stability chart of (7)

More precisely, we can express the region
The solutions

as

of (8) are called characteristic roots. Extending the ODEs
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theory, it is a classic result that the zero solution of (7) is asymptotically stable if and
for all these roots, whereas it is unstable as soon as one
only if
of them has positive real part.
The fundamental difference between ordinary differential equations (ODEs) is that
DDEs have infinitely many characteristic roots, given that the characteristic equation
is transcendental. The study of the location of the characteristic roots of (7), originated from a more general branch of research devoted to study the zeros of exponential
polynomials. The analysis of the stability of the zero solution of (7), the parameters
and

is nowadays largely known, and the resulting picture showing the
plane divided into stable and unstable regions, is called a stability chart. To
, in (8) and expand

built the Figure 1. is enough to set
by using Euler’s identity:

A zero root
occurs on the line
.
From the stability chart, for non-zero y, the stability curve is of the form:

(10)
parameter
The stability chart drawn in Figure 1 shows a portion of the
space with the analytical stability boundary. The stability curves (upper and lower
stability curves) intersect at the point A = 1, B = −1. The lower stability curve meets
the B-axis at

) and then approaches

(when

along the
line. The shaded region shown in Figure 1 corresponds to asymptotically stable solutions of (7).
Stability analysis of DDEs with multi delays
In this paper we are interested in delay independent stability of DDEs with multi
delays.
We will deal with the asymptotic stability of DDEs of the form

where
has the form

are constant complex matrices and

for

defines constant delays. The characteristic equation of (11)
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To study the stability of system (11), the equation (12) is crucial where
,
.
The characteristic equation (12) is obtained from equation (11) by looking for nontrivial solutions of the form
The function in left hand side of (12) is called the characteristic function. The root of
(12) is called a characteristic root.
Definition 4. System (11) is said to be asymptotically stable if the solution
tends to zero as t→∞.
Lemma 1. If the real parts of all the characteristic roots of (12) are less than zero, then
the system (11) is asymptotically stable.
stands for the matrix whose component is replaced

For a square matrix

, and

by the modulus of the corresponding component of
spectral radius of

means the

which is the greatest modulus value of eigenvalues of a matrix.

Dahlquist and Lozinskij introduced the measure of

as

for any matrix norm. This has been applied many areas of numerical analysis.
Definition 5.

, the one sided directional derivative of

in the direction
defined as

, is called logarithmic norm of matrix

Theorem 1. Let

at
.

and

. Than for each eigenvalue

of matrix

, hold the inequality

Theorem 2. Let

and
. Then

Lemma 2. Let

and

. If the inequality

20

is

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

holds, then the inequality
Let

is valid.

be the logarithmic norm of

for a complex matrix

depends on the chosen matrix norm. Let
of

Vol. 3 No. 3
January, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

and

denote the matrix norm

subordinate to a certain vector norm. In order to specify the norm is used the

notation

.

And the notation

is also adopted to denote the logarithmic norm associ. The characteristic function of (12)

, where
ated with
can be written as

where
.
The following lemma states a sufficient condition for the delay independent stability
of (11).
Lemma 3. If the condition

holds, then the system (11) is asymptotically stable.
From the above lemma, if

system (11) may be stable or unstable. The following theorem gives a region including all the roots of (12) with nonnegative real parts when the condition of the lemma
fails.
Theorem 3. Suppose that there exists a root of (12) whose real part is nonnegative.
(1) If we have the inequality

then the inequalities

and

hold.
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(2) If we have the inequality

and if

denotes a positive number satisfying

then the inequalities

and

are valid.
Theorem 4. If
inequality

is a characteristic root of (12) with nonnegative real part, then the

holds.
Conclusions
Stability is an important aspect in the dynamic of systems with delays. In many studies, in the stability analysis of DDEs there are two possible approaches that have
been considered for constructing stable numerical methods. One approach consists
in finding conditions such as the problem is stable for all or for some classes of delays
(for all constant delays). The other approach consists in finding weaker conditions
such that the stability property is guaranteed for specific given delay (in general constant delay). These two approaches are known as delay dependent stability (stability for
fixed delays) and delay independent stability (stability for all delays). In this paper we are
concern with delay independent stability. We have presented some asymptotic stability criteria for delay differential equation of the form

where

are constant complex matrices, where
are constant complex matrices and

for

stand for constant delays.
Stability results obtained from the analysis of characteristic equations and their roots
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provide information about the behavior of the system. This analysis helps constructing the numerical stability for many processes and also helps describing the behavior of these processes in an easy way.
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Idetë e Presidentit Klinton për Kosovën të trajtuara në vepren “Jeta ime”
Kadri Krasniqi
Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren
Abstrakt
Në këtë punim do të analizojmë idetë e Presidentit Klinton1 për Kosovën të trajtuara në vepren
e tij “Jeta ime” dhe burime të tjera informative. Çfarë ndikimi kanë pasur idetë e tij para dhe
mbas bombardimit të NATO’s në pranverë të vitit 1999. Idetë e tij për Kosovën nuk ishin të
rastësishme apo të sapolindura, por ishin të trasheguara nga paraardhësi i tij Presidenti Bush2,
i cili i kishte tërhequr vëmendjen një herë Millosheviqit3 ‘se në qoftë se ai do ta sulmonte
Kosovën, Amerika do të ndërhynte me të gjtha forcat që kishte në dispozicion’.
Presidenti Klinton ishte i mendimit se ‘një popull i pafajshëm duhet të mbrohet me çdo
kusht’, prandaj ishte ai që insistoi më se shumti për të ndihmuar popullin e Kosovës dhe
për të shmangur edhe një tragjedi në zemër te Ballkanit. Hipoteza që mund të ngrihet në
këtë punim është; nëse idete dhe këmbengulja e Presidentit Klinton ishin të mjaftueshme për
ndërhyrjen e NATO’s mbi Serbinë, a kishte nevojë të kërkonte edhe ndihmen e aleatëve të tij
për mbështetjen e sulmeve ajrore dhe çfarë do të bëhet me Kosovën pas mbarimit të konfliktit.
Ai u mundua dhe bëri të pamunduren që të krijojë një përkrahje dhe mbështetje sa më të
madhe nga aleatet e tij dhe të mobilizonte sa më shumë shtete që se bashku të tregoheshin më
të vendosur, më mbështetës dhe më këmbëngulës për t’i dhënë zgjidhje problemit të Kosovës
një herë e përgjithmonë.
Fjalë kyçe: Bill Klinton, idete, NATO, sulm ajror, spastrim etnik.

Hyrje
Këmbëngulja e Presidentit Klinton për të mbrojtur popullin e Kosovës ishte shumë e
theksuar sepse ai ishte i mendimit dhe besonte se ‘populli i pafajshem duhet të mbrohet
me çdo kusht’, duke mos marrë parasysh pasojat të cilat mund të çonin në fillimin e
një lufte të tretë Botërore dhe ku tjetër pos Ballkanit sikur se ndodhi me luftën e parë
dhe të dytë. Por për fatin e mirë të popullit të Kosovës, Rusia edhe pse ishte shumë e
interesuar në Ballkan nuk ishte më ajo fuqia e dikurshme kur konsiderohej si vellai
më i fuqishëm dhe kur shumë çështje i vendoste në favor të vetin dhe të aleatëve të saj.
Ky pasivitet i Rusisë, për Kosovën, vërtetohet me biseden telefonike prej 90 minutash
midis Presidentin Klinton dhe Presidentit Boris N. Yeltsin4, të cilët bien dakort që të
punojnë së bashku për të gjetur zgjidhjen e konfliktit në Kosovë. Ata të dy folen si
udhëheqës të NATO-s duke e përfunduar samitin me premtimin që të intensifikojnë
fushatën e sulmit ajror kundër Slobodan Milosheviqit. “Zyrtaret e Shtëpisë së Bardhë
thanë se Zt. Yeltsin inicoi telefonaten dhe pyeti Zt. Klinton që ta bënte telefonaten e
radhës pasi që ai të kishte kohë të mendohej / reflektonte”.5
Clinto, Bill – Presidenti i 42 i Shteteve te Bashkuara te Amerikes nga viti 1993 deri ne vitin 2001.
Bush,H.W. George – Presidenti i 41 i Shteteve te Bashkuara te Amerikes nga viti 1989 deri ne vitin 1993.
3
Milosevič, Slobodan – President i Jugosllavise nga viti 1997 deri ne vitin 2000.
4
Yeltsin, N. Boris - Presidenti i pare i Federates Ruse nga viti 1991 deri ne vitin 1999.
5
“White House officials said Mr. Yeltsin initiated the call and asked Mr. Clinton to place the next one after
doing some thinking”. From www.nytimes.com/1999/04/26/world/crisis-balkans-overview-clinton-yeltsin1
2

24

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 3 No. 3
January, 2018

Presidenti Klinton ishte shumë i vendosur për të mbrojtur civilët e pafajshëm të
Kosovës, të fshehur nëpër male dhe në kushte shumë të vështira për të mbijetuar nga
kthetrat e ushtrisë brutale dhe të pamëshirë të Milosheviqit, ashtu siç e theksoi edhe
zëdhënësi i NSC6 David Leavy,”Ai ishte i vetmi njeri në të gjitha takimet që kam parë,
i cili ishte më i vendosuri dhe më i fuqishmi. Fuqia e tij e vendimit ka qenë një forcë
e rëndomtë /e zakonshme si për politikat e brendshme ashtu edhe ato të jashtme, në
marrjen e vendimit se çfarë ne po bëjmë është e drejtë”.7 Ideja e tij dhe e aleatëve të tij
të ngushtë ishte që të mos përsëritën dështimet e Somalisë, Ruandes dhe Haitit, por
të ndërhyjnë me kohë që të mos ndodhin masakrat si në Bosnje dhe Kroaci.
Samiti tre ditor i NATO-s, apo siç e quanin disa pjesëmarrës, ‘festimi i 50 vjetorit
të aleancës nuk do të kishte kuptim sikur të mos përfundonte me një solidaritet që
të pengohej sulmi i Presidentit të Jugoslavisë kundër Shqiptarëve të Kosovës. Siç e
theksoi edhe vetë Presidenti Klinton në deklaratën përmbyllëse të samitit, “Çfarë
NATO bëri këtu këtë fundjave ishte që të rikonfirmonte dedikimin/vendosmerinë
e saj për një të ardhme të përbashkët e rrënjosur në humanizmin e përbashkët.
Qendrimi kundër spastrimit etnik është nevojë praktike dhe e domosdoshme”.8 Të
gjithë udhëheqësit e vendeve anëtare të NATO-s u larguan duke deklaruar se do
të triumfojnë kundër Milosheviqit dhe duke ju përmbajtur strategjisë origjinale për
sulme përmes ajrit. Por të gjithë ishin të pasigurt se sa do të zgjasin sulmet ajrore mbi
Serbinë dhe për sa kohë do të kapitullonte Milosheviqi.
Idenë për sulmet ajrore të inicuar nga Presidenti Klinton e mbështeti edhe
Sekretari i Jashtëm Britanik, Robin Cook, i cili theksoi se, ”NATO-ja do të vazhdoj
për sa kohë të ketë nevojë”.9 Ky deklarim ishte një mbështetje e fortë për Presidentin
Klinton, i cili në disa raste ndihej paksa i izoluar nga evropianet. Në mbështetje të
idesë për sulmet ajrore ishte edhe Kancelari Gjerman, Gerhard Schroder i cili tha,
“Nuk do të jetë e lehtë. Do të zgjasë më shumë se kemi parashikuar, por mbi të
gjitha ne do të fitojmë”.10 Edhe udhëheqësit të tjerë të shtetëve evropiane ishin të
mendimit që sulmet ajrore duhet të intensifikoheshin dhe të sjellin rezultate sa më të
shpejta për arsye se mbështetja e shtetëve anëtare të NATO-s mund të zbehej shumë
shpejt nëse lufta do të përshkallëzohej në pafundësi. Me gjithë tentativat e Rusisë
për të gjetur një zgjidhje në favor të Serbisë nuk paten sukses për arsye se të gjitha
propozimet e tyre nuk përfshinin pesë kushtet kryesore të kërkuara nga NATO-ja,
njëra prej tyre ishte;- ‘një forcë ushtarake ndërkombëtare në krye me NATO-n që do
t’i shoqëronte refugjatët shqiptarë të ktheheshin në shtëpitë e tyre mbas mbarimit të
konfliktit……………
agree-share-ideas-kosovo-html by Jane Perlez published April.26.1999.
6
NSC – National Security Council (Keshilli i Sigurimit Kombetar).
7
“He is the one in all meetings that I’ve seen who’s the most forceful and determined. The strength of
his conviction has been the common element both ineternally and externally, in making a case for what
we are doing is right”. From www.lubbockonline.com/stories/041199/nat-041199123.shtml “Kosovo droves
attention to Clinton’s military ideas”. April/11/99.
8
“What NATO did here this weekend was to reaffirm our commitment to a common future rooted in
common humanity”. Mr. Clinton said in his closing statement. “Standing against ethnic cleansing is both
imperative and a practical necessity”. From “Clinton and Yeltsin agree to share ideas on Kosovo”. By Jane
Perlez  Published April/26/1999.
9
Cook, Robin – “Crisis in the Balkans, The overview”. ‘Clinton and Yeltsin agree to share ideas on Kosovo’.
10
Schroder, Gerhard – kancelari i 7 i Gjermanise nga viti 1998 deri ne vitin 2005. “Crisis in the Balkans, The
overview”. ‘Clinton and Yeltsin agree to share ideas on Kosovo’.
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Per-veç sulmit ajror, aleanca kishte edhe një shqetësim tjetër, se si të ktheheshin mbi
500,000 mijë refugjatë shqiptarë në shtëpitë e tyre nga Shqipëria dhe Maqedonia
përpara se të fillonte dimri dhe “sulmi ajror mbi Serbinë duhet të shpejtohet” theksuan
disa nga zyrtaret e lartë evropianë.
Çfarë do bëhet me Kosovën mbas mbarimit të konfliktit?
Ideja e Presidentit Klinton për Kosovën, mbas mbarimit të konfliktit, ishte që Kosova
të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, siç e theksoi në një emision special kushtuar 7
shtetëve që rrethojnë Serbinë,”Mirëqenia e tërë Evropës, bie mbi aftësitë e NATO-s
dhe Organizatave të tjera Perëndimore që të rindërtojnë Evropen juglindore. Pasi
të mbarojë Konflikti i Kosovës , rajoni duhet të synojë për standarde të ngjashme
demokratike dhe ekonomike sikur se edhe vetë Evropa Perendimore”.11 Ai gjithashtu
ishte shumë mirënjohës për popullin e Shqipërisë dhe popullin e Maqedonisë të cilet
i mirëpriten në vendët e tyre gati gjysëm milioni refugjatë – në shumicën e rastëve ,
edhe nëpër shtëpitë e tyre.’Ju ndajtet atë që patet, me gjithë veshtirësit dhe problemet
e juaja. Ideja e tij ishte për një Evropë të pandarë, demokratike, në paqe dhe e lirë’.
Presidenti Klinton ishte shumë këmbëngulës për Kosovën siç e theksoi ai vet në librin
e tij,”Unë isha i vendosur për të mos lejuar që Kosova të bëhej një Bosnje tjetër. Ashtu
ishte edhe Sekretarja e Shtetit Madeleine Albright”.12 Presidenti Klinton kishte dëshirë
që edhe përmes diplomacisë të zgjidhte konfliktin e Kosovës por ishte e pamundur siç
e theksoi edhe ai vet,”Ne vendosem të provojmë diplomacinë edhe një herë, por unë
nuk isha optimist. Objektivat e shtetëve të ndryshme ishin shumë larg njëra tjetrës.
SHBA dhe NATO dëshironin që Kosovës t’i kthehej autonomia politike që e kishte
shijuar sipas kushtetutës së Jugosllavisë gjatë viteve 1974-1989, derisa Milosheviqi
ja hoqi këtë të drejtë, dhe ne donim një forcë paqëruajtëse të udhëhequr nga NATOja që të garantonte paqen dhe sigurinë e civileve të Kosovës, duke përfshirë edhe
minoritetin Serb. Milosheviqi donte të mbante Kosovën nën kontroll dhe ishte
kundër çdo përfshirje të trupave të huaj”.13
Pas gjithë atyre negociatave dhe pas takimit në Rambuillet14 të Francës,” pozicioni
ynë u kundershtua nga të dy palët: Serbet nuk pajtoheshin me forcat paqëruajtëse të
NATO-s dhe Shqiptarët e Kosovës nuk pajtoheshin me autonomi për derisa nuk u
garantohet një referendum për pavarësi. Ndërsa ‘UÇK’ nuk dëshironte të çarmatosej
sepse nuk besonte se forcat e NATO-s do t’i mbronin ata. Më në fund ekipi ynë
vendosi që të shkruaj një marrëveshje në atë mënyrë që do të vonoj referendumin por
jo ta mohojë përgjithmonë”.15
Pas kësaj ndërhyrjeje nga ekipi ynë “Shqiptarët pranuan të firmosin por Serbet
refuzuan dhe më shumë se 40,000 forca Serbe marshuan në Kosovë dhe në të njëjtën
11
“The well-being of Europe, Mr. Clinton said, rested on the ability of NATO and other Western Organisation
to rebuild Southeast Europe. After the Kosovo Conflict ends, the region should aim for similar democratic and
economic standards as Western Europe has”, he said.
12
Clinton, Bill “My life” London, Hutchinson: 2004, p. 849 “I was determined not to allow Kosovo to become
another Bosnia. So was Madeleine Albright”.
13
Clinton “My life” p, 849
14
Rambuillet Agreement  – vendi i propozuar nga NATO per nenshkrimin e marreveshjes midis Shqiptareve
te    Kosoves dhe Serbeve qe u pershkrua me shume mospajtime dhe kundershtime nga te dyja palet.
15
Clinton “My life” p, 850
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kohë, Milosheviqi u betua se kurrë nuk do të pranonte forcat e huaja në tokën e
Jugoslavisë. Me gjithë këtë kundërshtim, Presidenti Klinton provoi edhe një herë
diplomacinë duke e derguar te derguarin special Dick Holbrooke për herë të fundit,
por pa sukses”.16
Për marrjen e vendimit për sulmet ajrore presidenti Klinton kishte edhe përkrahjen
e Senatit me 58 – 41 vota. Gjithashtu edhe Parlamenti kishte votuar pro dergimit
të trupave tokësore në qoftë se kishte një marrëveshje për paqe. Pro votuan edhe
një pjesë e madhe e Republikanëve të cilët ishin kundër Milosheviqit dhe spastrimit
etnik, siç e theksoi edhe Kongresmeni Republikan Hyde, “Amerika duhet të qendrojë
e fortë kundër Milosheviqit dhe spastrimit etnik”.17
Presidenti Klinton kishte dëshirë të krijonte një botë ku të gjithë të shkojnë mirë me
njëri tjetrin, siç e theksoi në Doktrinën e tij18 ,”Unë dua që ne të jetojmë në një botë ku
të shkojmë mirë me njëri tjetrin, me gjithë dallimet që kemi, dhe ku nuk kemi nevojë
të mërzitemi / shqetësohemi për të parë skena për çdo natë në 40 vitet e ardhshme të
spastrimit etnik në disa pjesë të botës”.
Konkluzione
Nga të dhënat e mësipërme mund të vijmë në përfundim se idetë e Presidentit Klinton
për Kosovën të trajtuara në vepren e tij “Jeta ime” dhe burime të tjera informative
ishin të mjaftueshme deri në njëfarë mase. Por duke marrë parasysh ndikimin e
Rusisë për të mbrojtur aleaten e vjetër Serbinë, dhe indiferencen e shumë shtetëve
perëndimore. Disa prej tyre edhe sot e atë ditë nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës,
të cilat ishin anëtare të NATO-s, mund të themi se Presidenti Klinton ka pasur nevojë
edhe për më shumë përkrahje dhe mbështetje sidomos nga aleatët e tij te ngushtë si,
Toni Blair dhe Gerhard Schroder, të cilët në një farë mase i dhanë më shumë garanci
sulmeve ajrore dhe u shprehen te gatshëm për mbështetje për aq kohë sa të ketë
nevojë. Kjo mbështetje e bëri atë edhe më këmbëngulës dhe më të vendosur që të
ndihmojë popullin e Kosovës nga kthetrat e një fashisti të fundit Ballkanas dhe t’i
japë fund këtij konflikti një herë e përgjithmonë. Presidenti Klinton ishte shumë i
interesuar edhe për të ardhmen e Kosovës pas konfliktit dhe iu sugjeroi shteteve te
perëndimit që të merren me rindërtimin e kësaj pjese të Evropës duke praktikuar të
njëjtat parime demokratike dhe ekonomike.
Megjithë përpjekjet e Presidentit Klinton dhe të aleatëve të tij për të ndihmuar
Kosovën, vend të theksuar zë edhe 50 vjetori i NATO-s. Sipas mendimit tim, ky
përvjetor ishte çelësi i ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, ishte mbështetja më e madhe
dhe më këmbëngulse për sulmet ajrore dhe mbi të gjitha ishte një borxhë moral dhe
fizikë që Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kishin shqiptarëve të Kosovës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkim Evropian duhet ta mbeshtesin Kosovën
në shumë reforma politike dhe ekonomike për një kohë të gjatë.
“My life” p, 850
“My life” p,850, p,4
18
“I want us to live in a world where we get along with each other, with all of our differences, and where
we don’t have to worry about seeing scenes every night for the next 40 years of ethnic cleansing in some
part of the world”. President Clinton March.23.1999. www.edition.cnn.com/AllPOLITICS/time/1999/03/29/
doctrine.html by Charles Krauthammer.
16
17
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Abstract
Recent research has tried to prove whether social norms, psychographic elements and attitudes
have measurable effects on financial behavior. One of the areas where these elements’ influence
is particularly relevant is tax compliance. The main factor to be considered as important in
compliance behavior is tax morale, or the intrinsic motivation to pay taxes.
The present paper focuses on the implications of tax morale in tax compliance
behavior in Albania. During the analysis we have tried to give the answers of two main
questions.
Which are the influential factors on tax morale of the Albanian taxpayers?
And secondly,
how does tax morale impact on tax compliance behavior in Albania?
The purpose of this paper is to estimate the influence of internal and external factors on tax
morale and then to analyze their effect on tax compliance behavior.
The conclusions of this paper are based on literature review and data analysis gathered from
questionnaires to estimate the implications of those factors considered as relevant to tax
morale. There is an evident connection between these factors and tax compliance behavior.
As a consequence this paper is relevant to Albanian taxpayers’ attitude and further research
studies are recommended to be made.
Key words: tax morale, tax compliance behavior, tax evasion, fairness of the system.
JEL classification: H26, H73, M42

Introduction
Since the theoretical work of Allingham and Sandmo (1972), tax compliance literature
has been widely deepened and the phenomenon of tax morale has gained major
attention regarding tax compliance.
Studying taxes is not a novel in economy, on the contrary, it is considered as one
of the core issues to provide sustainable growth, development and effective macro
economical policies. Under this point of view, having had different forms of taxes
or to be more precise, different obligations to pay to the government for more than
8000 years, everything that can be said about taxes must be already covered. Well
apparently this is not the case. In the course of history the obligation to pay taxes
has been transformed into various forms, bringing along many implications. These
implications have been mostly related to political and economical factors, then to
institutional ones.
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Taking a closer look at what “paying taxes” really means, we can immediately
jump to a very important conclusion, that paying or not paying taxes rather than
an obligation, is an attitude. Thus, among the previous implications, it is necessary
to add behavioral considerations, or as they are often found in literature “moral
considerations”.
Trying to point out each factor that is related to paying taxes, literature gives us some
classic factors that have always influenced taxpayer’s attitude towards tax compliance
such as: expected utility from tax evasion (Allingham and Sandmo, 1972), fear of
getting caught and facing tax penalties (McKerchar and Evans, 2009), compliance
costs (Hasseldine, 2001), auditing probability (Andreoni, Erard and Feinstein, 1998)
equity and fairness of the tax system (Spicer and Becker, 1980) and tax morale (Torgler,
2002).
This paper is focused on the last factor of the up mentioned, being the least studied but
the most intensively taken in consideration nowadays. Moral and cultural motivations
of taxpaying behavior are playing an effective role on taxpayers’ compliance behavior
(McGee, 2006) although their effect may differ from society to society, as a result
of different cultural roots and historical backgrounds of the societies. (Torgler and
Schneider, 2007).
I. From theories to facts
What do we know about Tax Morale?
The first time tax morale has been mentioned in literature is the year 1960 during
a study of “School of Tax Psychology” (Schmölders, 1960; Strümpel, 1969). This
concept was used to explain the reasons why individuals decide to pay taxes on their
psychological point of view. They tried to stress out that paying taxes is not only an
economical phenomenon and must not be taken in consideration only by the legal
point of view. They focused their research in a different approach, complinace and
noncompliance of the tax system.
During the course of the years it was more and more evident that moral considerations
were part of the puzzle that affected tax compliance. The focus and intention was
to build economical models in order to prove an empirical connection. (Erard and
Feinstein 1994).
It is a well-known fact that neo-classical models of tax compliance over-predict realworld compliance (Alm, McClelland and Schulze, 1992). Many scholars, therefore,
concluded that the explanation for the tendency to comply must be that individuals
are obeying a norm (Posner, 2000).
Typically, these papers try to identify factors (both on an individual- and on a more
aggregated-level) that are correlated with a high level of tax morale (e.g. Torgler,
2006; Frey and Torgler, 2007).
The existence of a causal link between tax morale and actual tax compliance behavior
determines the significance of this literature.
As a matter of fact it is hard to identify this possible link. First, it has to be seen and
quantified in both dimensions. In the case of tax compliance, it is hard since any form
of non-compliance is difficult to observe. Naturally non-compliant tax payers will try
to hide their deviant behavior in order to avoid punishment.
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That means, tax evasion cannot be observed and has to be estimated. Tax morale has
to be obtained by adequate survey techniques. Given that, one can observe and link
both dimensions, a credible research design to establish a causal link is needed.
II. Methodology
Being a matter of special interest, the link between tax morale and tax compliance
behavior became object of many empirical studies. The main data comes from Tax
Compliance Measurement Program (TCMP) (Clotfelter 1983, Witte and Woodbury
1985, Dubin and Wilde 1988). Tax Compliance Measurement Program is an auditing
program, made on casual subjects. The main advantage of this method is the
possibility to measure the impact of rules and policies like auditing, tax penalties,
marginal norms of taxes in case of evasion etc. However this program has some weak
points, because analyzing only on audit basis you cannot separate intentional from
unintentional mistakes. This method is mostly used in USA.
In order to have a full picture of what shapes tax morale and the impact on tax
compliance behavior we use the European approach.
To measure tax morale the main and most used approach is set by the European
and World Values Surveys (WVS). In particular, responses are given to the following
survey question: `Please tell me for each of the following statements whether you
think it can always be justified, never be justified, or something in between: Cheating
on taxes if you have a chance'. Respondents are asked to evaluate this statement on
an ordered scale from `never justifiable' (1) to `always justifiable' (10).
Based on this survey’s success, we have made a survey in Albania about tax morale
and compliance behavior.
The survey included 241 individuals, all taxpayers from different towns in Albania,
different ages and other features that are considered to be relevant to their behavior.
The questionnaires were based on ordered scale answers from 1-5 starting from a
positive end (always/a lot) to the negative one (never/not at all).
The results gathered have been tested with an Independence test, to show whether
there is a link between taxpayers’ profile and their opinions and attitudes on
compliance behavior.
III. Data description
If tax payments are partially intrinsically motivated, then the extrinsic incentives of
tax enforcement could potentially crowd out intrinsic motivation. This possibility
is predicted by theoretical models in which external incentives crowd out prosocial behavior (for example, Bénabou and Tirole 2006). Following this guideline
we designed the survey to cover opinions and/or attitudes on intrinsic and extrinsic
motivations. The survey was distributed online and it was filled by 241 taxpayers. We
tried to cover various segments and different psychographic profiles. The target group
was predicted to be as variant as possible in two main aspects: Age and Residence.
66% of the responses came from female taxpayers and 34% from male taxpayers.
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Chart 1

Source: Authors On terms of age 39.4% are (25-35 years old) 34% (up to 25 years old)
11.6% (35-45 years old) 12.9% (45-60 years old) and 2.1% (over 60 years old)
Chart 2

Source: Authors
Residence data included a wider range of responses and allowed us to make various
tests about this variable’s connections with tax morale and tax compliance.
Chart 3

Source: Authors
The second section of the questionnaires included the opinion questions on a ordered
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scale from 1-5. These questions started from what we considered as a preliminary
border for tax morale and then it was concentrated into two aspects of compliance.
Trust in the government and Fairness of the System.
“Do you think that not paying taxes is justiﬁable?
Chart 4

Source: Authors
47.9% of the taxpayers admit that not paying taxes is never justifiable, which gives
us the first clues of a moral principle guiding them. The percentages for answers that
consider not paying taxes and a justifiable attitude continue on lower levels.
“If you could, would you avoid paying taxes?”
Chart 5

Source: Authors
On a more personal level, taxpayers increase the level of neutral answers to this
question but continue to express a general opinion that supports tax compliance,
considering the avoidance as never justifiable.
“How willing are you to pay your taxes according to the legislation?”
Chart 6

Source: Authors
More than 50% of the taxpayers who filled the questionnaires expressed a positive
approach to their willingness to pay taxes, although literature has suggested that
these answers are not always reflecting their real behavior, we can conclude that there
is an intrinsic motivation to pay taxes.
“Do you agree with the actual ﬁscal policy in Albania?”
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Chart 7

Source: Authors
Continuing to the next issue that is trust in government and its decisions, taxpayers
were asked whether they agreed or disagreed with the actual fiscal policy in Albania.
As it was expected, they show high levels of neutral answers which is a result of not
wanting to express their opinion on the matter, then the answers have a negative
tendency that shows a low level of agreement with the fiscal policy that could affect
their motivation to pay taxes.
“How much does, the tax administration stimulates taxpayers not to pay?”
Chart 8

Source: Authors
Being asked about their opinion on the tax administration, taxpayers once again tend
to be neutral, which comes from the same reasons they wouldn’t want to express
opinions on fiscal policy neither. A considerable percentage of them points out the tax
administration as very important in terms of stimulating or not taxpayers not to pay.
“How much do treatment diﬀerences aﬀect the level of taxpaying?”
Chart 9

Source: Authors
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The answers of this last question regarding the fairness of the system, which is a very
important issue when it comes to tax compliance, showed that taxpayers do strongly
agree that treatment differences always affect the level of taxpaying. It also allowed
us to make some important tests regarding its relevance.
IV. Data analysis
1. Taxpayers’ Profile
Among all the elements required as part of the distributed questionnaires, the
two factors which we considered most suitable for a further analysis are Age and
Residence.
Age as a psychographic element has been tested in three different points of view.
Firstly we have tested the independence between the taxpayers’ age and their opinion
on how justifiable not paying taxes is. To the question, “Do you think that not paying
taxes is justiﬁable?” they have answered according to a linear scale of importance
from 1-5. Starting from a negative end where not paying taxes would be “Always”
justifiable to the last answer available, considering not paying taxes “Never” justifiable
as the positive approach, the results of the analysis are the following:

As we can see from the Chi-Square test, for a (p-value>0.01) there is no connection
between their age and their opinion on how justifiable refusing to pay their taxes is.
Their opinion on tax compliance is independent from the taxpayers’ age. This result
is indeed essentially important because it proves that there is no present age limit
to when taxpayers consider to have paid enough taxes or to push their decisions
related to taxes, to a certain age. Given this, there are no age categories on tax morale
terms, and having the greatest percentage of answers taken from young people we
can conclude on the tendency of their attitude, which in this case is positive and
predicted to remain so.
Secondly, divided into four groups of age categories, the taxpayers’ have answered
to another question related to tax compliance, this time on a more personal level. “If
you could, would you avoid paying taxes?”
Again on a level of importance from 1-5 they have expressed their opinion or probably
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even their actual attitude towards paying taxes.

The test results prove again that there is no dependence relation (p-value>0.01)
between age and the possibility to avoid paying taxes, which leads once again to the
general belief that the intrinsic motivation to pay taxes or to be fair and to comply
with the system is something that doesn’t change for better or worse with age. The
groups have indeed shown a more positive approach considering the avoidance of
paying taxes as an action they would never take. However this remains in the context
of a survey and necessarily what they say reflects their everyday attitude towards
taxes.
The last test result comes out of testing their opinion on the fairness of the system.
Being asked
“How much do treatment diﬀerences aﬀect the level of taxpaying?”

After the Chi-Square Tests, it appears that there is no relevant connection between
age and their opinion on how differently taxpayers are expected to be treated,
(p-value>0.01) .Although a more fair treatment would logically lead to a higher level
of intrinsic motivation to comply, and the frequency of positive results shows it as
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well.
So after taking the results related to age, we can clearly notice that there is no
statistically important dependence correlation between age and tax morale.
The second factor to continue the data analysis is Residence
This factor on its own has a huge impact because in Albania there are quite a lot
of differences between the capital city and other smaller towns, regarding the
administration of taxes. Considering this, the residence of the taxpayers’ has been
analyzed in four different aspects to prove dependence or independence with each
one, in order to see how this affects or not their levels of tax morale. Tirana is coded as
1 (being the capital city) and any other response as 2. The same logics as the previous
question, they have answered to a range from 1-5 starting from a negative end (not
paying taxes is always justifiable).

After the statistical results, we come to the conclusion that Residence is independent
to the taxpayers’ opinion on whether not paying taxes is justifiable or not. Taxpayers
tend not to be affected by where they live to say that not paying taxes is a financially
immoral attitude. This statistically based conclusion is essentially important for this
research. How citizens act in terms of taxpaying, regarding their residence in Albania
tells a lot about the future tendency of the tax morale especially in smaller towns
where more avoiding attitudes are noticed due to the lack of a good administration.
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For a (p-value>0.01) the test results show that there is no dependence between their
residence and the possibility of them avoiding paying taxes. This shows us that the
two first questions that can be considered as a preliminary border of an individual’s
tax morale are not affected and do not show any differences between categories
of different factors. Theoretically we can admit that the basic of tax morale are not
affected by these specific factors, and the frequencies measured do prove that the
majority has a positive attitude towards tax compliance.
As part of the distributed questionnaires we chose two other questions that allowed
taxpayers’ to express their opinion towards compliance behavior. One of which is
How willing are you to pay your taxes according to the legislation? This question
is thought to be tested related to residence as in different towns of Albania current
legislation might be misinterpreted due to lack of information or other factors that
keep taxpayers from fully understanding their legal obligations. This way we tried to
measure if any moral consideration affects their choice.

The Chi-Square Independence test has given us a (p-value<0.01) which proves a
dependence relation between residence and their willingness to pay taxes. So this is a
very important issue on which we should pay attention. If residence does affect their
willingness to pay, the government and the tax administration must give particular
focus on spreading same information, applying the same standards and having a
better relation with taxpayers form other cities rather than the capital.
Staying on the same topic, another important issue when it comes to residence is
whether the system appears fair enough in different parts of Albania? How differently
treated do taxpayers feel and most importantly how does this affect their motivation
to pay taxes? In order to measure this statistically, we have tested residence with
another question.
How much do treatment diﬀerences aﬀect the level of taxpaying?
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As in the first case we have significant dependence relation between the factor and
how taxpayers have answered the question. So residence is quite important when it
comes to moral and compliance considerations. In Table 7 we see that the differences
in treatment are connected to where they live and pay taxes, this way an unfair
treatment would decrease the level of their motivation to pay taxes and consequently
they would promote a noncompliant behavior.
There is a lot of work to be done in this area, because the fairness of the system and
the current fiscal policy must have same standards being applied all over the country.
2. Taxpayers’ Opinion
To continue the analysis we have tried to face opinion based answers to see if there
is any dependence on what they think about different topics of tax morale and of
course their compliance behavior. The results taken from these questions’ answers
were out of a range from 1-5, so in order to have two different approaches facing
each other, answers from 1-3 have been considered positive and 4-5 negative. To
measure the results we have used the Chi-Square Independence test for the answers
of “Do you think that not paying taxes is justiﬁable?” and “How much does, the tax
administration stimulate taxpayers not to pay?”
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According to results from the test, there is no connection between the answers given
in this two questions for a (p-value>0.01). As a result taxpayers do not correlate the
fact that not paying taxes is unjustifiable and the attitude of the tax administration. So
there is a moral principal that guides them to pay taxes that shows no dependence on
what the tax administration does as an element of noncompliance stimulation.
The second test made, tried to prove the independence between the moral principle of
considering not paying taxes unjustifiable and the possible effect of unfair treatment,
in order to see whether this preliminary border gets affected by treatment differences.
Comparing the answers of “Do you think that not paying taxes is justiﬁable?” and
“How much do treatment diﬀerences aﬀect the level of taxpaying?”
As the results show it on Table 9, there is no implication between the answers given.
Consequently even though taxpayers’ express a negative approach towards being
treated differently that doesn’t necessarily correlate with their standings about
the moral duty to pay taxes. Despite this statistically non relevant implication, we
consider treatment differences a core issue to volunteer taxpaying, the more fairly
taxpayers are treated by both tax administration and fiscal policy in general, logically
they would have supplementary reasons to comply to the system and to consider
themselves as part of the whole tax system in Albania, guided by the principle of
“You pay for how much you get and You get back for what you pay”.

The next very important implication to be analyzed is the one between the opposite
standing of tax compliance, so the possibility to avoid paying taxes and their judgment
on the fiscal policy that our actual government is applying. So the two questions “If
you could, would you avoid paying taxes?” and “Do you agree with the actual ﬁscal
policy in Albania?”
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The test results give us a (p-value<0.01) so there is a dependence implication on the
answers of these two questions. Apparently taxpayers do correlate their answers
about tax avoidance possibility and the fiscal policy of our government. We cannot
define if this connection is positive or negative, but we have to stress that institutions
must pay attention to this implication in order to stimulate taxpayers’ motivation and
their willingness to pay.
The last test made, consists of comparing the answers of another pair of questions.
This time both of the answers are about the tax system, and the test made would try
to find any possible connection between two negative effects that tax system and tax
administration could have.
The two questions being tested are “How much does, the administration stimulate
taxpayers not to pay?” and “How much do treatment diﬀerences aﬀect the level of
taxpaying?”
From the test results there is no dependence on how they have answered the two
questions, (p-value>0.01). So each of them is considered as a separate phenomenon,
but of course they have significant importance on how willing taxpayers are to pay,
as the previous tests have shown.
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Conclusions
Guided by what literature states and previous experiments have already found, our
results are largely in line with previous work focusing on individuals, demonstrating
the connection between the decisions individuals make in terms of tax compliance
and several psychographic elements.
This evidence increases particularly the significance of literature studying tax morale.
It shows that tax morale can indeed help to explain the puzzle why people pay taxes,
despite the existence of low audit probabilities and penalty rates. More generally,
this result confirms the supposition that both economic incentives and social norms
(or moral considerations) drive individual behavior. This effect tends to persist
even after controlling for the basic variables from the traditional tax evasion models
(probability of detection, the fine for tax evasion, and individuals’ tax rates) and sociodemographic and socio-economic factors (age, residence, income, education, gender,
marital status, employment status) in line with the empirical studies the traditional
deterrence factors are not performing in a satisfactory way.
Our result has also important implications for public policy. It shows that policy
makers can in principal control tax evasion by stimulating tax morale. Naturally, this
conclusion raises the important question about good instruments for policy reforms.
When it comes to countries like Albania it is notable the crucial impact that government
and tax administration have, in the means they offer and apply the tax system and
the fiscal policy. There is a high level of lack of faith in the system and a lack of
acceptance in the actual fiscal policy. So these external factors must be taken seriously
in consideration and become targets for both the government and tax administration.
However, this approach reveals that policy reforms intended to increase tax morale
may not be very effective in the short-run. Tax morale due to the factors that build it
is persistent, because a large degree it is inherited over generations, and it might take
some time to change it.
From an academic point of view, observing these effects could help to provide direct
evidence on specific channels of tax morale. From a policy point of view, it requires
interventions. For example, increases in compliance could be reinforced if individuals
feel that they are getting better public services or if they respond positively to peer
compliance. Similarly, negative shocks to morale or to compliance could lead to a
massive shrinking effect in tax morale and compliance.
On a study level, further research is recommended and required of course. Several
tests can be made and various factors that have implications on tax morale can be
analyzed and it is always a matter of great interest to study these implications.
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Kuptimi i begatimit pa shkak si burim i lindjes së detyrimeve
Përgjithësisht, individët përdorin kontratën si një mjet juridik për të shprehur
gadishmërinë dhe vullnetin e tyre për t’u përfshirë juridikisht në të drejtat dhe
detyrimet kontraktore. Megjithatë, ka edhe raste të tjera kur ngrihet çështja e
detyrimeve jashtë – kontraktore, si në rastin e institutit të begatimit pa shkak. Referuar
interpretimit literal të Nenit 10 të Rregullores Roma II1, rastet kur mund të ngrihet
çështja e begatimit pa shkak janë: rastet e pagimit të padetyruar të shumave të marra,
ose rastet të cilat lidhen me marrëdhëniet ekzistuese midis palëve sikurse është
fakti kur ato lindin jashtë një kontrate ekzistuese apo nga veprimet e palgjshme ose
deliktet, të cilat lidhen në mënyrë të ngushtë me begatimin pa shkak. Në këtë situatë,
vjen në zbatim një prej parimeve bazë në të drejtën civile siç është “Commodum ex
injuria sua non habere debet”. Ky parim, i cili përshkon të gjithë konceptin e trajtimit të
këtij instituti vlen për të treguar se “Askush nuk mund të derivojë një përfitim nga veprimi
i tij i paligjshëm”. Ky është një parim shumë i rëndësishëm në të drejtën civile, i cili
nuk gjen zbatim vetëm në këtë institut, por gjendet në të gjithë frymën e trajtimit
dhe sanksionimit të instituteve të tjera që lidhen me të. Gjithashtu, ky parim gjendet
i aplikuar dhe i interpretuar edhe nga Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut në
jurisprudencën e saj dhe ku Gjykata shpesh’herë ka gjetur shkelje të të drejtave në
rastet e aplikimit të institutit të restituimit, institut i cili nuk mund të merret më vete
dhe është i lidhur pashmangshmërisht me institutin e begatimit pa shkak, i cili nga
ana tjetër, në sistemet juridike të common law interpretohet dhe emërohet si instituti
i restituimit / restitucionit. Vetë ky fakt i fundit i cili që në terminologjinë e tij lidh
begatimin pa shkak me restituimin, pra kthimin e asaj që është përfituar në dëm të
personit tjetër, shpreh shumë thjesht faktin se begatimi pa shkak duket si një prej
instituteve dhe formave më të natyrshme që përbën shkak për lindjen e detyrimeve,
duke shërbyer kështu si burim i tyre.
1.2 Koncepti i përgjithshëm i burimit të lindjes së detyrimeve
Sikurse përmenda, mund të ketë një varietet të ndryshëm të burimeve të lindjes së
detyrimeve, në të drejtën e detyrimeve, që sikurse trajtohet në dispozitat e posaçme
në Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë, në nenin 420 të tij, më kryesoret janë
kontrata dhe ligji.
Në vazhdën e interpretimeve të mësipërme ku parashikohet fakti se kur ligji
konsisderohet burim i lindjes së detyrimeve, si një premisë e madhe, nga studimi i
Rregullore nr. 864/2007, 11 korrik 2007 “Mbi ligjin e aplikueshëm për detyrimet jashtë – kontraktore”, neni
10.

1
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kësaj të drejte dhe nga vetë fryma e dispozitave relevante në Kodin Civil të Republikës
së Shqipërisë, burim i lindjes së detyrimeve në këtë kuadër mund të konsiderohen
burimet morale, etike apo ligjore. Po kështu, doktrina të ndryshme (Delpuerto, 2014,
2) shprehen se mund të ketë disa burime ligjore të lindjes së detyrimeve, konkretisht:
ligji; kontratat; quasi – kontratat; veprimet apo mosveprimet të ndëshkueshme nga
ligji; dhe quasi – deliktet.
Po kështu, duket se detyrimet mund të lindin nga një prej burimeve të cituara ut
supra, por edhe nga kombinime të burimeve të mësipërme, pasi vetë marrëdhëniet
shoqërore mendoj se janë të larmishme dhe mund të implikojnë zbatimin e aspekteve
të ndryshme ligjore. Po kështu, çdo detyrim i cili i atribuohet një personi, detyrim për
të cilin ekziston një e drejtë e garantuar për një person tjetër, është me burim nga së
paku një prej pesë burimeve ut supra, pasi sërish gjendemi përpara Nenit 420 të Kodit
Civil, në kuadrin e “ligjit” si burim, që përfshin në vetvete shumë aspekte. Sipas
interpretimit a contrario që mund ta aplikoj në Nenin 420 të Kodit Civil, do të mund të
konkludoj se nëse një fakt nga i cili mund të prentendojmë lindjen e një detyrimi nuk
do të mund të gjurmohet në një prej burimeve të parashikuara sipas ligjit, në të gjitha
dispozitat e tij, atëherë nuk do të jemi përballë një detyrimi ligjor.
Për më tepër, për të caktuar në mënyrë të suksesshme një të drejtë, si dhe nga ana
tjetër për të kërkuar zbatimin e një detyrimi nga një person tjetër, duhet detyrimisht
të identifikohet burimi i këtij detyrimi, pra baza ligjore. Gjithashtu, vetë fakti se një
e drejtë është e drejtë ligjore pasi mbrohet nga ligji dhe, kërkesa për të respektuar
këtë të drejtë nga ana tjetër përbën detyrim rezulton në konkluzionin se, që të jemi
përballë këtij zbatimi duhet të jenë vërtetuar faktet dhe rrethanat nga veprimet apo
mosveprimet e individëve, me vërtetimin e të cilave ligji lidh lindjen e detyrimit.
Ligji, si burim i detyrimeve shprehet në forma të ndryshme. Por, sipas parimeve
themelore të së drejtës civile, të cilat gjenden në të gjithë frymën e dispozitave të
Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, detyrimet të cilat lindin nga ligji nuk mund
të prezumohen asnjëherë. Duhet detyrimisht të ekzistojë një parashikim ligjor që të
shërbejë si bazë ligjore e detyrimit. Dhe në interpretim të Nenit 420 të Kodit Civil
duke marrë në analizë edhe parashikime të ngjashme nga legjislacione të shteteve të
tjera, sërish konkludohet se, detyrimet e kërkueshme për t’u zbatuar janë vetëm ato
të cilat shprehimisht janë të parashikuara nga ligji2.
Në mënyrë komplementare, ligji po kështu, parashikon se detyrimet kontraktore në
një kontratë të lidhur rregullisht nga palët, kanë forcën e ligjit për palët kontraktuese.3
Për më tepër, ligji kërkon që këto detyrime kontraktore të jenë të zbatueshme nga
palët me mirëbesim dhe korrektësi reciproke ndaj njëra – tjetrës.4 Parë në këtë
kuadër, sërish kemi lindje të detyrimit tashmë me burim nga kontrata, në rast se
njëra prej palëve nuk vepron sipas detyrimeve kontraktore të marra përsipër dhe
është përgjegjës për shkelje të kontratës që rezulton ndër të tjera, me shpërblimin e
dëmeve të shkaktuara.
Nga ana tjetër, sikurse përmendur ut supra si burim i lindjes së detyrimeve shërbejnë
edhe quasi – kontratat. Këto lloj kontratash janë marrëdhënie juridike të cilat krijohen
dhe më tepër njihen nga legjislacione të ndryshme mbi bazën e vullnetit të sigurtë
2
3
4

Neni 1158, Kodi Civil, Filipinas.
Neni 690, Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë.
Neni 422, Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë.

45

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 3 No. 3
January, 2018

të palëve, akteve unilateral dhe të ligjshme të personave, në mënyrë që të shmanget
pasurimi i padrejtë apo begatimi pa shkak në dëm të personit tjetër. Në mbështetje të këtij
argumenti, në çështjen gjyqësore “Fernando Lopez, et al., v. Pan American World Airways”5
parashtrohet rasti i një kompanie ajrore e cila bëhet përgjegjëse për dëmet e shkaktuara
si pasojë e shkeljes së detyrimeve të tyre kontraktore. Në vitin 1966, shpërblimi i dëmit u
caktua në një shumë të madhe parash. Më tej, përgjegjësia e kësaj kompanie u rrit edhe
më tepër për faktin se u gjendën raste të shkeljes së korrektësisë dhe mirëbesimit nga ana
e tyre. Si pasojë, paditësve iu akordua dëmshpërblim moral dhe shpërblime të tjera të
dëmit të shkaktuar, si dhe duke përfshirë edhe shpenzimet gjyqësore.
Dhe pse, në legjislacione të ndryshme të vendeve të sistemit kontinental të së drejtës,
sikurse dhe legjislacioni ynë nuk parashikojnë shprehimisht se cilat janë quasi –
kontratat, këto të fundit rezultojnë në disa shembuj të përgjithshëm, siç është rasti i
Negotiorum gestio6, pagimi i padetyruar7 apo begatimi pa shkak8. Pasojat juridike, që
rrjedhin nga marrëdhëniet juridike të tilla janë njësoj si ato të marrëdhënies juridike
kontraktore, ndaj si lloje të quasi – kontratave në këtë këndvështrim shihen sikurse
më sipër: Negotiorum gestio, Condicione sine causa, Votum ose policiatio (premtimi i
njëanshëm) (Olldashi, 211).
1.3 Rëndësia e parashikimit të institutit të begatimit pa shkak
Rëndësia e parashikimit të këtij instituti është i qartë. Vendosja e një rregulli të tillë
mbron pasurinë dhe integritetin e individëve në shoqëri. Vendos rregullat bazë
të marrëdhënieve midis subjekteve të së drejtës. Madje mund të interpretoj se, ky
parimi mund të konsiderohet si një parim primar nga i cili derivojnë edhe parime
të tjera të së drejtës civile, e që shërbejnë në kuadër të ndërtimit sa më të frytshëm
të marrëdhënieve juridike të detyrimit midis këtyre subjekteve. Si parime të tjera
derivuese mendoj se është padyshim parimi i sjelljes me korrektësi reciproke mes
palëve, apo parimi shumë i rëndësishëm i mirëbesimit, që në të drejtën civile gjen
shprehje në shumë institute të tjera të saj. Konkretisht, mendoj se, ndër të tjera Neni
422 dhe Neni 674 i Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë rrjedhin dhe sanksionohen
si parime posaçërisht edhe nga rëndësia e parimit kryesor “Commodum ex injuria
sua non habere debet”. Nga ana tjetër, sigurisht ka lindur nevoja e parashikimit të
një instituti të tillë që në kohët e hershme me qëllim përshtatjen me marrëdhëniet
e reja shoqërore që po krijoheshin, në mënyrë që të mbroheshin të drejtat e njeriut.
Juriskonsulli romak Pomponius ka bërë një përcaktim juridik të begatimit pa shkak
duke thenë se është në kundërshtim me drejtësinë natyrale që të begatohesh në
dëm të një tjetri, ndaj për të ndaluar begatimin pa shkak u krijua padia që u quajt
“condictio”(Tutulani, 305).
Po kështu, duke u larguar nga pjesa historike dhe sfondi historik, i cili gjithsesi mbetet
shumë i nevojshëm për të kuptuar akoma edhe më mirë kushtet shoqërore të lindjes
së këtij instituti, për të kuptuar rëndësinë dhe akoma edhe më mirë funksionimin e tij,
jemi njëkohësisht përballë faktit kur rëndësia e rregullave që sanksionon ky institut
5
6
7
8

Fernando Lopez, et al., v. Pan American World Airways, G.R. No. L-22415, 30 March 1966.
Neni 648, Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë.
Neni 653, Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë.
Neni 655, Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë.
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shprehet së fundi me një rëndësi dhe evoluim mbresëlënës. Shumë prej Universiteteve
prestigjioze në Angli, Kanada, Australi, Zelandën e Re ndër të tjera, kanë një kurs të
veçantë studimi vetëm për këtë institut, atë të begatimit pa shkak dhe me kontributin
e profesorëve të shquar të së drejtës, begatimi pa shkak është shndërruar në një prej
fushave intelektuale e më vitale të së drejtës private.9
1.4 Vështrim i shkurtër dhe i përgjithshëm mbi sfondin historik dhe evoluimin e
institutit të begatimit pa shkak nisur nga e drejta Romake
Instituti i begatimit pa shkak është një institut i hershëm i së drejtës civile që gjen zanafillën
e tij që në të drejtën romake. Ai është parashikuar për herë të parë në veprën e Pretorit, i
themeluar mbi parimin e equity, e cila kërkon që askush të mos fitojë padrejtësisht në dëm
të një personi tjetër (Tutulani, 305). Sikurse u përmend në hyrje të këtij kreu, një parim
tjetër po kaq i rëndësishëm që tregon dhe prejardhjen e këtij instituti është parimi sipas
të cilit “Commodum ex injuria sua non habere debet”. E drejta Romake është pikënisje e të
gjithë së drejtës civile. E nuk kishte si të ishte ndryshe edhe për institutin e begatimit pa
shkak, si pjesë e së drejtës civile. Origjina e tij gjendet në Romë. Zanafilla e së drejtës civile
gjendet në të drejtën civile romake, e cila në shekullin e VI-të u kodifikua nga perandori
Justiniani (Olldashi, 194), në të famshmin Corpus Juris Civilis.
Parimi i të mosbegatuarit pa shkak në dëm të personave të tjerë rrjedh nga e drejta
Romake, madje evolucioni i saj në vendet e së drejtës kontinentale është thuajse i njëjtë,
sikurse vjen ky konkluzion nga fryma e dizpozitave në Kodin Civil, konkretisht në
Nenet 655 – 658 të këtij Kodi. Ndërkohë që, në të drejtën kontinentale trashëgimia e
këtij instituti duket se ruhet me rigorozitet përpos ndryshimeve që mund të ndodhin
në zbatim për shkak të qasjes me marrëdhënie të reja shoqërore, si dhe në kushtet e
në territor të ri të zbatimit të tij, nga ana tjetër, në vendet e sistemit Common law ky
institut gjendet në një formë thuajse tërësisht të ndryshme nga sistemi i mëparshëm.
Siç përmendin në studimet e tyre doktrinues të ndryshëm të së drejtës, por edhe nga
jurisprudenca e këtyre vendeve instituti i begatimit pa shkak, që konsiderohet si unjust
enrichment, trajtohet më së shumti si koncept dhe institut i lidhur me Restituimin, ndaj
shpesh në materiale të ndryshme studimore ndër të tjera edhe në përgatitjen e këtij
punimi, gjendet me emrin instituti i restitucionit.
Parimi sipas të cilit askush nuk mund të pasurohet në dëm të një personi tjetër, siç
u tregua ut supra është një parim i hershëm. Në Romë, është provuar se të paktën
në kohën e Pontifeksit Quintus Mucius Scaevola, ky parim ishte një ide tashmë e
zhvilluar. Baza mbi të cilën ky parim ngrihej ishte ideja filozofike greke, veçanërisht
ato të cilat përmbaheshin në “Rregullat morale të Nichomanquean”, vepër më e
hershme e Aristotelit. Po kështu, sipas Mitit të Nemesit është e nevojshme që ekuilibri
midis personave të mos kompromentohet.
Përgjatë shekujve gjeneratat kanë riprodhuar idenë primare të cilën Pomponius e
kishte shenjtëruar për njerëzimin dhe humanizmin. “Naturae aequum est neminem cum
alterius detrimento et injuria, fieri locupletiorem”. Përveç faktit se, parimi i begatimit pa
shkak prezanton konsolidimin e një rregulli me përmbajtje të larta morale, duhej të
kalonte një kohë e gjatë derisa ky parim të shenjtërohej dhe më pas të sanksionohej
9
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nga ligji si një burim i përgjithshëm autonom i detyrimeve.10 Disa prej shkollave kanë
gjetur shpjegimin në faktin se natyra e këtij rregulli moral ishte shumë i paqartë.
Sikurse thuhej, ky rregull ishte përgjithësisht i aplikueshëm në shumë mënryra dhe
në rrethana të ndryshme saqë ishte e vështirë për t’iu dhënë një formë juridike e
mjaftueshme për të qenë e qartë në zbatim. Për disa studiues të tjerë, sipas materialeve
të studimit ky koncept vinte më së shumti nga instikti juridik se sa nga konceptet
juridike. Madje, disa prej tyre e shpjegojnë këtë parim duke e krahasuar me një
lumë nëntokësor që ndjek një rrjedhë të caktuar e cila shfaq ekzistencën e saj, por që
asnjëherë nuk del në sipërfaqe të hapur.11
Në kohët klasike, e drejta Romake ofronte një sërë mjetesh për të shmangur rastet e
begatimit pa shkak. Instituti i Restituitio in integrum konsiderohej si urdhër i gjyqtarit
për të kthyer sërish gjëndjen e mëparshme përpara se të ekzistonte dëmi i ardhur nga
begatimi pa shkak.
Megjithatë, dy paditë të cilat prezantonin më së miri mjetet procedurale për të
sanksionuar dhe ndëshkuar begatimin pa shkak ishin condictio sine causa (padia pa
një shkak juridik) dhe action in rem verso.
Padia condictio sine causa ngrihej atëherë kur poseduesi i një sendi nuk kishte titull
të vlefshëm posedimi. Sipas këtyre quasi – kontratave, personat që kishin marrë ose
përfituar prej dikujt të mira materiale, për të cilat nuk mund të ishin dot pronarë, pasi
dhënësi i kishte bërë veprimet në favor të tyre, duke mos qenë i detyruar, por duke u
gjendur në kushtet se besonte se ishte i tillë, ishin të detyruar të kthenin atë që kishin
marrë apo përfituar dhe rastet kur mund të ishin para veprimeve të tilla të detyrimit, u
përfshinë në ato marrëdhënie, pothuajse kontraktore, prej të cilave linden detyrimet e
kthimit të vlerave të përfituara në mënyrë të pamerituar, pa ndonjë shkak të ligjshëm
(Olldashi, 213). Sikurse u përmend ut supra, për të ndaluar dukurinë e begatimit pa
shkak ishte padia e condictio, e cila ishte një padi që ndahej përpos dy ndarjeve të
mësipërme edhe në disa degë të tjera që u klasifikuan nga Justiniani:
Condictio indebiti (padia për kthimin e pagimit të padetyruar);
Condictio causa data causa non secuta (padia për mosverifikimin e shkakut
juridik);
Condictio ob turpem causum (padia për shkakun imoral);
Condictio sine causa;
dhe Action in rem versio (Tutulani, 305).
Në lidhje me këtë të fundit, ekzistonte action de peculio dhe in rem verso të cilat
aplikoheshin kur paterfamilias pasurohej direkt ose indirekt përmes pasurisë apo
pronës së një personi tjetër i cili ishte nën autoritetin e tij. Me fjalë të tjera, ati mund
të paditej përmes action in rem verso nëse kreditori ishte në pozicion të tillë për të
provuar se biri ka konkluduar një biznes në mënyrë direkte për llogari dhe përfitim të
të atit. Në lidhje me këtë lloj të veçantë padie ishte parakusht i domosdoshëm që biri
të kishte vepruar direkt për llogari dhe përfitim të të atit, rrjedhimisht, kjo padi nuk
do të ngrihej në rast se avantazhet do të rezultonin në pasurimin e të atit në mënyrë
indirekte, nëse biri do të kishte vepruar në interes të tijin personal, por në këtë rast do
të kishte vend për padinë actio de peculio. Në këto raste, nuk ishte e nevojshme që ky i
fundit të kishte vepruar nën urdhrat e të atit. Mjafton që begatimi pa shkak rezultonte
10
11
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si një pasojë e një akti që përmbushej nga biri ose nga një skllav, pra një person që
ishte nën autoritetin e një personi tjetër përfitues.
Restituimi, pra kthimi i shumave mund të ishte dhe të akordohej deri në masën e
vlerës së pronës së të birit apo skllavit, ose për aq sa ishte begatuar nga paterfamilias.
Sikurse vërehet, në të drejtën Romake ky institut ka qenë i parashikuar thuajse në
të gjitha format e tij, pavarësisht se, për interes të këtij punimi nuk janë trajtuar të
gjitha llojet e detajuara të padive në mbrojtje të individëve nga begatimi pa shkak i të
tjerëve. Në funksion të efektivitetit të këtij punimi, si dhe për të sjellë sadopak sfondin
historik të këtij instituti, janë trajtuar vetëm disa prej rasteve të zbatimit të begatimit
pa shkak me qëllim që të njihet më mirë ky institut duke njohur edhe shkaqet dhe
kushtet historike të lindjes së tij dhe parashikimeve të para të tij.
Gjithashtu, Digestet apo Pandektet e Justinianit përmbajnë parimet themelore nga të
cilat po kështu derivojnë edhe konceptet e reja moderne të begatimit pa shkak. Nga
studimi i të gjitha materialeve studimore vihet re përdorimi në masë i parimit kryesor
aq sa duket si një postulat parimi sipas të cilit “Është çështje e drejtësisë natyrore dhe e
equity fakti që askush nuk duhet të përfitojë në dëm të një personi tjetër”(Berger, 405).
Ky parim ndërtoi një sërë padish të tjera, “condictions” të cilat lindën që në të drejtën
Romake.12 Shekulli i 18-të solli një frymë të re në lidhje me këtë institut; Lordi
Mansfield në Angli i adoptoi paditë e së drejtës Romake në çështjen Moses k. Macferlan
(Birks, 1984, 37) dhe u implementuan edhe në Kodin Civil të asaj kohe në shumë
vende të tjera.13 Ky proces pati kulminacionin e tij në shekullin pasardhës kur pjesa
më e madhe e këtyre padive – condictions, sikurse edhe vetë padia e përgjithshme për
begatimin pa shkak u kodifikuan në Kodin Civil Gjerman, Bürgerliches Gesetzbuch.14
Përpos origjinës Romake të këtij instituti, zhvillimi i ligjit të begatimit pa shkak
përgjatë Europës ka qënë në forma dhe mënyra të ndryshme. Sikurse, doktrinues
të së drejtës shprehen në forma të ndryshme, begatimi pa shkak është një fushë e
së drejtës për të cilën hasen vështirësi për të gjetur një “bërthamë të përbashkët/të
përafërt” në të drejtën private Europiane (Smits & Mak, 2008, 249-250). Jo të gjitha
vendet Europiane kanë rregulla mbi parashikimin e institutit të begatimit pa shkak,
madje edhe kur rregulla të tilla ekzistojnë ato ndryshojnë shpesh nga njëri parashikim
në tjetrin (Belling, 2013, 251). Megjithatë, pavarësisht ndryshimeve të shumta që
mund të ekzistojnë parimi mbetet i njëjtë në territorin Europian: Kur një person ka
përfituar disa të mira në dëm të një personi tjetër, në një situatë të pajustifikueshme
dhe pa shkak për atë person që të përfitojë, ky përfitim duhet t’i rikthehet atij që i
takon (Dickson, 1995, 103).
Martin Vranken, Fundamentals of European Civil Law (2nd edn, The Federation Press 2010) fq.103, pg
505; Peter Birks, The Foundations of Unjust Enrichment: Six Centennial Lectures (Victoria UP 2002) 146;
James Edelman, ‘Australian Challenges for the Law of Unjust Enrichment’ (Fjalim i mbajtur në Universitetin
Perëndimor në Australi, Perth, 24 shkurt 2012).
13
Referuar si konkluzion në Daniel Patrick O’Connell, ‘Unjust Enrichment’ (1956) 5(1) The American
Journal of Comparative Law 2 - 8.
14
Kodi Civil Gjerman BGB, ishte Kodi i parë civil europian që kodifikoi ligjin për begatimin pa shkak si një
degë e veçantë dhe diskrete e së drejtës.
Christian von Barr and Stephen Swann, Principles of European Law: Unjustified Enrichment, 2010 fq. 20.
Lionel Smith, ‘Property, Subsidiarity, and Unjust Enrichment’ in D Johnston and R Zimmermann Unjustified
Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective, 2002, fq.  588 - 596;
Reinhard Zimmermann and Jacques du Plessis, ‘Basic Features of the German Law of Unjustified Enrichment’
[1994] Restitution L Rev fq.14.
12
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1.5 Vështrim i shkurtër i begatimit pa shkak sipas Kodit Civil të vitit 1929
Legjislacioni civil e veçanërisht Kodi Civil në Shqipëri ka ndjekur një rrugë të gjatë
deri në formën në të cilin ai ndodhet sot. Ndër periudhat më në zë, që i kanë dhënë
zhvillim të drejtës civile, duke u parashikuar në Kodin Civil përkatës pothuajse të
gjitha aspektet dhe institutet e së drejtës civile, padyshim është periudha e qeverisjes
së Ahmet Zogut. Kodi Civil i vitit 1929, është një nga trashëgimitë e së drejtës civile, për
shkak të parashikimit për herë të parë të disa aspekteve civile, jo vetëm të patrajtuara
më parë por edhe të ndaluara shprehimisht. Një ndër këto është përshembull pozita
e gruas, bashkëshortes në çështjet e trashëgimisë.
Megjithatë , ajo që na intereson është trajtimi që Kodi Civil i vitit 1929 i ka bërë të
drejtës së detyrimeve, quasi – kontratave dhe veçanërisht begatimit pa shkak. Ky kod
solli një frymë të modeleve romaniste të së drejtës private. Kjo frymë pasqyrohet edhe
në trajtimin që Kodi Civil i vitit 1929 i ka bërë teorisë së veprimit juridik në Titullin
e Dytë “Obligimet dhe Kontratat në përgjithësi”. Ky kod ka trajtuar në mënyrë të
detajuar rregullimin e disa lloj kontratash. Konkretisht, në lidhje me quasi - kontratat,
në Kodin Civil të vitit 1929 ato përfshihen në dispozita të caktuara që gjenden brenda
LIBRIT TË KATËRT me titull “Mënyrat e fitimit dhe të transmetimit të zotënimit dhe të
së drejtave të tjera mbi sendet”. Në Seksionin II parashikohet në vetëm një dispozitë,
konkretisht në nenin 1135, premtimi i njëanshëm, si një prej burimit të lindjes së
detyrimeve. Më tej, në Seksionin III trajtohet më gjerësisht instituti i Gjerimit të punëve
– Gestion s’affaires apo Negotiorum gestio. Në vijim të trajtimit të quasi – kontratave në
Seksionin IV parashikohen në dispozita të detajuara rasti i Pagimit të padetyruar
dhe së fundi, në Seksionin V trajtohet në vetëm një dispozitë instituti i Begatimit pa
shkak, konkretisht në nenin 1148.
Në një këndvështrim të përgjithshëm të të gjithë këtyre dispozitave parë me syrin
krahasues të tyre me parashikimet në dispozitat relevante në kodin Civil në fuqi, të
vitit 1994, institutet trajtohen thuajse në të njëjtën mënyrë. Jo më kot, Kodi Civil i vitit
1929 përbën një trashëgimi të vlefshme për të gjitha institutet e së drejtës civile të
parashikuara për zbatim në kohët e sotme.
Në nenin 1148 parashikohet në formën e një parimi se, “Ai që begatohet pa shkak në
dam të një personi tjetër, asht i detyruem, brenda kufijve të begatimit të vet, me shpërblye atë
person për sa asht varfnue”
Nga interpretimi literal që mund t’i bëjmë kësaj dispozite vihet re se, parashikohen
rregullat dhe kushtet më kryesore për ekzistencën e begatimit pa shkak dhe
njëkohësisht rrethanat me vërtetimin e të cilave do të ndodhemi përpara këtij instituti.
Kështu, parashikohet kushti i parë: të të qënit i begatuar, pra personi duhet të jetë
përfitues i një vlere, pa u specifikuar në çfarë vlere. Në analogji me parashikimin
në nenin 655 të Kodit Civil aktual të Republikës së Shqipërisë shohim se shfaqet më
e detajuar ky aspekt duke e paraqitur në dy forma kryesore: begatimi në formën e
fitimit të diçkaje, ose begatimi në formën e kursimit të diçkaje.
Po kështu, kushti i rradhës sikurse parashikon neni 1148 i Kodit Civil të vitit 1929,
është fakti i të begatuarit pa shkak. Edhe në këtë kuadër parashikimi në vështrim
krahasues me atë aktual është i njëjtë, pasi ky term dhe ky koncept “pa shkak”përbën
në vetvete të gjithë arsyen e zbatimit të këtij instituti. Në mungesë të një shkaku, i
cili mund të jetë mungesë e një shkaku të ligjshëm, pra siç mund të jenë raste të tjera
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të parashikimeve ligjore për mënyrat e fitimit të një pasurie apo pronësie, përbën
thelbin e zbatimit të begatimit pa shkak dhe si pasojë aplikimin e këtij neni.
Gjithashtu, parashikohet kushti i tretë, sipas të cilit duhet të vërtetohet “dami” që ka
përsuar personi ndaj të cilit apo në humbje të të cilit personi përfitues ka begatuar. Ky
dëm mund të jetë i çfarëdoforme, përderisa nuk specifikohet në nenin 1148 të Kodit
Civil të vitit 1929, mjafton që të vërtetohet si fakt.
Së fundi, parashikohet sipas nenit 1148 të këtij Kodi, së bashku me vetë institutin e
begatimit pa shkak, edhe instituti tjetër pa të cilin begatimi pa shkak nuk mund të
shihet, që është ai i restitucionit. Sipas kësaj dispozite, gjëja e begatuar dhe dëmi i
shkaktuar duhet të shpërblehet.
Ky shpërblim duhet të bëhet në masën siç parashikon neni 1148 i Kodit dhe
konkretisht, shpërblimi do të duhet të bëhet për personin tjetër për aq sa ai është
varfëruar dhe gjithmonë brenda kufijve të begatimit të kryer tashmë.
Po të njëjtin parashikim gjejmë edhe në Kodin Civil aktual, thuajse mutatis – mutandis.15
Kodi në fjalë i 1 prillit 1929 është hartuar mbi bazën e Kodit më modern të asaj kohe,
të Kodit të Napoleonit, duke marrë kështu tipare edhe nga sistemi francez, që ka
ushtruar ndikim edhe në sisteme të tjera ligjore të shumë shteteve të tjera. Nga Kodi
Civil në fjalë janë huazuar edhe disa aspekte të rëndësishme në trajtimin aktual të
kontratave dhe quasi - kontratave nga Kodi ynë Civil aktual.
1.6 Vështrim i shkurtër i begatimit pa shkak sipas Kodit Civil të vitit 1981
Edhe në Kodin Civil i vitit 1981, si pararendës i Kodit Civil aktual ka dispozita të
caktuar lidhur me parashikimin e lindjes së detyrimeve dhe konkretisht të begatimit
pa shkak si një prej burimeve të lindjes së tyre.
Në Kreun V, specifikisht në nenin 140 të këtij Kodi parashikohen burimet e lindjes së
detyrimeve.
“Shteti organizon, drejton dhe zhvillon tërë jetën ekonomike e shoqërore me plan unik dhe
të përgjithshëm. Burimi kryesor i lindjes së detyrimeve në Republikën Popullore Socialiste
të Shqipërisë janë aktet e planifikimit të ekonomisë socialiste të tjera nga organe kompetente.
Detyrimet lindin edhe nga veprimet juridike të parashikuara nga ligji dhe veçanërisht nga
kontrata, nga shkaktimi i dëmit dhe nga përfitimi pasuror pa të drejtë.”
Sikurse vihet re, ky Kod është shumë i qartë në parashikimin e tij lidhur me
përcaktimin nga ana e legjislatorit të burimit të lindjes së detyrimeve. Në këtë
parashikim ligjor vihet re gjithashtu edhe se, në ndryshim nga Kodi i mëparshëm
sikurse trajtuar ut supra dhe në ndryshim njëkohësisht edhe nga Kodi Civil aktual
(1994) mungon trajtimi dhe parashikimi i instituteve të tjera, shkaqe dhe burime të
lindjes së detyrimeve, sikurse janë Negotiorum gestio dhe Pagimi i padetyruar.
Megjithatë, përsa i intereson trajtimit të këtij punimi, i referohem më konkretisht Kreut
IX, specifikisht nenit 350 të tij, në Kodin Civil të vitit 1981 në të cilin parashikohet se
detyrimet lindin nga përfitimet apo begatimi pasuror pa të drejtë.
“Personi që ka përfituar ose ka kursyer një pasuri në dëm të një personi tjetër pa ndonjë shkak
të ligjshëm ose për shkak që nuk është vërtetuar ose është zhdukur më pas, detyrohet të kthejë
atë që ka përfituar ose kursyer në dëm të tjetrit.”
15
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Po kështu, sipas neneve 135 deri në 138 të këtij Kodi parashikohet shkurtimisht se,
ky kthim i pasurimit duhet të bëhet nga personi që e ka përfituar atë pa shkak ligjor
së bashku me të ardhurat që ka nxjerrë ose që duhet të nxirrte. Megjithatë, në rastin
e fundit personi që ka begatuar ka të drejtë të kërkojë pagimin e shpenzimeve që ka
bërë për sendin, sipas dispozitave të cituara më lart.
Sikurse evidentoj nga ky parashikim ligjor, koncepti i begatimit pa shkak është dhënë
në të njëjtën formë në lidhje me shprehjen e thelbit të tij, sikurse Kodi i mëparshëm
i vitit 1929, si dhe sipas Kodit Civil aktual. Nga Kodi ynë aktual, në nenin 655 të tij
është trashëguar një pjesë e këtij parashikimi, sipas të cilit është përfshirë forma e
begatimit apo pasurimit, që shprehet ose në formën e fitimit të diçkaje ose në formën
e kursimit, siç u citua ut supra.
Megjithatë, pavarësisht ndryshimeve midis Kodeve të ndryshme në vite, instituti
sërish mbetet në thelb në të njëjtin parashikim. Ndryshimet nga ana tjetër mund
të lidhen dhe janë reflektimi i sistemeve të caktuara të shtetit sipas kushteve dhe
rrethanave historike përkatëse. Ajo çfarë shihet me rëndësi për këtë punim dhe arsyeja
e trajtimit edhe të kësaj pjese historike është për të treguar rëndësinë e këtij instituti,
duke sjellë shembujt e parashikimeve të ndryshme të tij në Kode të ndryshme Civile.
Konkluzione
Në këtë punim prezantova aspekte që lidhen dhe flasin për konceptin e begatimit pa
shkak, si një prej shkaqeve dhe si burim i lindjes së detyrimeve. Po kështu, në këtë
punim u dha koncepti i përgjithshëm i lindjes së detyrimeve për të kuptuar më mirë
më pas vetë begatimin pa shkak si një prej këtyre burimeve. Gjithashtu trajtova në
mënyrë specifike edhe disa prej arsyetimeve dhe argumenteve që tregojnë rëndësinë
e parashikimit të këtij instituti të së drejtës civile, që në të vërtetë në praktikë nuk
haset gjerësisht. Së fundi, u trajtuan në këndvështrim krahasues dhe të shkurtër
parashikimet ligjore në evoluim të begatimit pa shkak.
Në të gjithë institutin dhe këtë punim ravijëzohet parimi kryesor, që rrjedh që nga e
drejta Romake, Commodum ex injuria sua non habere debet”. Ky parim, i cili përshkon të
gjithë konceptin e trajtimit të këtij instituti vlen për të treguar se “Askush nuk mund të
derivojë një përfitim nga veprimi i tij i paligjshëm”. Ky është një parim shumë i rëndësishëm
në të drejtën civile, i cili nuk gjen zbatim vetëm në këtë institut, por gjendet në të gjithë
frymën e trajtimit dhe sanksionimit të instituteve të tjera që lidhen me të.
Gjithashtu, ky parim gjendet i aplikuar dhe i interpretuar edhe nga Gjykata
Europiane e të Drejtave të Njeriut në jurisprudencën e saj dhe ku Gjykata shpesh
herë ka gjetur shkelje të të drejtave në rastet e aplikimit të institutit të restituimit,
institut i cili nuk mund të merret më vete dhe është i lidhur pashmangshmërisht me
institutin e begatimit pa shkak, i cili nga ana tjetër, në sistemet juridike të common law
interpretohet dhe emërohet si instituti i restituimit / restitucionit.
Vetë ky fakt i fundit i cili që në terminologjinë e tij lidh begatimin pa shkak me restituimin,
pra kthimin e asaj që është përfituar në dëm të personit tjetër, shpreh shumë thjesht
faktin se begatimi pa shkak duket si një prej instituteve dhe formave më të natyrshme
që përbën shkak për lindjen e detyrimeve, duke shërbyer kështu si burim i tyre.
Në lidhje me rëndësinë e parashikimit të një instituti të tillë, siç u trajtua në punim,
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sigurisht ka lindur nevoja e parashikimit të një instituti të tillë që në kohët e hershme
me qëllim përshtatjen me marrëdhëniet e reja shoqërore që po krijoheshin, në mënyrë
që të mbroheshin të drejtat e njeriut. Juriskonsulli romak Pomponius ka bërë një
përcaktim juridik të begatimit pa shkak duke thenë se është në kundërshtim me
drejtësinë natyrale që të begatohesh në dëm të një tjetri, ndaj për të ndaluar begatimin
pa shkak u krijua padia që u quajt “condictio”(Tutulani, 305).
Ndër të tjera dhe në vijim të mendimit të mësipërm, origjina nga e drejta Romake
evidentohet dhe tregohet qartë në punim. Gjithashtu, Digestet apo Pandektet e
Justinianit përmbajnë parimet themelore nga të cilat po kështu derivojnë edhe
konceptet e reja moderne të begatimit pa shkak. Nga studimi i të gjitha materialeve
studimore vihet re përdorimi në masë i parimit kryesor aq sa duket si një postulat
parimi sipas të cilit “Është çështje e drejtësisë natyrore dhe e equity fakti që askush nuk duhet
të përfitojë në dëm të një personi tjetër” (Berger, 1953, 405).
Në lidhje me krahasimin ndër vite të Kodit Civil në Shqipëri, Kodi Civil i 1 prill 1929, siç
u trajtua përbën një prej trashëgimive më të rëndësishme, i cili është hartuar mbi bazën
e Kodit më modern të asaj kohe, të Kodit të Napoleonit, duke marrë kështu tipare edhe
nga sistemi francez, që ka ushtruar ndikim edhe në sisteme të tjera ligjore të shumë
shteteve të tjera. Nga Kodi Civil në fjalë janë huazuar edhe disa aspekte të rëndësishme
në trajtimin aktual të kontratave dhe quasi - kontratave nga Kodi ynë Civil aktual.
Po kështu, edhe Kodi Civil, 1958, trajton begatimin pa shkak. Sikurse evidentoj,
koncepti i begatimit pa shkak është dhënë në të njëjtën formë në lidhje me shprehjen
e thelbit të tij, sikurse Kodi i mëparshëm i vitit 1929, si dhe sipas Kodit Civil aktual.
Nga Kodi ynë aktual, në nenin 655 të tij është trashëguar një pjesë e këtij parashikimi,
sipas të cilit është përfshirë forma e begatimit apo pasurimit, që shprehet ose në
formën e fitimit të diçkaje ose në formën e kursimit, siç u citua ut supra.
Megjithatë, pavarësisht ndryshimeve midis Kodeve të ndryshme në vite, instituti
sërish mbetet në thelb në të njëjtin parashikim. Ndryshimet nga ana tjetër mund
të lidhen dhe janë reflektimi i sistemeve të caktuara të shtetit sipas kushteve dhe
rrethanave historike përkatëse. Ajo çfarë u pa me rëndësi për këtë punim dhe arsyeja
e trajtimit edhe të kësaj pjese historike ka qenë për të treguar rëndësinë e këtij instituti,
duke sjellë shembujt e parashikimeve të ndryshme të tij në Kode të ndryshme Civile.
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Cultura tecnologica della progettazione
Dr. Silvana Sukaj
Drnt. Fatjon Saliu
MSc. Mirva Gega
Il processo progettuale quale “studio delle possibilita” d’attuazione di un idea,
mossa da date motivazioni, per il raggiungimento di determinati risultati” non
puo’ prescindere da un’accurata analisi dello spazio sistemico in cui va a collocarsi.
(Ciribini in “Tecnologia e progetto”).
Il mondo è nel suo complesso ben lontano dall’equilibrio: Quando ci spostiamo
dall’equilibrio a condizioni lontane da esso ci spostiamo dal ripetitivo e dall’universale
verso lo specifico e l’unico.
Per usare un linguaggio antropomorfo, in condizioni di lontananza dall’equilibrio, la
materia comincia ad essere capace di percepire differenze nel mondo esterno, puo’
reagire con grandi effetti a piccole cause, puo’ trovarsi davanti a biforcazioni.
Strutture e caos dissipativi sono figli del’secondo principio (Ilya Prigogine, Physis).
Nel 1865 Clausius formulo’ la seconda legge della termodinamica introducendo
una nuova quantita’: L’entropia. L’importanza fondamentale dell’entropia è che in
quanto risultato di processi irreversibili e orientati nel tempo, l’entropia del nostro
universo (considerato come un sistema isolato) è crescente, in condizioni lontane
dall’equilibrio, e manifestazioni del ruolo costruttivo dell’irreversibilita’.
Le “leggi della natura”, come ormai siamo in grado di decifrarle, sono le leggi di
un universo aperto. Esse concernono le probabilita’ di evoluzione in un futuro che
tuttavia non determinano. Esse costruiscono un “passaggio stretto” tra due forme di
alienazione: la sottomissione a leggi che riducono l’invenzione a un’apparenza e la
rassegnazione al gioco arbitrario di avvenimento aleatori, inintelligibili.(Prigogine).
Ilya Prigogine e Isabelle Stengers sostengono che le leggi hanno una direzione nel
tempo. Le strade su cui cammina la natura non possono essere previste con tutta
certezza. La parte giocata in esse da un accidente è irriducibile e adirittura molto
piu’ decisiva di quanto Aristotele stesse credesse. La natura che si biforca è quella
in cui differenze piccole, fluttuazioni insignificanti, possono se si danno circostanze
opportune, espandersi in tutto il sistema e produrre nuove funzioni, un nuovo
comportamento globale. Curiosamente la storia della nostra comprensione del
livello microscopico di descrizione è strettamente parallela a quella del livello
macroscopico, per le quali Max Born aveva osservato che lo spin, per esempio
(proprieta’ dell’elettrone ad allinearsi lungo le linee di un campo elettromagnetico)
è oggi fonte di molte informazioni: meccanismi di scambio energetico, variazione di
strutture, processi biologici. Lo spin, inoltre, è strettamente connesso al tempo, tanto
che il suo tempo di vita su un livello energetico dipende fortemente dalle ”relazioni”,
dagli incontri, dalle correlazioni con l’ambiente circostante. Per cui piu’ si va, partendo
dalle particelle elementari, a studiare le interrelazioni con i sistemi biologici o con gli
ecosistemi biologici o con gli ecosistemi, piu’ si scopre la complessita’ e l’intrinseca
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aleatorieta’ della natura. (Indeterminazione di Heisenberg).
Il margine del caos è dove nuove idee e genotipi innovativi erodono senza tregua i
confini dello STATUS QUO, e dove persino la vecchia guardia meglio trincerata sara’
infine capovolta.
Il margine del caos è dove secoli di schiavitu e segregazione cedono d’improvviso il
passo al MOVIMENTO PER I DIRITTI CIVILI.
Il margine del caos è il campo di battaglia perennemente in bilico tra inerzia e
anarchia.’’No, non si tratta dell’ennesimo elogio del “nuovo”, ne di un generico
manifesto ideologico, quanto dell’annuncio ottimistico come si conviene a ogni
grande scoperta scientifica, di un possibile rivoluzione concettuale su cui si stanno
appuntando gli occhi di analisti, politici e industriali alle prese con un mondo sempre
piu’globalmente omogeneo, ma localmente frantumato, al confine appunto tra
ordine e caos. La scoperta cioè di quelle leggi elementari sottese a eventi eterogenei
e apparentemente inspiegabili quali la decadenza di civilta’progredite, l’estinzione
in massa dei dinosauri, il crollo della Borsa nel lunedi nero del 1987, la formazione
di organi sofisticati come l’occhio e il cervello, la genesi di una galassia, via via fino
all’ultimo dei misteri, l’origine della vita a partire dal brodo primordiale di singole
molecule.
Il vecchio grande libro della natura, finora codificato in caratteri matematici e
governate da leggi lineari, si schiude a una nuova metafora, che nella complicita’
paradossale tra ordine e disordine, organizzazione e spontaneismo, cooperazione e
antagonismo, trova la sua formula vincente, e tra le file di una comunita’scientifica
trasgressiva e iconoclasta conta i suoi piu’ agguerriti sostenitori. (Mind and Nature).
L’ambiente è un sistema complesso per cui come sostiene Bottero,’’tanto maggiore
è il livello di complessita’ nell’organizzazione di un sistema naturale o sociale tanto
maggiore è la sua stabilita’ o come sostiene Ciribini, che il quasi equilibrio o equilibrio
dinamico si consegue incrementando la complessita’ o differenziazione, stato di
segmentazione di un entita’ sistemica in sottosistemi (Principio basilare di ecologia).
Da questa visione prende vita la teoria di Bookchin, secondo la quale
“L’autorganizzazione delle sostanze in forme sempre piu’ complesse, implica un
incessante attivita’ per raggiungere la stabilita’.
Una “stabilita” che come la “complessita” diventa scopo.
L’organismo non puo’ prescindere dal suo ambiente con il quale deve stabilire
rapporti adattivi e di scambio (G.Bateson,.1972).
L’ambiente è caratterizzato, da diversi elementi (fisico_chimici; biologici; socio_culturali;
tecnico_economici) viene ad essere strutturato secondo quattro sottosistemi: due
antropici (socio sfera e tecno sfera) e due anantropici (biosfera e geosfera), marcandone la
nozione sistemica di ambiente ne sottolineano la complessita’ che viene a considerarsi
come un valore aggiunto, non piu’ come un limite (M.Chiapponi), distinguendosi in
due forme di complessita’: l’ontological complexity (complessita’ dell’ambiente) e la
semiotic complexity (complessita’dei segni, teorie, metodi e modelli correlati a tale ambiente).
Una riduzione della complessita’ dell’ambiente sarebbe pericoloso in quanto
porterebbe ad un appiattimento di sistemi sociali e ad un danno ambientale. Invece
una riduzione della semiotic complexity è auspicabile (Mario Burge).
La presente instabilita’ del sistema mondiale portera’a un punto di rottura
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dell’ordine consolidato e alla successiva instaurazione di un nuovo ordine. La nuova
societa’dovra’dunque essere costantemente in equilibrio dinamico, cioe’ essere capace
di stabilire sempre nuovi e soddisfacenti equilibri nel sistema globale, inserendo nella
propria azione i temi qualitativi, politici ed etici del’rispetto e dell’miglioramento di se
stessi dalla attuale concezione quantitativa e materialistica della vita. (Augusto Peccei).
Il mutamento è l’unica caratteristica immutabile del paesaggio(F.L.Wright).
Nel corso del (XIX) secolo viene considerata solo lo stato finale dell’evoluzione
termodinamica, quello corrispondente alla condizione ultima dell’entropia di
un’sistema, sappiamo ora che lontano dall’equilibrio, possono darsi trasformazioni
che portano dal disordine, dalla de organizzazione verso l’ordine e l’organizzazione,
nuovi stati dinamici della materia, che riflettono l’interazione del’sistema con cio’ che
lo circonda (trasformazioni). L’irreversibilita’ puo’essere, dunque, fonte di ordine e di
coerenza, costituendosi quale ponte fra l’essere e il divenire (mutamento/passaggio di
stato). In questo processo di trasformazione, l’asse temporale non è piu’ trascurabile
e l’irreversibilita’del ciclo entropico, non fa’ che sottolineare la finitezza delle risorse
naturali (Prigogine).
Nell’ottica della minimizzazione che la trasformazione dell’ambiente deve
avere sull’ecosistema viene definita la ‘’CULTURA TECNOLOGICA DELLA
PROGETTAZIONE’’, (Ciribini1995) come bisogno di insieme di conoscenze che
concernono l’analisi e la previsione circa l’impatto che la tecnologia vista come
espressione globale di una cultura spirituale e materiale, ha oggi e avra’domani sulla
vita’dell’uomo (Individuo e Societa’) in relazione all’ambiente fisico e biologico in cui
egli è posto.
La definizione generale di tecnologia piu’ comunemente assunta’ è quella tratta
dal dizionario di Devoto “tecnologia: lo studio delle scienze applicate relative alla
trasformazione della materia prima in prodotti di impiego e di consumo (G.Ciribini
,Tecnologia e Progetto). Questa definizione assai ampia, ha il suo centro nel processo di
trasformazione (processi configurativi), sia i sistemi di produzione (processi produttivi),
con le strumentazioni e gli apparati tecnologici che ne costituiscono le forme di
attuazione. Questa distinzione tra progetto ed attuazione della trasformazione,
conduce a definire due diversi livelli di strumentazioni tecnologiche; quelle
che assistono il processo progettuale di trasformazione e quelle che assistono a
determinano la modificazione fisica della materia. Con termine tecnologia definiamo
quindi, il corpo dottrinale relativo ai processi di trasformazione che si svolgono
tanto nel campo della materia (tecnologia forte o hard), quanto in quello del pensiero
(tecnologia debole o soft).
La tecnologia si presenta, dunque come strumento normativo (il suo contenuto è
costituito, per la parte essenziale, di regole e di procedure),’’intenzionale’’(le sue motivazioni
o entrate si situano nella sfera dei comportamenti sociali) e “operazionali” (consistente
nel costituire entita’ materiali, le uscite), le quali uscite contribuiscono o dovvrebbero’
contribuire a formulare, in termini concreti, un discorso appunto di civilimento,
cioe’di sviluppo della persona umana strettamente legato a quella della bio_fisiosfera
(Ciribini).
La “scienza” è la culla della tecnologia (Melvin Calvin).
Progettazione è l’azione e l’elaborazione del’progetto. Progetto è lo studio delle
possibilita’ di attuazione di un idea mossa da date motivazioni, per il raggiungimento
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di determinati risultati.
Il progetto è un fatto tecnologico.
Quando si progetta, si introducono nel processo progettuale i materiali di base,
costituiti da tutte le informazioni occorrenti a progettare e li si trasforma nel particolare
prodotto rappresentato dall’insieme degli elaborati progettuali. E’ un processo
particolareggiato di sviluppo del piano nel momento della determinazione di porla
in atto. Nel progetto prevalgono condizioni di incertezza (aleatorieta’ e probabilita’)
rispetto a quella tradizionalmente considerata di certezza (determinazione).
Assumendo la definizione data da Ciribini per cui la tecnologia è da intendersi
come materia di studio dei processi di trasformazione, assunti nel loro costituirsi
cognitivamente (Ciribini.G,1992) la tecnologia ha un ruolo principale nella
definizione del progetto, in quanto esso è strumento per conoscere, sperimentare
e cercare le soluzioni. Le scelte tecniche sono inscindibili dalla progettazione ed il
processo tecnologico sviluppa nella maniera piu’ adeguata la corretta interazione tra
trasformazione e ambiente., attraverso l’uso appropriato delle tecnologie.
La centralita’ delle scelte tecnologiche è evidenziato infine anche dal’fatto che la loro
inadeguatezza puo’ essere considerata non solo “intrusione” nel paesaggio, ma essere
inoltre causa di effetti indotti dirompenti l’equilibrio dell’ambiente…per alterazione
dei naturali processi (Dierna.S;Marocco.M;Orlandi.F;1995).
Il progetto nasce ‘’come atto d’amore verso l’ambiente…e come rifiuto del superpotere
positivistico delle tecniche (Giuffre r.,1992) allargando l’orizzonte e assumendo nuove
conoscenze.
Ottimizzare le qualita’ delle trasformazioni in relazione al miglioramento della
qualita’ambientale sostituendo” alla sequenza di interventi settoriali esconessi” un
approccio unitario di trasformazione (Gangemi.V.,1987) all’interno del quale rientrono
i diversi aspetti del trasformatore o che si fonda sulla considerazione degli obiettivi
globali e locali della riqualificazione e conservazione dell’ambiente: il progetto
ambientale.
La progettazione ambientale allude ad una trasformazione complessiva del sistema,
indicando procedure attualmente non esistenti e rimandono ad un etica professionale
non sempre riscontrabile nell’attuale societa’.
Nella p.ambientale alla tecnica è attribuita’, la capacita’di risolvere i problemi che
le trasformazioni comportano nell’ambiente e nella societa’.La soluzione tecnica è
scelta, e la scelta è un gesto cosciente etico.
Il tempo della nostra tecnologia non coincide con il tempo della natura, cio’ comporta
una rivoluzione intellettuale, un vero e proprio cambiamento di Gestalt, nei nostri
modelli economici dello sviluppo (E.Tiezzi,1996).
La nostra sopravivenza dell’umanita’dipendera’dal nostro grado di competenza
ecologica, dalla nostra capacita’ di comprendere i principi dell’ecologia e di vivere in
conformita’con essi.(Capra.,2005).
L’analisi energetica è molto importante per lo studio delle relazioni tra economia
e ambiente. Una valutazione riferita all’energia potrebbe essere considerata una
novita’per il campo economico. Per alcuni le origini degli studi risalgono alla crisi
energetica degli anni settanta. Una tecnologia, che diminuisca irrimediabilmente, le
riserve di materie o generi inquinamento, o violi la capacita’delle stesse di rigenerarsi,
non è sostenibile. La rilevazione di cio’, è che tutti i processi produttivi, sono
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caratterizzati dall’afflusso di materie dalla natura e dal deflusso di rifiuti alla natura,
e sono dunque, limitati(Munda.,2002).
Gli anni trascorsi dalla conferenza di Rio de Janiero hanno visto un notevole
sforzo, da parte di tutte le organizzazioni statali, economiche, sociali, per tradurre
operativamente, la definizione secondo cui, la sostenibilita’concetto introdotto nel
1987 (Bruntland,.1987), è lo sviluppo che risponda ai bisogni del presente senza
compromettere la capacita’delle generazioni future di far fronte ai propri’’(Gauzin_
Muller,.2003).Tale concetto si basa essenzialmente su tre principi:
*La valutazione del ciclo di vita dei materiali;
*Lo sviluppo dell’uso delle materie prima e delle energie rinnovabili;
*La riduzione della quantita’di materia e di energia utilizzate durante tutto il ciclo di
vita dei prodotti.
Una questione che ha coinvolto anche il movimento delle cooperative di abitanti,
poiche’al centro della definizione vi sono bisogni e vincoli. Entrambi hanno alle spalle
questioni non facili che cercano a rispondere a domande come: Quali sono i bisogni
da considerare, di chi e quali sono i limiti e come gli misuriamo”.
Negli ultimi anni, un numero crescente di stati e di organizzazioni, sulla base come
vengano considerate queste variabili e di come si interpreta la responsabilita’verso
le generazioni presenti e future determinano le proprie strategie in base a differenti
orientamenti alla sostenibilita’: forte o debole (Turner et al.,2002;Casoni e Polidori,.2002).
La sostenibilita’ forte afferma la infungibilita’ delle risorse naturali, poiche’esse sono
parte insostituibile del patrimonio a disposizione; al loro degrado non c’e’ rimedio.
Esse, quindi, non sono sostituibili, neanche dall’incremento di altri valori, come quelli
sociali o economici. Tra loro, infatti, c’e’ complementarieta’.
La sostenibilita’debole, afferma, invece, che e’ possibile sostituire le risorse naturali, se
cio’ porta ad un aumento del valore totale del sistema, a patto che, nel lungo periodo,
lo stock di risorse naturali sia almeno costante. Ma se e’vero che le due posizioni
sono alternative nel breve periodo, perche’ propongono priorita’differenti, e che, la
sostenibilita’ debole, si presenta come piu’ pragmatica, è anche vero che, le risorse
naturali, non sono indefinitamente sostituibili con quanto prodotto dall’uomo.
A lungo termine la sostenibilita’forte è l’unica strategia in grado di assicurare alle
attivita’umane ed economiche di poter continuare ad esistere. E’ per questo motivo
che nell’agenda operativa di nazioni, citta’, organizzazioni dovrebbero essere presenti
delle convergenze all’interno della programmazione temporale, dove al breve termine
si associano politiche al rendimento immediato (sostenibilita’debole) e nel medio e
lungo termine politiche e programmi di accumulazione (sostenibilita’forte).
Nella costruzione di scenari possibili va considerata la valutazione come elemento
chiave e di sostegno al processo decisionale. Il ruolo fondamentale dell’energia
e dell approvvigionamento energetico consente di fruire delle potenzialita’ della
valutazione a vario livello e nei diversi momenti dei processi decisionali, appunto.
Anche le valutazioni finanziarie ed economiche possono essere “riconsiderate” alla
luce di nuovi sistemi per “internalizzare” le esternalita’(Pensare all’ambiente ed alle sue
risorse come un sottosistema economico è tuttavia limitante soprattutto per i cosidetti “beni
comuni”, ovvero quelli “senza mercato” cui e’ difficile dare un prezzo. Vengono percio ’definiti
“esternalita”, ovvero fallimenti del mercato ed in quanto tali, scarsamente apprezzati oppure
identificati e “misurati” secondo scale di valutazione non adeguate) e di adoperare i “tassi
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di sconto”.
Considerati “non equi”, in quanto non in grado di fornire corrette valutazioni relative,
in particolare, alle generazioni future, tuttavia, l’uso di tassi molto bassi , o addiritura
negativi, sembra mettere d’accordo le diverse scuole di pensiero dell’economia
ambientale. Il futuro è preventivabile, tuttavia non sempre accade cio’che si e’
previsto. Pertanto, pottrebbe essere auspicabile, non utilizzare il tasso di sconto se
ci si riferisce a scelte che possono avere impatti in futuro, ma, il miglioramento della
qualita’della vita delle generazioni attuali ed il rispetto dell’ecosistema, e’sicuramente
un punto di partenza per non superare i limiti imposti.
Il percorso metodologico presentato considera’ la valutazione “centrale” al processo
decisionale e cerca di strutturare un percorso che si avvalga delle diverse potenzialita’
della valutazione stessa e di differenti metodi disponibili, per cercare di analizzare
gli aspetti connessi con le fonti energetiche rinnovabili ed il risparmio energetico.
L’approccio valutativo proposto è di tipo “integrato” in quanto si è posto l’obiettivo di
tenere conto dell’obiettivo proposto, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili
e del risparmio energetico, considerandoli rispetto alle diverse dimensioni della
sostenibilita’, economica, ecologica, sociale.
L’analisi del singolo impianto ha permesso di chiarire le possibilita’di “applicazione”
dal punto di vista finanziario, delle caratteristiche della tecnologia considerata, ma,
la normativa nazionale di riferimento, pur esplicita’rispetto a vari aspetti pratici,
demanda, comunque, la “reale attuazione’’agli enti locali. Per il momento, dette
attuazioni sono ancora legate a “comportamenti virtuosi” delle amministrazioni
locali.
Allo stato attuale anche in Albania si stanno sviluppando nuovi edifici che adoperano
tecniche costruttive innovative ed attente ai criteri dell’edilizia bio_ecocompatibile,
correlate con l’installazione di tecnologie che impiegano fonti energetiche
rinnovabili. In Europa, sono stati realizzati numerosi progetti di sviluppo urbano,
concepiti secondo approcci sostenibili. Da essi si evince che, l’attuazione di strategie
di sostenibilita’, puo’ determinare risultati significativi se si opera a scala di quartiere.
Infatti la dimensione del quartiere permette di rendere concreti e monitorabili i sistemi
di realizzazione, gestione e controllo dei processi (come, ad esempio, il consumo idrico ed
energetico, l’inquinamento acustico, la raccolta differenziata dei rifiuti, l’uso della vegetazione
negli spazi esterni, il coinvolgimento degli stakeholder,.ec) (Cerreta,.2004)
ed, inoltre, consente di verificare gli effetti sulle trasformazioni urbane, tenendo conto
delle dinamiche culturali, sociali ed economiche.
*Friburgo,Vauban, Rieselfeld, Solar Siedlung (Germania, considerate citta’solari per
eccellenza (Fusco Girard e Nijkamp,.2004;Fusco Girard e You,.2006). Sviluppatesi a partire
dagli anni novanta. I nuovi obiettivi hanno determinato i tre pilastri dello sviluppo:
risparmio energetico; fonti energetiche rinnovabili; nuove tecnologie.
*Viikki (Lo sviluppo sostenibile ad Helsinki è stato attuato definendo una serie di priorieta’
ambientali, in base alle quali la citta’ è stata considerata come un “unica organizzazione”.In
accordi con questi principi e con il programma dell’Agenda 21, sono stati realizzati alcuni
quartieri singolari come,ad esempio,il Viikki).
*Bed Zed (Beddington zero Energy development, rappresenta un esperimento di successo,
sensibile alle tematiche ambientali ed in grado di promuovere uno sviluppo degli usi misti del
suolo efficiente dal punto di vista energetico).
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*Bo01 (Parte integrante delle trasformazioni urbanistiche previste dal vasto programma di
investimento per lo sviluppo ecologico della citta’ di Malmo’(Sweden)).
*Greenwich Millennium Village (GMV) London.
*GWL_Terrein (AMSTERDAM).
*Gelsenkirchen Solar City (Germania).
*Le isole: Aro e Gotland (Le esperienze delle isole sono significativi poiche’ le stesse
rappresentano un possible esempio di autosostenibilita’, grazie soprattutto alla caratteristica
territoriale che la contraddistingue).
*Faenza(Il S.Rocco è il primo quartiere sostenibile in Italia, il quartiere sperimentale
sostenibile S.Rocco del settore territorio del comune di Faenza espressione del costante lavoro
urbanistico volto alla innovazione).
La “scoperta” di tali “regole” costruttive, che conferiscono al termine architettura tanti
aggettivi quali, ad esempio, “eco_compatibile”, eco_efficiente, sono, molto spesso,
una semplice “riscoperta” di alcune precetti classici, o regole costruttive dettate
spesso dal “buon senso”, che una “corretta architettura”,deve seguire. E’sufficiente
una rapida analisi delle strategie architettoniche antiche:
_Scarsita’di risorse energetiche;
_Limitazione tecnologica;
L’unico modo in cui l’uomo poteva proteggersi dalle condizioni climatiche avverse
avveniva tramite l’architettura stessa. Per citare un solo esempio significativo, il noto
“trullo” pugliese,che sfutta la capacita’ termica dei materiali dell’involucro edilizio
per mantenere quasi costante durante tutto l’anno la temperatura dell’ambiente
interno. Purtroppo, dopo la scoperta dell’energia elettrica, si è perso quasi del tutto il
ricorso a tali principi.
L’impressione è che, mentre in alcuni paesi “il ritorno” alla sostenibilita’sia diventato
una”regola di vita” , in altri sia soltanto una “moda” destinata a cambiare. Ed è proprio
quest’ultimo atteggiamento da evitare: l’inconsapevolezza di un azione potrebbe
creare piu’danni del non farla. Nel percorso di ricerca la valutazione ha assunto un
ruolo centrale ed, al tempo stesso, strumentale, per cercare di considerare le questioni
connesse alla promozione ed all’incremento delle fonti energetiche rinnovabili e del
risparmio energetico, a diverse scale di applicazione, nonche’di integrazione con altri
elementi.
La scelta, prima, dell’impianto a scala micro, per un integrazione nel settore edile
ed, a scala di quartiere (URBANA), poi ha permesso di evidenziare le diverse
potenzialita’delle fonti energetiche rinnovabili, unite a sistemi per il risparmio
energetico. Le metodologie valutative utilizzate nel percorso hanno, pertanto,
mostrato la validita’delle stesse, nei vari momenti del processo (ex ante; in itinere; ex
post) riuscendo a far emergere, contemporaneamente, gli aspetti legati alle differenti
dimensioni della sostenibilita’.In particolare, la valutazione ex post, dopo aver
considerato la fattibilita’ finanziaria (ed economica) dell’applicazione tecnologica
singola, consente di tirar fuori delle “regole decisionali” che non pretendono di
essere delle ferree linee guida da seguire, ma indicazioni, punti di partenza per
semplificare e, soprattutto, migliorare, la valutazione ex ante, con la conseguente
scelta di prospettive di azione e di intervento, in un approccio ciclico e di continuo
apprendimento. Tale approccio suggerisce un percorso utile, nel sistema di supporto
alle decisioni, fornendo maggiori indicazioni per stabilire un piano d’azione,

61

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 3 No. 3
January, 2018

soprattutto a livello locale.
“Apprendere dalla comparazione rappresenta l’obiettivo, ed allo stesso tempo,
il risultato delle valutazioni, che consentono l’acquisizione di nuova esperienza
trasferibile in altri contesti (Fusco Girard e Cerreta,.2001; Fusco Girard 2002).
L’approccio valutativo integrato puo’ essere inteso come “processo di apprendimento”
in grado di guidare l’elaborazione di un processo decisionale e di superare il gap che
intercorre tra la valutazione come “ricerca” e la valutazione come “pratica”.
Le nuove tecnologie per entrare stabilmente nel quotidiano e per portarvi un
contributo qualitativo devono essere “domesticizzate”, devono cioe’diventare veicolo
di valori culturali profondi (E.Manzini in ‘’Artefatti,.1990).
L’uomo è un animale culturale, quindi da sempre cerca nell’ambiente circostante il
suo “nido”. Oggi si vive in un’epoca in cui l’uomo ha difficolta’a farlo e a dare ai
luoghi una consistenza culturale che ne faccia punti di riferimento in una mappa
mentale con cui definire il proprio spazio. Non è sempre verosimile che esperienze di
successo debbano ripetersi ma, se si aumenta il numero di casi analizzati, sicuramente
le “regole” fornite diventano maggiormente significative. Inoltre, seppure non si
voglia tenere conto dei singoli indicatori considerati, essi possono essere nuovamente
determinati a seconda delle esperienze e del contesto. La metodologia di approccio
al problema ed I criteri di riferimento, pero’, possono fornire, sicuramente un
punto di partenza per nuove esperienze. La scelta della micro-scala e del settore
architettonico_edilizio è connesso al forte contributo di emissioni (40% del totale), che
esso apporta a danno del clima e dell’ambiente, ma soprattutto perche’, l’inversione
di tendenza, puo’essere guidata da cittadini ed enti locali che diventino consapevoli
dei problemi connessi ai cambiamenti climatici, e , di quanto, gli interventi effettuati
a scala locale, possano contribuire al miglioramento della qualita’della vita, ovvero,
ad uno sviluppo sostenibile. Le nuove tecnologie per lo sfruttamento delle fonti
rinnovabili di energia destano grande interesse perche’, la loro disponibilita’, dipende
essenzialmente dal flusso della radiazione solare, che è circa 15.000 volte superiore
all’attuale consumo energetico mondiale. Esse non hanno emissioni di inquinanti
chimici e di anidride carbonica. La disponibilita’territoriale diffusa, soprattutto
di alcune fonti energetiche in particolare, ha reso cmq fondamentale rivolgere alle
fonti energetiche rinnovabili l’attenzione del panorama politico internazionale per
risolvere I problemi piu’evidenti legati a cambiamenti climatici ed I danni ambientali
rilevanti legati, indissolubilmente, agli attuali sistemi di produzione. Diventa
pertanto importante conoscere caratteristiche, potenzialita’ e vincoli soprattutto ai
fini di possibili applicazioni in architettura, leggendoli sotto il duplice aspetto di
significativi sistemi tecnologici, strumenti per una diversa forma di produttivita’e,
non ultimo, un aiuto nella risoluzione dei problemi ambientali :il fotovoltaico/solare
termico/l’eolico/biomassa e biogas/l’idroelettrico/geotermia. Nell affrontare dette questioni
ci si rende conto che non tutti gli strumenti, attualmente disponibili, sono adeguati
all’uso. La finanza del terzo settore, insieme con proposte di collaborazione a
livello locale, si sono spesso dimostrate vincenti. Cio’puo’sembrare “utopia” ma
potrebbe diventare una “soluzione possibile’’. E’necessario essere pronti e disposti
ad accettare proposte che vengono dal mercato e dall’economica convenzionale, ma
anche quelle, cosidette, “alternative’’. L’attuale logica di mercato tende, spesso, ad
impedire i cambiamenti e puo’ diventare difficile “rimodulare il sistema economico,
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cosi come auspicato da molti esperti, a causa dei cambiamenti reali ed imminenti.
Nonostante le diverse scuole di pensiero, relative sia all’esaurimento di alcune risorse,
nonche’danni ambientali irreversibili, relativi all’effetto serra, siano piu’o meno
drastiche nelle previsioni di scenari futuri, vero è che i cambiamenti climatici sono
agli occhi di tutti ed anche problemi connessi con l’approvvigionamento energetico
e l’inquinamento riscontrabile anche a livello locale. Il cambiamento è possibile,
oltre che necessario, e non è legato ad una “riduzione’’della crescita’economica. Le
cosidette “solari cities’’, in Germania in particolare, hanno re_indirizzato il settore
produttivo verso le fonti energetiche rinnovabili ed il risparmio energetico, creando
i cosidetti settori “verdi’’. Anche piccole citta’come Friburgo e Gelsenchirken sono
riuscite a migliorare, al contempo la qualita’della vita dei cittadini ed il prodotto
interno lordo. Il’’migliore dei mondi possibili’’ è quello che riusciamo a costruirci
superando i “limiti imposti’’dalla crescita’mediante uno sviluppo che tenga conto
del fatto che il “sistema’’ in cui viviamo è, cmq, chiuso ed è opportuno rispettare
le “regole’’dell’ecosistema. Riuscire a vivere in armonia con i diversi elementi di
detto “sistema’’comporta l’identificazione degli stessi di un proprio valore e di una
propria vitalita’. La valutazione, con i suoi diversi metodi e momenti applicativi, è
lo strumento che ci permette di considerare le diversi componenti del sistema ed
anche le loro interrelazioni. E’ di supporto alle scelte e mette l’uomo o decisore, in
condizione di operare la migliore scelta possibile. Utilizzare la valutazione, o meglio
le valutazioni integrate’’,all’interno dell’intero processo decisionale, fornisce, non
solo l’opportunita’di selezionare l’alternativa’’preferibile’’, tra quelle proposte, ma
anche la possibilita’di costruire le alternative stesse, proponendo diversi scenari di
sviluppo. L’approccio proposto ha considerato la costruzione di un possibile percorso
per esplicitare la potenzialita’ e l’esigenza delle “valutazioni integrate’’per affrontare
una questione rilevante dello sviluppo dell’intero paese, la questione energetica che
comporta problemi ambientali, economici, politici, sociali. La scala di approccio al
problema, se a scala globale puo’sembrare insormontabile a scala locale consente
diverse possibilita’di attivazione di misure volte al raggiungimento di un obiettivo che
si tenta di perseguire dal 1992, al summit di Rio de Janiero. Sono considerati edifici
energeticamente efficienti, gli edifici a basso consumo energetico, gli edifici pasivi e
gli edifici a consumo energetio zero. Per rendere un edificio energeticamente efficiente
sono necessarie alcune scelte progettuali: orientamento/rapportoS/V/isolamento termico/
assenza di ponti termici/impermeabilita’dell’involucro/finestre/ventilazione controllata/
recupero di calore/scambiatore di calore interrato/riscaldamento/collettori solari/pannelli
fotovoltaici.La valutazione del progetto:modelli energetici/metodi a punteggio/gli eco
bilanci. Le fonti energetiche rinnovabili, insieme con misure di risparmio energetico
rappresentano una risposta possibile allo sviluppo sostenibile in quanto componenti
principali di qualsiasi processo di crescita’produttiva. La loro promozione ed
attivazione non sono, pero’, altrettanto immediate. Il percorso metodologico proposto,
pur non avendo la pretesa di essere esaustivo, ha fornito una rilettura del ruolo della
valutazione, nei diversi momenti applicativi ed attraverso le differenti metodologie
disponibili quale supporto alla decisione e, nel caso specifico, al raggiungimento
dell’obiettivo proposto, la promozione e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili
e del risparmio energetico per uno sviluppo sostenibile.
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Stili, forma stilistike dhe korrektësia gramatikore
PhD (C.) Aferdita Nimani
Abstract
Duke u mbështetur në rregullat dhe korrektësin gramatikore të gjuhës shqipe, stili dhe
stilistika zën një vend të veçant, sepse shfaqja e dukurive gramatikore lidhet me tiparet e
stilit, i cili përbënë shkallën më të lartë të ngurtësimit të ndërtimit tërësor gjuhësor të çdo teksti
letrar. Stili është një veprim letrar që përfaqëson më tepër se renditja e fjalëve për t’i dhënë jetë
imazhit dhe qartësive të shprehjeve tona të përditëshme gjatë përdorimit të ligjerimit para
studentëve dhe nxësëve tanë. Stili është kualitet dhe korrekësi gramatikore e një të folme të
pastër gjuhësore. Stilistika është degë e gjuhësisë që i studion stilet e ligjerimit, format më
të mira, mjetet dhe veçoritë shprehëse të ligjerimit të gjuhës. Këtu vihet re, se me studentet
apo nxënësit tanë, duhet të kemi një kujdes të shtuar lidhur me keto problematika gjuhësore,
që t’i kushtohet një vemendje më e lartë e mësimdhënësve tanë për stilin dhe korrektësin
gramatikore gjatë ligjerimit (leksioneve) që të nxenit tek nxënësit dhe studentet tan të jetë në
nivelin e duhur.
Fjale kyçe: Gjuha shqipe, Stili, Stilistika, Ligjerimi.

Hyrje
Stilistika është disiplin e veçant e cila merret me studimin e stilit dhe figurave stilistike.
Fjala stil vjen nga fjala latine stius, që në lashtësi kishte kuptimin e një lapsi të metaltë,
që shërben për të shkruar në tabelëzat prej dylli. Më vonë kjo fjalë mori kuptime
të ndryshme. Në fushën e letërsisë, stili është mënyrë e të shkruarit ose mënyrë e
të shprehurit të ndonje individi, qoftë të bashkësis ose një periudhe. Përcaktimi i
stilit në periudhat e ndryshme historike ka qenë i ndryshëm, ai është veçanti e çdo
veprimtarie që kryhet në mënyra të preceptushme dhe në mënyrë të ndryshme. P.SH.
Stili i vepres, stili i punës, stili i notit, stili i veshjes, stili i jetës-mënyra e jetës etj. Thënjë
:,,Të shkruash për njeriun në përgjithësi do të thotë të shkruash për njeriun që gjendet
në brendësi të secilit prej nesh,, (Mato, 2011). Sipas mendimit më të përhapur, stili
dhe stilistika është veçanti e autorit ose shmangie e autorit nga gjuha e zakonshme.
Kjo shmangie shihet në çdo gjë, duke filluar nga ndërtimi i fjalës e deri të përdorimi i
fjalëve në fjali dhe i tingujve të veçantë të tyre. Këtu ka të bëjë shmangia nga mënyra e
rëndomtë e të shprehurit është karakteristikë edhe për të folurit e rëndomt popullor.
Forma dhe korrektësia gramatikore ka një rëndesi të madhe që të përdoret në stil dhe
stilistikë në të gjitha fushat. Pra stili është veper letrare ai përfaqëson shumë me teper
se renditja e fjalëve për ti dhënë jetë imazhit dhe qartësisë shprehjes kur ne flasim
para audiencës, para njeri tjetërit, para nxënësve, para studentëve, para mediave etj.
Stili është një lloj mënyre, ose force që quhet origjinalitet. Është kualitet dhe kulturë e
të folurit sa më të qartë dhe pa gabime të artit gjuhësore.

64

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 3 No. 3
January, 2018

Gjuha si instrument i stilit
Stili quhat mënyra e ndërtimit të njësive gjuhësore në mbështetje të kriterit të
zgjedhjes së përbërësve të dijeve ndryshme filologjike, kombinimi i të cilave ngre lart
shprehjesin e tekstit në pikëpamje estetike (Mujaj, 2003). Folja në një fjali tregon veprim
ose gjendje, si e tillë duhet të vendoset në vendin ku fraza merr energji dhe rrjedh
lirëshem. Pra gjuha është një instrument apo krijues imazhesh. Në një veper letrare
punohet me mjete gjuhësore dhe stilistikore. Gjuha shqipe, si çdo ghuhë tjetër, kërkon
që të zotrohet mirë nga shkrimtaret, sidomos ata akademikë. Rregullat e drejtshkrimit
dhe gramatikës së gjuhës shqipe mësohen gjatë viteve të shkollimit të dytyrushem,
keshtu që duhet të kemi një kujdes të shtuar që mos të kemi problematika gramatikore
gjatë studimeve për të shkruarit. Problemet kryesore që sot kanë shkrimtarët e rinje,
studentet, nxënësit dhe mësimdhënsit janë gabimet drejtshkrimore dhe mos kujdesi
i shtuar për përdorimin i formave gramatikore dhe foljore, Secili nga ne duhet të u
përmbahemi rregullave drejtshkrimore dhe nese je i profilit tjetër, P.Sh. Ekonomik,
Juridik, Mjekësi etj. Gjuha ka mundësi të mdha shprehëse, me nuancat e shprehjës
se saj merret si një diciplinë e veçantë shkencore që quhët stilistikë. Ajo ndahet në
dy degë stilistikë gjuhësore dhe stilistikë letrare. Nga ana gjuhësora stilet mund të
dallohen sipas llojeve letrare, (gjinit letrare). Stili duhet të jetë i përshtatshem sipas
situatës dhe rrethanave të përdorimit si; stili i bisedes në tryeza zyrtare, në tryeza
familjare, në tyeza shkencore dhe në komunikime të ndryshme shoqërore, mediale
dhe individuale etj. Stili është veçorija e teksteve letrare, veçori e shprehjeve gjuhësore
duke u nisur nga shumë pikëpamje si nga korrektsia gramatikore, nga saktesia
kuptimore e përdorimit të fjalëve dhe shprehjeve tona. Lidhja e fjalëve dhe e fjalive
është kerkesë e parë për një stil normativ sa më të qartë.
Rëndësia e studimit
Kur bëhet fjalë për stilin apo stilistikën gjuhësore, të një gjuhe të caktuar, ne me do e
mos duhet që së pari t’i respemtonim të gjitha ato parime në masë dhe në norma ndër
më të kërkuara, të zgjedhura të avansuara dhe të njësuara të asajë gjuhe, në një formë
a stil sa më artistik dhe gjuhësor. Nëse kërkojmë për të arritur suksese në njohjen
dhe rëndësinë e studimit mes atyre formave të përceptimeve normative,shkencore
dhe gjuhësore. Meqë vet fjala stil,do të thotë: formë në letërsi, qoftë në të folur apo
edhe në të shkruar, e cila nënkupton që të kemi një qasje korrekte letrare të do mos
doshme të një drejtimi të paraqitur gjuhësor, që nga ajo antike. Ndërsa fjala: stilistikë,
na rrëfen së kemi të bëjmë diç më të avansuar të artit sa më të drejtë gjuhësor, duke u
mbështetur në të gjitha të dhënat gjuhësore stilistke dhe artistike për të dhënat sa ma
të kompletuara të normave gjuhësore, në të shkruar apo të folur, para një audience,
e cila do një kujdes të veçantë dhe sa më të kuptueshëm në mësimdhënie dhe në
mesimnxënie,qoftë para nxënëve apo studenteve, për të shprehur atë në mënyrë sa
më të kapshme dhe të kuptueshme, për ta shpërfaqur edhe rëndësinë, sa më efektive
dhe joshje të mjaftushme të një studimi të tillë.Vet fjala, rëndësi na le të kuptojmë,që
në parim kemi të bëjmë me diçka të domosdoshme, e cilës nuk mund t’i shmangemi,
sepse atëherë edhe rëndësia do e humbë kuptimin e vet, sidomos kur bëhet fjalë për
studim, të një shkence, e konkkretisht të asajë, gjuhësore. Sepse vet fjala shkencë,
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na dëshmon që kemi të bëjmë me diçka të avansuar, që ka mbeshtetje të një ligji
të sajë,dhënë nga autoritetet gjegjëse dhe profesionale, si një mbështetje parimore
gjuhësore.Me qëllim, për të arritur edhe normativat e kërkuara objektive, të cilat do të
dëshmonin çartë në përformancën e suksesshme të tyre, në të gjitha aspektet letrare
dhe të zyrtarizuara nga e cila gjuhë, ka njësimin e sajë, bashkohor por edhe shkencor,
për mesin.
Stilistika gjuhësore, në kuptinim e plotë të fjalës, ka dimensione edhe objektinva
shumë, të rëndësishme të përdorimit në të gjitha lëmitë e jetës. Sepse vet fjala, ka
karakter stilistik të gjuhës,dëshmon të jetë i një nivelit të zgjedhur dhe i studiuar mirë
nga një mësimëdhenës, me doemos duhet të rrezultojë me më suksese të mëdha,
meqë edhe mësinnxënesi do të kompletohet shumë më mirë dhe më lehtë. Veti kjo,
e cila me pa dyshim do të ndikonte shumë edhe konkretisht në joshje të vullnetit të
dëshirushëm dhe për seriozitetin e vazhdueshëm në fushën e studimit. Rëndësi të
veçantë në të shkruar ka edhe kapaciteti i tekstit, lidhja dhe rënditja e fjalëve në fjali
dhe këtyre të fundit, në periudha.
Për të arritur deri tek një punë stilistike duhet njohur shumë mirë edhe gjuhësinë ,e
posaqërishtë degët e saja si udhërrëfyes i pa tjetërsushëm. Kështu kemi edhe degë të
letërsisë: Fonetika, e cila na mëson, për drejt shqipërinin e tingujve apo shkronjave, të
cilat do të dëshmonin në një unitet të gjuhës së folur apo të shkruar të atij, komuniteti.
Rëndësi të veçantë ka edhe dega tjetër e gjuhesisë: Gramatika,e cila ndahet në dy nën
grupe. Njëra nga degët është : Morfoligjia,e cilla na mëson për fjalë formimin, e cila
na ofruon drejtëshkrimin dhe drejtë shiptimin e fjalëve të një gjuhe të njësuar dhe
të zyrtarizuar të popullit. Me pa dyshim është edhe Sintaksa, degë e gramatikës e
cila, posedon normat më kulminante të një gjuhe, e sila në meson për bashkimin e
fjaleve në fjali dhe format më cilësore, për renditjen e drejtë të fjalëve në fjali, por
edhe fjalive në periudhë. Kështu që me përdorimin e drejtë të këtyre faktorëve, më
siguri që mund të themi së kemi arritë, në baza elementare të asaj formë, që mund të
kuqemi të sigurt për të shpjegur edhe për randësin e stilistikës. Me pa dushim, që
edhe orthografia (drejt shkrimi) është një faktor kyq kur atë duhet ta dinim, që edhe
pëkësimet në të shkruar kanë rëndësin e vet mjaftë të madhe, sepse një përdorim i pa
vend, themi, i presjes, i cili jo vetëm që është një gabim teknik, por mund të jetë edhe
një gabim i madh edhe trashanik, por edhe gabim kuptimor dhe politikë. (shembull)
1
“Të pushkatohet, jo të lirohet!” Presja (,) këtu luan një rrol shumë esencial, që po ta
vemi presjen, (,) pas fjalës, mohuse jo, personi, apo i pandehuri do të shpëtonte edhe
nga më e keqja,vdekja! (shembull)“Të pushkatohet jo, të lirohet!” Ndaj, këto pikësime
kanë një rëndësi mjaftë të madhe, në të gjitha aspktet, meqë shpesh mund të hasemi,
në gabime të tilla, në të shkruar,gjatë studimeve,tona. Kjo do të thotë, që gjuhësia
është faktor esencial dhe shkencor e të gjitha shkencave shoqërore dhe natyrore, për
mes të cilave gjuha është sikur një lajmëtar, e cila qet në pah njohuri, përceptime,
rrëfime, mësime, përjetime, avansime, afrime, propagandime dhe të gjitha të tjarat,
që të folurit cilësor është si një syqeltësi e përgjithshme dhe më e rëndësishme e
jetësimit normal të njerëzimit, si një qenie ndër më inteligjentet.
Pra,veç të gjitha këtyre, gjuha dhe stilizimi i sajë janë veti esencjale të botës njerëzore
si faktor i zhvillimit dhe avancimit i të gjitha shkencave pa dallim të universit, tonë.
Që gjuha dhe të shprehurit të sajë, në të folurit apo në të shkruarit me një stil sa më
1

Fjalë e urtë popullore
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artistik do të dëshmonte edhe karaktere të kërkuara, së pari njerëzore, por edhe të
zhvillimit bashkohor,të gjithmbarshëm në botën demokratike dhe civilizuese.
Përfundime
Ky punim ka për qëllim që të identifikojë dhe argumentoj të gjitha sfidat me të cilën
përballen mësimdhënsit dhe studentët tanë në arsimin parauniversitar dhe arsimin
e lartë gjatë procesit të vlerësimit. Ky punim nuk do ishte i plotë nëse nuk kërkojmë
edhe informacione kthyese, sidomos nga mësimdhënsit, të cilet janë në procesin
e mësimdhënies dhe të nxenit në arsimin e lartë publik dhe privat në Kosovë.
Tradicionalisht janë bërë perpjekje që mësimdhënsit në arsimin e lartët ti ofrohen
mundësi më të mëdha të komunikimit me studentë në aspektin e fleksibilitetit të
hapësirës dhe kohës, qoftë punën në grupe ose individuale. Padyshim, mësimdhënsit
duhet të mbështeten nga teknologjia (Mathews & Liz, 2010), nga shfrytëzimi i
përmbajtjeve interaktive për arritjen e një cilësie dhe aktiviteti më të lartë. Zbatimi
i e-larning në mësimdhënien e lartë duhet pranuar se ka qenë i kufizuar në numrin
e mësimdhënsve ose të fakulteteve, sidomos strukturimi i këtij projekti si nga ana
teknologjike ashtu edhe në aspektin pedagogjik-didaktik.
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Njё vёshtrim i pёrgjithshёm mbi marrjen nё kontroll tё shoqёrive tregtare
me ofertё publike
Geron Ibrahimi
1. Vёshtrim historik dhe krahasues i parashikimeve tё legjislacionit tё
mёparshёm mbi marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike
Marrja nё kontroll e shoqёrive shqiptare me ofertё publike mbetet njё gjё e sё ardhmes.
Privatizimi i ndёrmmarjeve shtetёrore nё dekadёn e fundit ka çuar nё njё pronёsi tё
gjёrё tё aksioneve publike (Nako, Shijaku & Mykaj, 2014, 1). Ndёrsa nё shtetet e tjera
tё rajonit, shitja e ndёrrmarrjeve shtetёrore u realizua nёpёrmjet plaformёs sё bursёs,
nё Shqipёri u preferua privatizimi nёpёrmjet ankandeve, tendёrve apo bonёve tё
privatizimit1.
Kuadri ligjor pёr rregullimin e tregut tё titujve dhe pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive
publike, nё Shqipёri ёshtё vendosur pёr herё tё parё nё vitin 1996 me miratimin e Ligjit
Nr. 8080, datё 01.03.1996 “Pёr Letrat me Vlerё” dhe me adaptimin e Rregullores Nr.
10, datё 21.12.1998 “Mbi Marrjen e Paketёs Kontrolluese tё Aksioneve” tё Komisionit
tё Letrave me Vlerё. Nё tё njёjtin vit u krijuan dhe Komisioni i Letrave me Vlerё,
Bursa e Tiranёs dhe Qёndra e Rregjistrimit tё Titujve (Nako, Shijaku & Mykaj, 2014,
1).
Ligji “Pёr Letrat me Vlerё” kishte si objekt krijimin e sigurisё financiare pёr investitorёt
e huaj nёpёrmjet krijimit tё Autoritetit tё Mbikqyrjes Financiare, rregullimit tё tregut
tё letrave me vlerё dhe tё veprimtarisё sё subjekteve qё pёrfshihen nё tregёtimin e
tyre, si dhe nёpёrmjet kontrillit tё emetimit publik dhe tregёtimit tё letrave me vlerё2.
Ligji pёrcaktonte nё nenin 1 te tij kuptimin e letrave me vlerё ku pёrfshinte aksionet
si pjesё tё kapitalit tё njё shoqёrie tregtare; letrat e borxhit; letrat me vlerё tё qeverisё
dhe tё borxhit publik; garancitё; kontratat e mundёsive; kontratat e sё ardhmes.
Nё tё parashikohej dhe rregullohej veprimtaria e tregut tё letrave me me vlerё ku
pёrcaktoheshin nё mёnyrё tё detajuar proçedurat pёr krijimin, pёr liçensimin e tregut
tё letrave me vlerё dhe Autoriteti shtetёror pёrgjegjёs pёr liçensimin dhe marrjen e
masave disiplinore ndaj tё liçensuarve.
Nё njё kre tё veçantё i titulluar “Marrja e Paketёs Kontrolluese” rregullohej marrja
nё kontroll e shoqёrive publike. Oferta pёr marrje tё paketёs kontrolluese nёnkupton
njё ofertё pёr tё marrё paketёn kontrolluese nga/ose nё emёr tё njё shoqёrie tregtare
(ofruesi) tё gjitha aksionet e njё shoqёrie tregtare tjetёr (shoqёria tregtare e ofruar),
tё ndryshme nga aksionet, tё cilёt nё datёn e ofertёs zotёrohen nga ofruesi; ose ato
aksione nё shoqёrinё tregtare tё ofruar qё rezultojnё nё marrjen e kontrollit efektiv tё
shoqёrisё tregtare nga ana e ofruesit3. Marrja e kontrollit efektiv tё shoqёrisё tregatre
nënkupton marrje të paketës kontrolluese të aksioneve në një shoqëri tregtare ofruese
e cila, bashkë me aksionet, nëse ka, që zotëron aktualisht ofruesi apo një shoqëri

1
Kromiçi, Armela; “QEVERISJA E MIRЁ E SHOQЁRIVE TREGTARE NЁ TREGUN FINANCIAR JO
BANKAR DHE KONTROLLI PUBLIK I TYRE”. Temё pёr mbrojtjen e gradёs shkencore “DOKTOR”,
fq.38.
2
Neni 1 i Ligjit Nr.8080, datё 01.03.1996 “Pёr Letrat me Vlerё”.
3
Neni 55 pika 1 i Ligjit Nr.8080, datё 01.03.1996 “Pёr Letrat me Vlerё”.
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tregtare tjetër e lidhur me ofruesin, ka të drejtën të ushtrojë apo kontrollojë ushtrimin
e jo më pak se 50 për qind të të drejtave përkatëse të aksioneve me të drejtë vote në
shoqërinë tregtare ofruese4.
Rregullorja “Për Marrjen e Paketës Kontrolluese të Aksioneve” e Komisionit tё Letrave
me Vlerё zbatohej në të gjithë ofertat për marrjen e paketës kontrolluese të aksioneve
apo për bashkimin e shoqërive aksionere, të cilat ishin të regjistruara në Shqipëri.
Objektivi saj ishte sigurimi i një trajtimi të drejtë dhe të barabartë të aksionerëve, që
preken nga transaksionet për marrjen e paketës së aksioneve. Trajtimi i drejtë mund të
arrihet përmes sigurimit të barazisë së aksionerëve, dhënies në kohë të informacionit
të duhur që mundëson marrjen e vendimeve të mirë informuara. Marrja e paketës
kontrolluese ka rrezikun e shoqërimit me tregtime dhe përfitime jo drejta. Rregullorja
e marrjes së paketës kontrolluese përpiqet ta rregullojë këtë nëpërmjet vëzhgimit të
këtij procesi dhe imponimit të rregullave të lojës. Një subjekt apo një grup njerëzish
që veprojnë së bashku, që vihen në zotërim të një shoqërie (më shumë se 50% të
votave) apo vihen në zotërim të aksioneve, që i japin atyre kontrollin mbi shoqërinë
duhet të bëjë një ofertë të përgjithshme të detyrueshme për çdo kategori aksionesh
të shoqërisë5. Oferta për marrjen e paketës kontrolluese duhet të bëhet brenda kohës
së përcaktuar, me qëllim që t'u jepet aksionerëve mundësia për të marrë një vendim
të mirëinformuar. Të gjithë personat, që janë të angazhuar në marrjen e paketës së
aksioneve duhet të marrin të gjitha masat, që të shmangin daljen e informacionit dhe
t’u binden rregullave për te eliminuar avantazhet. Publiku ka të drejtë të informohet
për çdo ndryshim të rëndësishëm (më shume apo më pak se 20% e të drejtave të
votës)6.
Hyrja nё fuqi e Ligjit Nr. 9879, datё 21.02.2008 “Pёr Titujt” shfuqizoi Ligjin “Pёr Letrat
me Vlerё” dhe aktet nёnligjore tё dala nё zbatim tё tij. Aktualisht, marrja nё kontroll
e shoqёrive me ofertё publike rregullohet me Ligjin Nr. 10236, datё 18.02.2010 “Pёr
marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike”. Miratimi i kёtij ligji erdhi si
rezultat i qёllimit pёr tё harmonizuar legjislacionin tonё me legjislacionin e Bashkimit
Europianin. Pavarёsisht eksistencёs sё kёtij kuadri ligjor, Bursa e Tiranёs ёshtё
funksionalisht e paefektshme dhe shoqёritё aksionare nuk i rregjistrojnё rregullisht
aksionet e tyre ne regjistrin e Aksioneve7. Arsyet e mosgjallёrimit tё Bursёs sё Tiranёs
janё nga mё tё ndryshme, por ndёr kёto arsye mund tё pёrmendim, faktin se operatorёt
ekonomikё shqiptar nuk ishin tё ndёrgjegjshёm pёr sigurimin e financimit ndёrmjet
ofertave publike tё nёnshkrimit tё titujve, duke preferuar mёnyrat tradicionale tё
financimit sikurse ёshtё ajo e huamarrjes nё bankё8.

Neni 55 pika 2 i Ligjit Nr.8080, datё 01.03.1996 “Pёr Letrat me Vlerё”.
Raporti Vjetor 1998 i Komisionit tё Letrave me Vlerё, 1998 fq. 7.
6
Nako, Sokol; Shijaku, Endrit; Mykaj, Endri; Take over guide (Albania), Ёolf Theiss Tirana, 2014, fq. 1.
7
  Kromiçi, Armela; “QEVERISJA E MIRЁ E SHOQЁRIVE TREGTARE NЁ TREGUN FINANCIAR JO
BANKAR DHE KONTROLLI PUBLIK I TYRE”. Temё pёr mbrojtjen e gradёs shkencore “DOKTOR”,
fq.38.
8
“takeover” ose ndryshe “marrje nё kontroll e shoqёrive aksionare me ofertё publike” sipas legjislacionit
shqiptar, ose “une offre publique d’acquisition” sipas legjislacionit francez mund tё pёrcaktohet si “marrja
nё zotёrim e njё blloku tё kapitalit aksionar ose tё interesit kontrollues nё njё shoqёri, e cila i jep mundёsi
zotёruesit qё tё ushtrojё kontroll mbi çёshtjet e shoqёrisё”.
4
5
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2. Kuptimi, veçoritё dhe karakteristikat e “takeover”9
“Takeover” ёshtё njё operacion tregtar qё mundёson marrjen e kontrollit tё njё shoqёrie
publike10, ose forcimin e influencёs nё njё shoqёri publike tashmё tё kontrolluar11.
Kontrolli ёshtё marrja nё zotёrim e tё paktёn 30 pёr qind tё tё drejtave tё votёs sё
shoqёrisё, objekt i ofertёs12. Marrja nё zotёrim ёshtё zotёrimi me anё tё blerjes apo
me ndonjё mёnyrё tjetёr e aksioneve apo e tё drejtave tё votёs nё shoqёrinё, objket i
ofertёs, pёrfshirё edhe opsione blerje apo riblerje, tё cilat kanё tё drejta vote, opsione
blerje pёr kontratat futures13 ose ushtrimi i tё drejtёs sё votёs nёpёrmjet pronёsisё
si pёrfitues14. Gjithashtu zotёrimi mund tё merret nga çdo lloj veprimi tjetёr, si
nёpёrmjet trashёgimit apo prishjes sё njё shoqёrie, e cila ndikon nё tё drejtat e votave
tё aksioneve apo ndryshon pёrqindjen e votimit, ose nёpёrmjet bashkёpunimit tё
personave, qё veprojnё nё bashkёpunim15, tё cilёt kanё si qёllim marrjen nё zotёrim.
Pёr tё vendosur pёrqindjen e zotёrimit, llogariten, nё total kontrolli i drejtёpёrdrejtё
dhe jo i drejtёpёrdrejtё, zotёrimi i personave, qё veprojnё nё bashkёpunim dhe
zotёrimi i personave tё afёrm. Kontrolli ёshtё jo i drejtёpёrdrejtё kur aksionet apo tё
drejtat e votёs tё njё shoqёrie janё tё kontrolluara nёpёrmjet aksioneve apo tё drejtat
e votёs janё tё zotёruara nga njё shoqёri tjetёr nё kёtё shoqёri16. Përmasat e zotërimit
dhe kontrollit jo të drejtpërdrejtë përcaktohen duke shumëfishuar aksionet apo të
drejtat e votës, të zotëruara nga shoqëria e varur me aksionet e të drejtat e votës, kush
është më e madhja, të mbajtura nga shoqëria e varur e shoqërisë, objekt i ofertës17.
Nëse aksioni apo e drejta e votës është më e lartë se 50 për qind, do të trajtohet si një
e plotë.
Rregullat e pёrcaktuara lidhur me kushtet dhe procedurat pёr marrjen nё kontroll tё
shoqёrive me ofertё publike zbatohen pёr ofertat e shpallura publikisht pёr marrjen
nё zotёrim tё titujve, tё emetuar nga njё shoqёri publike, me seli nё territorin e
9
Sipas ligjit tonё “Pёr Titujt” shoqёria publike ёshtё pёrkufizuar si vijon: “Brenda 30 ditёve nga data e
emetimit tё aksioneve nё ofertё publike, shoqёritё aksionare rregjistrojnё aksionet nё kuotim burse. Nga ky
çast shoqёria aksionare konsiderohet si shoqёri me ofertё publike apo shkurt shoqёri publike”.
10
Autorité des Marchés Financiers; Les offres publiques d’acquisition: OPA, OPE, etc., Tetor 2014, fq. 3.
11
Neni 2 pika (dh) i Ligjit Nr.10236, datё 18.02.2014 “Pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike”.
12
Sipas ligjit tonё “Pёr Titujt”, “kontrata futures” është një kontratë për shitje në të ardhmen, në bazë të së
cilës njëra prej palëve të kontratës merr përsipër detyrimin për të lëvruar titullin, objekt të kontratës, ndërsa
pala tjetër merr përsipër të paguajë çmimin, për të cilin është rënë dakord në një datë të mëparshme, të
vendosur nga palët.
13
Neni 2 pika (e) i Ligjit Nr.10236, datё 18.02.2014 “Pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike”.
14
Sipas ligjit tonё “Pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike”, “persona që veprojnë në
bashkëpunim” janë persona fizikë ose juridikë, të cilët bashkëpunojnë me ofruesin apo shoqërinë, objekt i
ofertës, në bazë të një marrëveshjeje të heshtur ose të shprehur në mënyrë verbale apo të shkruar, për marrjen
e kontrollit të shoqërisë, objekt i ofertës, ose prishjen e rezultatit të suksesshëm të një oferte. Shoqëritë e
kontrolluara të ofruesit ose të shoqërisë, objekt i ofertës, sipas kuptimit të nenit 207 të ligjit nr. 9901, datë
14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, vlerësohen si persona, që veprojnë në bashkëpunim.
15
Pra, nё kontrollin jo tё drejtёpёrdrejtё kemi tё bёjmё mё njё shoqёri tё varur.
16
Neni 2 pika (o) i Ligjit Nr.10236, datё 18.02.2014 “Pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike”.
17
Sipas ligjit tonё “Pёr Titujt”, kusht pёr tregtimin nё bursё tё titujvё, ёshtё qё shoqёria tё mos ketё vendosur
kufizime pёr transferimin e aksioneve. Neni 87 i ligjit “Pёr Titujt” pёrcakton se: “Titujt e listuar nё bursё janё
tёrёsisht tё negociueshёm dhe te paguar. Negociueshmёria  e plotё do tё thotё negociueshmёri e pakushtёzuar
dhe e pakufizuar, pavarёsisht vendit dhe mёnyrёs, me tё cilёn janё marrё nё pronёsi titujt, si pёr tregtim nё
bursё dhe pёr mёnyrat e tjera tё marrjes nё pronёsi tё titujve, nё mёnyrё tё ligjshme. Nuk mund tё listohen nё
bursё aksionet e shoqёrive anonime, transferimi i tё cilave kushtёzohet nga miratimi i organeve vendimmarrёse
tё shoqёrisё.”
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Republikёs sё Shqipёrisё dhe tё pranuar pёr tregtim nё tregun e organizuar tё titujve
tё Republikёs sё Shqipёrisё18, si dhe nga shoqёritё publike tё huaja, me seli brenda dhe
jashtё territorit tё Republikёs sё Shqipёrisё, tё listuara nё bursё nё Shqipёri19. Titujt
janё titujt e transferueshёm me tё drejtё vote nё shoqёri ku pёrfshihen pa kufizim
aksionet me tё drejtё vote, ose tituj tё tjerё qё japin tё drejtё vote20. Nё kёtё kuptim,
nuk do tё konsiderohen tituj aksionet me pёrparёsi pa tё drejtё vote.
Kёto rregulla nuk do tё zbatohen pёr ofertat pёr marrjen nё zotёrim tё titujve tё
emetuar nga shoqёritё, objekti i tё cilave ёshtё investimi kolektiv i kapitalit tё
siguruar nga publiku, qё ushtrojnё veprimtari nё bazё tё parimit tё shpёrndarjes sё
rrezikut dhe kuotat e tё cilave riblihen ose shlyhen, me kёrkesё tё mbajtёsve tё tyre,
drejtёpёrdrejtё ose tёrthorazi, nga pasuritё e kёtyre shoqёrive. Masat e marra nga
shoqёri tё tilla, pёr t’u kujdesur qё vlera nё bursё e njёsive tё tyre tё mos ndryshojё
ndjeshёm nga vlera e aseteve neto tё tyre, vlerёsohen si ekuivalente tё riblerjes ose
tё shlyerjes21. Gjithashtu, kёto rregulla nuk zbatohen pёr titujt e emetuar nga Banka
Qёndrore e Shqipёrisё22.
3. Mёnyrat e marrjes nё kontroll tё shoqёrive tregtare me ofertё publike
3.1. Friendly Takeover
Friendly takeover ёshtё njё situatё nё tё cilёn, drejtuesit dhe bordi i drejtorёve tё
shoqёrisё23, objekt i ofertёs, pranojnё bashkimin ose blerjen nga njё shoqёri tjetёr24. Nё
njё friendly takeover njё ofertё publike pёr blerjen e aksioneve ose aktiveve bёhet nga
shoqёria blerёse dhe bordi i shoqёrisё, objekt i ofertёs, aprovon publikisht kushtet e
blerjes, tё cilat gjithashtu mund tё jenё subjekt i miratimit nga aksionarёt e shoqёrisё,
objekt i ofertёs.
Friendly takeover mund tё pёrfshijё ose blerjen e aktiveve tё shoqёrisё ose blerjen e
aksioneve tё shoqёrisё, objekt i ofertёs. Ka disa pёrparёsi tё lidhura me blerjen e
aktiveve tё shoqёrisё25. Sё pari, shoqёria blerёse mund tё blejё vёtёm ato aktive qё
dёshiron. Sё dyti, blerёsi shmang marrjen pёrsipёr tё çdo pasivi tё kushtёzuar tё
shoqёrisё, objekt i ofertёs. Sё treti, blerja e aktiveve ёshtё mё e lehtё qё tё negociohet
duke qёnё se bordi i drejtorёve, dhe jo aksionarёt, duhet tё aprovojnё pёrvetёsimin.
Lloji i dytё i friendly takeover pёrfshin blerjen e aksioneve tё shoqёrisё, objekt i ofertёs.
Nё kёtё rast shoqёria blerёse merr pёrsipёr detyrimet e shoqёrisё, objekt i ofertёs.
Shoqёria, objekt i ofertёs, vazhdon tё veprojё si njё degё autonome, ose mund tё
bashkohet nё operacionet e shoqёrisё blerёse26. Miratimi i aksionarёve tё shoqёrisё,
objekt i ofertёs, ёshtё i nevojshёm pёr kёtё lloj tё blerjes.
Neni 1 pika 2 i Ligjit Nr.10236, datё 18.02.2014 “Pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike”.
Neni 2 pika (n) i Ligjit Nr.10236, datё 18.02.2014 “Pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike”.
20
Neni 1 pika 3 i Ligjit Nr.10236, datё 18.02.2014 “Pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike”.
21
Ibid., pika 4.
22
Sipas ligjit tonё “Pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike”, “shoqёria objekt i ofertёs” ёshtё
shoqёria publike, titujt e sё cilёs janё objekt i njё ofertё pёr marrje nё zotёrim, nё pёrputhje me dispozitat e
kёtij ligji. [ Neni 2 (m)]
23
http://www.investopedia.com
24
Scrocco, Andrea; Enel – Edesa: a strategic M&A case study, 2010, fq. 27.
25
Scrocco, Andrea; Enel – Edesa: a strategic M&A case study, 2010, fq. 27.
26
Möhlmann, B.W.A.; Hostile takeovers: The long term effect on shareholder value of acquiring companies,
2012.
18
19
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3.2. Hostile Takeover
Hostile takeover ёshtё njё “tentativё” pёr marrjen nё kontroll tё njё shoqёrie qё shkon
kundёr vullnetit tё drejtuesve dhe bordit tё drejtorёve tё shoqёrisё, objekt i ofertёs
(Johansson & Tortensson, 2008, 6). Ekzistenca e hostile takeover ёshtё e bazuar nё
ndarjen e pronёsisё dhe kontrollit nё shoqёritё me ofertё publike27. Hostile takeover
ёshtё njё situatё nё tё cilёn, bordi i drejtorёve tё shoqёrisё, objekt i ofertёs, ёshtё
kundёr shitjes sё shoqёrisё28. Prandaj, me anё tё ofertave “armiqёsore” pёr marrjen
nё kontroll tё shoqёrisё, objekt i ofertёs, ofruesit pёrpiqen qё tё blejnё aksione direkt
nga aksionarёt e shoqёrisё, objekt i ofertёs, duke mёnjanuar bordin drejtues tё kёsaj
tё fundit29. Oferta pёr marrje nё kontroll ёshtё oferta e shpallur publikisht pёr tё
marrё nё zotёrim titujt e njё shoqёrie, objekt i ofertёs, nga njё ofrues, i cili, sё bashku
me personat qё veprojnё nё bashkёpunim, synon tё kalojё kufirin e kontrollit pёr
shoqёrinё, objekt i ofertёs30. Njё ofertё pёr marrje nё kontroll paraqet njё ofertё pёr
tё blerё aksionet e shoqёrisё, objekt i ofertёs, ose direkt nga aksionarёt e shoqёrisё
ose nёpёrmjet tregut sekondar31. Shpesh, shoqёritё blerёse i propozojnё mё parё
njё ofertё pёr tё blerё aksionet e shoqёrisё bordit tё drejtorёve tё shoqёrisё, objekt i
ofertёs, me njё tregues se nёse oferta do tё kundёrshtohet, atёhere ato do tё tentojё
njё ofertё publike32.
3.3. Reverse Takeover
Reverse takeover33 ёshtё njё lloj i takeover qё shoqёritё private e pёrdorin pёr t’u
shёndrruar nё shoqёri me ofertё publike pa pёrdorur njё ofertё publike fillestare IPO.
Fillimisht shoqёria me ofertё private blen akisone tё mjaftueshmё pёr tё kontrolluar
njё shoqёri me ofertё publike. Aksionari i shoqёrisё me ofertё private pёrdor aksionet
e tij nё shoqёrinё me ofertё private pёr ti kёmbyer me aksionet e shoqёrisё me ofertё
publike. Nё kёtё pikё, shoqёria me ofertё private ёshtё shёndrruar efektivisht nё njё
shoqёri me ofertё publike.
4. Taktikat e Takeover-it
Një shoqёri që synon tё marrё nё zotёrim një shoqёri tjetër do të preferojё të negociojë
privatisht me targetin (objektivin), sesa tё hyjë në një ankand konkurrues34. Ka disa
mënyra sipas tё cilave mund tё projektohet një proçes transaksioni. Ajo varion nga një
marrëveshje kokё me kokё, me vetëm një ofertues, në një ankand të gjerë që mund të
përfshijë mbi dhjetë ofertues. Në një ankand, ka një shanc mё tё vogël pёr blerёsin qё
të jetë i suksesshëm dhe çmimi i blerjes ka mundёsi qё të rritet (Sarkar et al., 2007)35.
Për këtë arsye, një ofertues mundёsisht do t’i shmanget marrjes pjesё nё një proçes
ankandi.
Për mё tepёr, blerёsit në përgjithësi do të preferojnё që të angazhohen në një friendly
Scrocco, Andrea; Enel – Edesa: a strategic M&A case study, 2010, fq. 27.
Castillo Loo, Susan; The effect of  the hostile takeover on companies corporate governance, 2012, fq. 15.
29
Neni 2, pika (gj), ligji “Pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive me ofertё publike”, Nr. 10236, datё 18.02.2010.
30
Scrocco, Andrea; Enel – Edesa: a strategic M&A case study, 2010, fq. 27.
31
Ibid.
32
http://www.investopedia.com
33
Möhlmann, B.W.A.; Hostile takeovers: The long term effect on shareholder value of acquiring companies,
2012.
34
Ibid.
35
Ibid.
27
28
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takeover se sa në një hostile takeover. Duke qёnё se target- et (tё synuarit) kanë mjete
mbrojtëse, një përpjekje pёr hostile takeover mund të bëhet shumë e kushtueshme dhe
madje mund të anullohet. Megjithatë, ka situata në të cilat një blerës do të zgjedhё
qё tё fillojё një proces hostile (armiqёsor). Nё përgjithësi ekzistojnё tre mënyra për të
filluar një procedurë pёr marrje nё kontroll: me anë të një toehold, përmes një tender
offer ose nëpërmjet një proxy fights36.
4.1. Toehold37
Ёshtё njё hap fillestar i cili zakonisht ndёrmerret pёrpara hyrjes në një procedurë
oferte, është blerja e aksioneve të synuara në tregun e hapur. Duke vepruar kështu, një
ofertues mund të krijojë një pozicion toehold nga i cili ai mund të nisë një ofertë38. Një
përparësi e toehold është se tregu nuk është në dijeni të blerjes, gjё e cila i mundëson
ofertuesit qё blejë aksione pa patur nevojë të paguajё një prim39. Buloё et al. (1999) ka
cituar se blerjet toehold janë përdorur si një mjet për të ulur shpenzimet e përgjithshme
të një blerje40. Përveç kësaj, interesi i pakicës në target-in (objektivin), i jep mundësi
investitorëve qё tё ndikojnё në bord në disa vendime (Choi, 1991)41. Për më tepër, kur
ofertuesi lëviz për të bërë një ofertë, ai ka një rol të dyfishtë si ofertues dhe aksionar
i pakicёs i synuar. Së fundi, një pozicion toehold gjithashtu mund të ketë një rol të
çmuar në një proces ankandi, për fuqinë votuese sё bashku me aksionet, si dhe pёr
aftësinë për të rritur çmimin për aksioneve tё pakicёs.
Toeholds janë fituar edhe nёpёrmjet fondeve gardh dhe aksionarё të tjerë aktivistё
për të detyruar drejtuesit në një proces shitjeje42. Shoqёritë që janë subjekte tё këtyre
veprimeve aktiviste, të cilat janë të motivuara nga kthimet afatshkurtra, besohet në
përgjithësi se administrohen në mënyrë joefikase.
4.2. Tender Offer43
Sridharan dhe Reinganum nё vitin 1995 e përcaktuan “tender offer” si një ofertё publike
të bërë drejtpërdrejti aksionerëve të shoqёrisё për të blerë aksionet e tyre dhe si pasojë
të marrё të drejtat e tyre të votimit44. Blerësi i ardhshëm fton të gjithë aksionerët qё
tё ofrojnё aksionet e tyre me një çmim të caktuar gjatë një kohe të caktuar. Në rast se
oferta është marrё në mënyrë të pafavorshme (ёshtё kontestuar), ofertuesi duhet të
vendosë nëse do të vazhdojë ose të ndërpresi misionin e tij45. Pёrveç faktit qё mund
të përballet me mbrojtjet e takeover, një ofertues shpesh ndjek ofertën e kontestuar
publike, duke u gjendur në një proçes (hostile) armiqësor.
Mund të ndodhë gjithashtu që një blerës i ardhshëm tё zgjedhё qё t’i paraqesë ofertën
publike direkt aksionarëve. Kjo është përmendur si një ofertë të pakërkuar publike46.
Ibid
Ibid.
38
Ibid.
39
Ibid.
40
Ibid.
41
Ofertat publike
42
Möhlmann, B.Ё.A.; Hostile takeovers: The long term effect on shareholder value of acquiring companies,
2012.
43
Ibid.
44
Ibid.
45
Ibid
46
Möhlmann, B.Ё.A.; Hostile takeovers: The long term effect on shareholder value of acquiring companies,
36
37
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Duke anashkaluar miratimin e drejtuesve, oferta perceptohet shpesh si armiqësore.
Ofertat publike tё pakёrkuara zakonisht ndodhin kur një ofertues ka si qëllim qё tё
zëvendësojё drejtimin.
4.3. Proxy fights47
Proxy fights ёshtё njё pёrpjekje e aktivistёve tё shoqёrisё qё tё joshin aksionarёt qё tё
pёrdorin votat e tyre nё ceshtjet e kontestuara dhe nё pozicionin e bordit48. Gaughan
nё 2010 u shpreh se proxy fights janë proçeset politike në të cilën “drejtorёt” dhe
“kryengritësit” konkurrojnë për votat e aksionarëve�. Objektivi i një blerësi është qё tё
bindё aksionarët qё tё votojnё në favor të marrjes ose për zëvendësimit tё drejtuesve,
në mënyrë që të marrë miratimin për blerje�. Proxy fights mund të jetë një taktikë
efektive për të marrë përsipër një shoqёri, sidomos në kombinim me një pozicion
toehold.
Konkluzione dhe Rekomandime
Nё pёrfundim tё kёtij artikulli shkencor ёshtё e nevojshme t’i rikthehemi edhe njёherё
qёllimit tё realizimit tё tij. Analizimi i kushteve dhe mjedisit ligjor shqiptar krijon njё
tablo tё qartё lidhur me mundёsitё pёr realizimin e njё “takeover-ri” qё ofron vendi
ynё dhe mekanizmat e pёrzgjedhur prej tij pёr mbrojtjen e aksionarёve tё pakicёs dhe
investitorёve.
Marrja nё kontroll e shoqёrive shqiptare me ofertё publike mbetet njё gjё e sё
ardhmes, pasi vendi ynё ёshtё nё stade shumё tё hershme tё zhvillimit tё tij pёr
sa i pёrket rregullimit tё kёsaj fushe. Faktorët që kanë ndikuar në moszhvillimin e
mёtejshёm tё rregullave pёr marrjen nё kontroll tё shoqёrive publike janё tё shumta
ku mund tё rendisim p.sh: a) faktin që kalimi nga ekonomia e centralizuar në atë të
lirë ka ndodhur disa vite më parë, b) shoqëritë shqiptare nuk kanë eksperiencën e
duhur në realizimin e procedurave të tilla, c) po ashtu ka një mungesë eksperience në
menaxhimin e pasojave qё sjell marrja nё kontroll e shoqёrisё publike, ç) hezitimi i
investitorëve për të investuar në skema të tilla për shkak të pasigurisё së rezultateve
d) dhe mbi të gjitha në vlerësojmë midis të tjerash, si faktor kryesor, hezitimin e vetë
shoqërive aksionere për t’u përfshirë në procedura tё tilla.
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Sfondi Historik i Kontratës Individuale të Punës
Influencat e së Drejtës Romake në Legjislacionin Shqiptar
Artan Broci
Judge at Supreme Court of Albania
Karakteristika të Kontratave në të drejtën Romake
E drejta e zhvilluar romake që ka të bëjë me kontratat, ishte një e drejtë e transaksioneve
të kujdesshme; asaj i mungonte më shumë një parim bashkues rrënjësor sesa nevoja
për një marrëveshje (Borkowski & Du Plessis, 2011, 367). Në disa aspekte ajo ngjasonte
me të drejtën mesjetare angleze të kontratave1 – një vendosje për padi gjyqësore në
situata të veçanta, [ku] çdo padi përmbante rregullat e veta të dallueshme. Por, në të
njëjtën kohë, rastet e paparashikuara të urdhrit gjyqësor të assumpsit, eventualisht
ndihmuan për t’i dhënë ligjit anglez të kontratave një nivel të konsiderueshëm
kohezioni, kur në të drejtën romake, zhvillimi i këtij parimi, ose nuk rezultoi me vlerë
ose solli inkohezion2. Në Romën e lashtë, ligji vërtitej kryesisht rreth një kontrate të
vetme –stiplulatio – por më vonë u kthye më shumë në një ligj kontratash se sa një ligj
kontrate. Krahasimi duhet bërë me shumë kujdes, edhe pse është e qartë se pavarësisht
paraqitjes së tij unike, e drejta angleze përfshinte një numër transaksionesh diskrete3.
Kontratat si veprime juridike bilaterale ose multilaterale ishin burimi më i shpeshtë
i marrëdhënieve të detyrimit. Që të lidhej një kontratë duhej të paktën pëlqimi i dy
personave me zotësi juridike. Sipas së Drejtës Romake, nuk konsiderohej si kontratë
çdo marrëveshje mes palëve. Kontrata konsideroheshin vetëm ato marrëveshje që
shoqëroheshin me të drejtën e ngritjes së padisë (Mandro, 2007, 342).Për krijimin
e çdo kontrate kërkoheshin disa elementë pa të cilët nuk mund të kishte kontratë.
Këto quheshin elementët konstitutivë të kontratës (Mandro, 2007, 342). Grupi tjetër
i elementëve ishin ata element të cilët nuk ishin të domosdoshëm për krijimin
dhe ekzistencën e kontratës(Mandro, 2007, 342). Elementët e kontratave që sipas
dispozitave juridike kishin rëndësi, por palëve i’u lejohej që me marrëveshje të lirë
t’i përjashtonin nga thelbi i kontratës, quheshin elementë të rëndomtë ose natyralë.
Grupin e tretë të elementëve të kontratave e përbënin elementët jo-esencialë e jo të
rëndomtë, ku futeshin ato pjesë përbërëse të kontratës të cilat palët i kontraktonin
vetë duke u’a shtuar pjesëve të tjera të kontratës (Mandro, 2007, 342).
Karakteristikë e përbashëkt e kontratave ishte fakti se ato ishin veprime juridike të
dyanshme. Për nga karakteristikat e tjera kontratat ndryshonin dhe ndaheshin në
disa lloje. Duke i’u referuar të drejtave dhe detyrimeve që dervonin nga kontrata
ato klasifikoheshin në unilaterale, bilaterale jo të barabarta dhe bilaterale. Nisur nga
fakti se në dobi të kujt ishte lidhur kontrata ato kategorizoheshin në lukrative dhe
oneroze. Nisur nga fakti se qëllimi i lidhjes së kontratës evitohej apo jo në kontratë,
ato ndaheshin në abstrakte dhe kauzale.Sipas mënyrave të mbrojtjes kontratat ishin

Krahasimi me të drejtën mesjetare Angleze, merret gjithmonë në konsideratë kur trajtohen institute të së
Drejtës Romake për shkak të konvergjencave dhe diferencave që kanë pasur këto dy vende nga pikpamja e
zhvillimeve legjislative.
2
Ibid.
3
Ibid.
1
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stricti iuris dhe bona fidei. Duke i’u referuar formës kontratat kategorizoheshin në
formale, verbale, literale, konsensuale dhe reale.
1.1.2 Locatio Condutio. Karakteristika të përgjithshme
Duke ngushtuar objektin e trajtimit në këtë hulumtim me fokus kontratat konsensuale
që të sintetizojmë analizën mbi kontratën e punës, kontratat konsensuale lidheshin me
pëlqimin e thjeshtë të palëve. Detyrimi krijohej në momentin e lidhjes së marrëveshjes
pavarësisht nga mënyra e realizimit të saj. Një prëj kontratave më të rëndësishme të
qarkullimit ekonomik ishte edhe kontrata e qirasë. Në shumicën e rasteve, ligji civil
Romak njihte një përjashtim ndaj rregullit se kontratat duheshin të bëheshin në një
mënyrë të tillë sipas së cilës ishin njohur kontratat konsensuale të cilat bazoheshin
vetëm në konsensusin e palëve. Kontratat konsensuale (Sohm, 1994, 404) nuk ishin
kontratat më të hershme të cilat janë hasur në ligjin Romak. Ato ishin zhvilluar si
pasojë e nevojës për ekspansionin e ekonomisë Romake në gjysmën e Republikës
(Burdick, 1938, 442; Borkowski & Du Plessis, 2011, 265). Ato ishin bilaterale dhe
të bazuara në bonae fidei. Katër kontratat konsensuale – shitja (emptio venditio),
qiraja (location condutio), bashkëpunimi (societas) dhe mandati (mandatum) – kishin
karaktere të dallueshme tregtare. Në këto kontrata detyrimi ishte kontraktuar nga
pëlqimi. Stipulohej se prezenca e të dyja palëve nuk ishte e kërkueshme, në mënyrë
konsekuente kontrata mund të përfundohej edhe nga përfaqësuesi. Të gjitha këto
kontrata i jepnin jetë veprimeve reciproke mes palëve (Schulz, 1969, 252).
Sipas shoqërisë Romake, location-condutio (Talamanca, 1996, 453) ishte një kontratë
uniforme dhe ky uniformitet qëndronte pavarësisht varietetit apo diversitetit të
marrëdhënieve të mbuluara nga kontrata (kaser, 1965, 183). Locatio Condutio ishte një
kontratë konsensuale e cila bazohej në parimin e bona fidei dhe konsensusin e palëve.
Locatio Condutio ishte një formë e kontratave konsensuale e cila involvonte tri lloje
kontratash të cilat ne sot i kategorizojmë në: kontrata e qirasë mbi sendin (location
condutio rei), kontrata e qirasë mbi shërbimet (location condutio operarum) dhe kontrata
e qirasë mbi një vepër (location conduction operis) (Umur, 1990, 366). Në secilën prej tri
rasteve, shuma monetare, kalon nga njëra prej palëve tek pala tjetër në përputhje me
sensin ekonomik të kontratës. Për vlefshmërinë e saj, kontrata nuk mbështetej mbi
prezencën e palëve sepse ajo ishte konsensuale. Ajo mund të lidhej edhe nëpërmjet
përfaqësuesit. Ajo lidhej sa më parë që palët të binin dakort mbi kushtet thelbësore
të kontratës (lee, 1956, 321). Palët quheshin locator dhe conductor. Locator ishte pala
e cila sot quhet punëdhënës. Nga ana tjetër, conductor ishte ajo palë e cila sot quhet
punëmarrës dhe që merrte objektin kontraktor e angazhohej të kryente operaris ose
operarum.
Locatio Conductio, lejimin dhe punësimin, ishte një marrëveshje për përdorimin e një
sendi që i përkiste dikujt ose për përdorimin e shërbimeve të dikujt duke u bazuar
në marrëveshjen e kontraktuar mes palëve lidhur me shpërblimin. Kontrata ishte
lidhur nga vullneti i palëve duke mos i’u nënshtruar asnjë forme specifike apo
ndonjë formaliteti tjetër të parashikuar. Për sa kohë që kjo kontratë ishte bilaterale
dhe mbështetej në bona fidei, ajo i jepte jetë veprimeve reciproke të dy palëve. Lidhur
me natyrën e kësaj kontrate, e cila implikonte një shkëmbim performancash, action
location e locator dhe action conducti e conductor, ishin paditë e palëve kontraktore. Të
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dyja palët ishin përgjegëjse për dolus dhe culpa (omnis culpa), por pala e cila merrte
gjënë nga pala tjetër ishte përgjegjëse edhe për custodia (Borkowski & Du Plessis, 2011,
367).
“Locare” do të thotë “të vendosësh, apo t’i besosh diçka dikujt” dhe “conducere” do
të thotë “të kryesh” (Koschaker & Ayiter, 1975, 236). Locatio conduction, “të lësh ose
të punësosh”, ishte një marrëveshje për përdorimin e diçkaje që i përkiste dikujt
tjetër ose për përdorimin e shërbimeve të dikujt tjetër në përputhje me pagesën e
parashikuar me marrëveshje midis palëve. Kjo kontratë asociohej shumë nga
pikpamja e ngjashmërive me shitjen. Ajo ishte, në shumë aspekte e rregulluar sipas të
të njëjtave rregulla siç ishte e rregulluar kontrata e shitjes (Voci, 1996, 455).
D. 19. 2. 2.,pr., Gaius (Rerum cottidianarum) "Locatio et conductio proxima est
emptioni et venditioni isdemque iuris regulis constitit: nam ut emptio et venditio ita
contrahitur, si de pretio convenerit, sic et locatio et conductio contrahi intellegetur,
si de menrcede convenerit." “Dhënia me qira dhe punësimi, janë shumë afër me
shitjen dhe ato janë formuar sipas të të njëjtave rregulla. Shitja kontraktohet vetëm
nëse çmimi është dakortësuar paraprakisht, kësisoj në mënyrë të ngjashme, qiraja dhe
punësimi konsiderohen të jenë kontrata ku qiraja është dakortësuar paraprakisht.”
Çmimi quhej merces “punëso-para” (Roby, 2000, 169) të cilën ne mund ta përshtasim
si “qira” në rastin e tokave ose shtëpive etj. Shuma e paguar (merces) duhej të ishte
fikse përpara se kontrata të përfundohej dhe pagesa duhej bërë në para (Burdick,
1938, 447; Celeciban-Karadeniz, 1976, 120). Kontrata ishte lidhur nga pëlqimi i palëve
pa asnjë formë të përcaktuar paraprakisht nga legjislacioni.
D. 19. 2. 1., Paulus (Edictum, lib. 34) "Locatio et conductio cum naturalis sit et omnium
gentium, non verbis, sed consensu contrahitur, sicut emptio et venditio." “Për shkak
se kontrata e qirasë dhe punësimit është gjetur në natyrë dhe mes njerëzve, ajo nuk
duhet të kontraktohet nga fjalë formale por nga dhe nëpërmjet marrëveshjes si në
kontratën e shitjes”.
1.1.3 Kontrata e qirasë mbi fuqinë punëtore
Kësisoj, deduktojmë përmes analizës së rregullimit të kontratës së qirasë në Romën e
lashtë, se kontrata e punës ishte e involvuar në konceptin e kontratës së qirasë. Sipas
kësaj kontrate, nëpërmjet përputhjes së vullnetit mes punëtorit dhe punëdhënësit
bëhej e mundur që punëtori t’ia linte në dispozicion punëdhënësit fuqinë e vet
punëtore duke e detyruar këtë të fundit që t’i paguante mëditjen e kontraktuar
(Mandro, 2007, 344). Kjo kontratë nuk ishte shumë e aplikuar sepse puna e skllevërve
ishte shumë e përhapur.
Objekt i kësaj kontrate ishte fuqia punëtore ose aktiviteti fizik e intelektual i punëtorit.
Shpërblimi për punën e bërë quhej mëditje, vlera e së cilës përcaktohej me marrëveshje
midis palëve. Mëditja duhej të ishte e përcaktuar dhe e mirëfilltë por jo gjithmonë në
të holla, ndonjëherë paguhej edhe në natyrë(Mandro, 2007, 344).
Kjo kontratë ishte me afat, e cila mund të ndërpritej edhe përpara afatit kur palët
ishin marrë vesh dhe përveç kësaj mund të ndërpritej në disa raste edhe në mënyrë
të njëanshme nga punëtori ose punëdhënësi. Punëtori mund të kërkonte ndërprerjen
e kontratës kur punëdhënësi nuk u përmbahej kushteve për llojin e punës, ndërsa
punëdhënësi mund të ndërpriste kontratën ose për shkak të mungesës së përvojes
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së punëtorit, ose për shkak të të metave të punës, ose për shkak të sëmundjes së
puëntorit (Mandro, 2007, 344). Të drejtat edhe detyrimet në këtë rast ishin korelative.
Punëdhënësi detyrohej të paguante mëditjen, të merrte përsipër rrezikun e ndërprerjes
rastësore të punës, të mos e përdorte punëtorin për punë të paparashikuara dhe t’i
paguante punëtorit dëmin e shkaktuar nga mosdhënia e punës. Punëtori detyrohej t’i
bënte të gjitha punët e parashikuara në kontratë duke i’u përmbajtur kërkesave për
cilësinë dhe kohën e punimit.
1.1.4 Locatio Condutio Operarum
Në këtë tip qiraje, locator-i i vinte shërbimet e tij në dispozicion të conductor-it në
këmbim të pagesës.Rregullat ishin shumë të ngjashme me ato të zbatuara në dhënin
me qira të diçkaje, të një sendi. Për shembull të dyja palët ishin të varur nga standarti i
përkujdesjes bonus pater familias. Në këtë mënyrë, locator-i duhej të kryente shërbimet
e tij me shumë kujdes- nëse ai ushtronte një ekspertizë të caktuar, ai duhej të
vërtetonte se ishte kompetent për punën që ndërmerrte. Conductor-i mund të mbante
përgjegjësi nëse dështonte, për shembull, të siguronte ambient dhe system të sigurt
pune (Borkowski & Du Plessis, 2011, 370).
Natyrshëm lind pyetja se cili do të ishte impakti i vdekjes në këtë tip qiraje ? Rregulli
bazë ishte që vdekja e locator-it e përfundonte një kontratë, ndërsa vdekja e conducto-it
nuk e përfundonte atë – pasardhësit e tij ishin përgjegjës. Në çdo rast locator-i kishte të
drejtë të paguhej për kohëzgjatjen e qirasë (Borkowski & Du Plessis, 2011, 370).
Duke vijuar analizën e location condutio operarum, pyetja vijuese është se cilat
shërbime mund të jepeshin me qira ? Vetëm ato që kryheshin zakonisht nga skllevërit
(operae illiberales). Shpesh skllevërit i kryenin detyra shërbyese, por kemi konstatuar
se shërbimet e tyre mund të përdoreshin për një gamë të gjerë aktivitetesh. Operae
illiberales mori në këtë mënyrë një kuptim të gjerë, kështu që të vetmet shërbime që
ishin përjashtuar nga kontrata e lëshimit me qira ishin ato të profesioneve të lira.
Shpjegimi i arsyeshëm për këtë prirje qëndronte në faktin se ata që ishin të angazhuar
në të tilla profesione, nuk do të dëshironin të kryenin shërbimet e tyre në këmbim
të diçkaje aq të neveritshme si paraja. Për shembull, Ulpian tregon se, filozofët
nuk mund të puënësoheshin, pasi ata duhej të shmangnin “aktivitetin mercenar”
(Borkowski & Du Plessis, 2011, 370). Shërbime të tjera të cilat nuk mund të merreshin
me qira, përfshinin ato të juristëve, avokatëve, mjekëve, kontrollorëve dhe mësuesve
të arsimit të lartë. Por si jetonin këta njerëz virtuozë? Praktika që ndiqej, ishte që atyre
u jepej një honorar i detyrueshëm nëpërmjet kontratës së mandatit.
Dallimi midis operae illiberales dhe shërbimeve të tjera mund të duket konfuz. Për
shembull, romakët në përgjithësi nuk e konsideronin si profesion të lirë angazhimin
në artet krijuese. Pozicioni i mësuesit jep disa trajta të mënyrës se si bëhej dallimi.
Mësuesit me arsim të lartë, nuk mund të merreshin me qira, por mësuesit e tjerë mund
të merreshin. Kështu pra, duket se dallimi midis profesioneve të lira dhe shërbimeve
të tjera varej në një farë mënyre nga statusi i personit që kryente shërbimin dhe jo
vetëm nga lloji i shërbimit.
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1.2 Profili historiko-ligjor i Kontratës së Punës në Shqipëri përpara Luftës së
Dytë Botërore
Për shqipërinë para Luftës së II-të Botërore nuk mund të flitet për legjislacion të
plotë pune. Shkaqet e këtij ometimi duhen kërkuar në vetë strukturën ekonomike,
shoqërore e politike të vendit tone ante luftës. Pushtimi shekullor turk kishte
vendosur në Shqipëri një sistem të egër feudalo-ushtarak dhe e kishte zhytur vëndin
në obskuracionin mesjetar. Në këto kushte, shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, më
28 Nëntor 1912, e gjeti vendin tonë në një prapambetje të madhe. Kësisoj, derivon
se shteti i ri shqiptar së bashku me marrëdhëniet ekonomiko-feudale të sundimit
turk, trashëgoi edhe legjislacionin turk. Në një vendim të Qeverisë së Përkohshme
të Vlorës, datë 6 Dhjetor 1912, thuhej në mënyrë eksplicite: “Mbeten në fuqi deri sa të
bëhen të tjerë kanunet e drejtësisë”4.
E drejta civile e shqipërisë në periudhën 1912-1929 ishte “e drejtë civile otomane”.
Ajo bazohej nga njëra anë në të drejtën e shenjëtë myslimane (sheri-sheriat) dhe,
nga ana tjetër në legjislacionin e ri ottoman (kanunet-nizamet) si dhe në të drejtën e
priveligjuar (privilegjet – kapitulacionet). Përveç kësaj, zbatohej në atë periudhë edhe
e drejta zakonore (Nathanaili, 1956, 2).Kodi Civil Otoman Mexheleja që vepronte në
vendin tonë në atë kohë, rregullonte dhe kontratën e qirasë dhe atë të pajtimit5.Duhet
pranuar se dispozita të posaçme, qoftë edhe të shkëptura në fushën e marrëdhënieve
të punës në atë periudhë nuk mund të pretendohen. Kur e drejta civile otomane nuk
mund të kënaqte më kërkesat e “borgjezisë” që po ngrihej e po forcohej në Shqipëri,
ajo u shfuqizua dhe u zëvendësua me një të drejtë të re, sipas modelit të së drejtës
civile të Europës Perëndimore. Ky zëvëndësim u bë me Kodin Civil Shqiptar, që hyri
në fuqi me 1 Prill 1929 dhe me Kodin Tregtar që hyri në fuqi me 1 Prill 1932.
Kodi Civil i Mbretërisë Shqiptare i vitit 1929, kontratës së punës i kushtonte vetëm 10
nene (1631-1640). Legjislacioni i kohës së Zogut i konsideronte marrëdhëniet juridike
të punës ndërmjet të pajtuarve nga njëra anë dhe punëdhënësve privatë nga ana
tjetër, si marrëdhënie juridiko-civile, ndërsa marrëdhëniet e punës të nënpunësve me
organet shtetërore përkatëse i quante marrëdhënie juridko-administrative.
Kontrata e punës parashikohej e sanksionohej në mënyrë eksplicite në Nenin 1631 të
Kodit Civil dhe definohej si “ajo me të cilën, njëri nga kontraktuesat (i pajtuari) obligohet me
vënë punën e vet nën shërbimin dhe nën drejtimin e tjetrit (pajtuesit) kundrejt një shpërblimi,
të cilin ky obligohet me i’a pague”. Kontrata e punës mund të bëhej për një sipërmarrje
të caktuar, me një kohëzgjatje të përcaktuar ose jo. Në qoftë se ishte lidhur për më
tepër se dhjetë vite ose për sa kohë të jetë gjallëi pajtuemi ose pajtuesi, i pajtuemi ka
të drejtë, edhe sikur të ketë konvencion të kundërt me zgjidhë kontratën në mbarim të
dhjetë viteve, me konditë që që të paralajmërojë pajtuesin.6Kodi Civil sanksionone në
mënyrë eksplicite se kontratat e punës me afat pushon ipso iure me kalimin e kohës.
Ndërsa kontratat e punës e lidhur pa afat, mund të pushojë kurdoherë me vullnetin e
njërës nga palët7. Por ky parashikim ligjor, kur kontrata mund të zgjidhej me vullnetin
e vetëm njërës prej palëve mund të çelte shteg për dëmshpërblime, edhe sikur në
4
5
6
7

Arkivi i Shtetit, Dokumenti 50367.
Ibid, Fq.10
Neni 1635, Kodi Civil 1929.
Këtu nënkuptohet përgjithësisht vullneti i punëdhënësit.
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marrëveshje të kishim parashikime të ndryshme kontraktore. Kodi parashikonte se
për caktimin e shpërblimit që do të caktohej, do të analizoheshin dhe do të merreshin
në konsideratë zakonet, natyra dhe koha e shërbimeve që ka bërëi pajtuemi, të ndalmet
(rete nues) dhe që ka lënë ose paguar për pension dhe përgjithësith gjithë rrethanat që
mund të justifikojnë ekzistencën dhe të caktojnë sasinë e dëmit të shkaktuar.
Sipas Kodit Civil, ai që do të zgjidhë kontratën duhet të respektojë afatin e
paralajmërimit që cakton ligji ose zakoni ose që ështëi nevojshmë sipas natyrës
së shërbimeve, përndryshe është i detyruar të dëmshpërblejë palën tjetër. Për të
pajtuemin ky dëmshpërblim përbehet nga rrogat ose shpërblimet që do të merren
nga shërbimi i tij për aq kohë sa është afati i paralajmërimit.
Neni 1636, parashikonte në mënyrë të shrehur se kur njëri nga kontraktuesit ka
shkaqe të arsyeshme për me u qa kundër tjetrit, mundet me zgjidhë kontratën pa
paralajmërim dhe, nw qoftë se kontrata është lidhur për një kohë të caktuar, para
skadimit të afatit (në favor të punëdhënëit). Konsideroheshin veçanërisht shkaqe
të tilla gjithë rrethanat të cilat për arsye morali ose sipas rregullave të mirëbesimit
lejojnë njërën nga palët që të mos vazhdojë më kontratën. Gjyqtari në këto rasti do
të çmojë nëse ekzistojnë këto shkaqe por nuk mundet që të konsiderojë si të tillë një
sëmundje e cila ka prekuar të pajuarin pa fajin e tij, kur kjo sëmundje ka vazhduar për
një kohë relativisht të shkurtër. Pas obligimeve që i janë vënë pajtuesit sipas natyrës
së shërbimeve, i lyp eksperienca dhe teknika për sigurimin dhe shëndetin e njeriut. I
pajtuemi në mbarim të kontratës ka të drejtë me kërkue nga pajtuesi nëj çertifikatë që
konstaton kohën dhe natyrën e shërbimeve te realizuara prej tij8.
Në Kod ishte rregulluar edhe kontrata e shegerties (apprentissage) ai që merr shërbimin
e tij një shegert, detyrohet ti mësojë mjeshtërinë për të cilën e ka marrë. Ka kundrejt
tij obligimet e pajtuesit pas shpërblimit. Shegerti ka obligimet e të pajtuemit. Në të dy
rastet rezervohen dispozitat e ligjeve të posaçme.9
Sipas Kodit Civil, Nenit 1640, kontrata e punës pushon ipso iure me vdekjen e të
pajtuemit. Gjithashtu pushon kur i pajtuemi ndodhet ne pamundësi të vazhdueshme
me shërbye, por në rast se kjo ka rrjedhë nga faji i pajtuesit, i pajtuemi detyrohet me
e paralajmërue në afatin e zakonshëm të paraparë në Nenin 1635.
Në një vlerësim të përgjithshëm, në formë deduksioni lidhur me parashikimin ligjor
të kontratës së punës në Kodin Civil të vitit 1929, mund të themi se grupi i dispozitave
shënonte një arritje me vlera të veçanta në formulimin ligjor të kuptimit të kontratës
së punës, të llojeve të saj, të mënyrave të zgjidhjes së kontratave të punës, të formave
të kualifikimit professional siç ishte kontrata e shegertisë, etj. Megjithatë duhet
pranuar se ai sistem dispozitash në fushën e marrëdhënieve të punës nuk mund t’i
shpëtonte kufizimeve të realiztetit shqiptar si në rrafshin historik, social ashtu edhe atë
ekonomik. Ende në shqipëri nuk ishin vendosur marrëdhënie kapitaliste të zhvilluara,
nuk kishte lëvizje punëtore të fuqishme dhe të organizuara, që të detyronin shtetin
të sanksiononte një tabllo më të plotë të lëgjislacionit të punës. Kësisoj deduktojmë
se mungonin dispozitat për mbrojtjen në punë, për kohën e punës dhe pushimit, për
bazat e punës, për sigurimet shoqërore të punëtorëve, etj.

8
9

Neni 1638.
Neni 1639.
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1.3 Profili historiko-ligjor i Kontratës së Punës në Shqipëri pas Luftës së Dytë
Botërore
E drejta e punës, si një sistem juridik, formalisht filloi të plotësohej në vendin tonë
pas Luftës së II-të Botërore. Qysh në aktet e para normative të punës të asaj periudhe,
u shpreh qartë programi i shtetit patriak edhe në lëmin e organizimit të ri shoqëror
socialist të punës. Shndërrimet e mëdha regresive politike, sociale dhe ekonomike u
shoqëruan në atë kohë edhe me masat organizative e juridike që synonin krijimin,
zgjerimin dhe mbrojtjen e pronës socialiste (Çela, 2012, 94). Zbatimi i masave antikapitaliste, duke filluar nga Dhjetori i vitit 1944, ngushtuan pronësinë private dhe
shënuan lindjen e sektorit shtetëror socialist e të elementëve kryesorë të organizimit
socialist të punës.
Kësisoj, në përputhje me këto ndryshime rrenjësore, Kryesia e KANC-it miratoi Ligjin
Nr.82, datë 09.07.1945 “Mbi kohën e shërbimit, mbrojtjen dhe shpërblimin e punës”,
që përfaqëson ligjin e parë shqiptar në fushën e marrëdhënieve të punës pas Luftës së
II-të Botërore. U vijua më datë 14 Mars 1946 me miratimin e Kushtetutës RPSH, e cila
sanksionoi ndryshimet regresive dhe i hapi rrugë ndryshimeve negative ekonomike,
juridike e shoqërore. Por orientimet e partisë shtet për thellimin e revolucionit dhe
ndërtimin e bazava të reja të socializmit, drejtimit të jetës në vend dhe zhvillimit
ekonomik në bazë të planit të shtetit, derivuan në përpunimin e mëtejshëm të
legjislacionit të punës. Kësisoj Kuvëndi Popullor, miratoi me Ligjin Nr.527, datë
25.08.1947, Kodin e Punës, qëështë Kodi i parë në historinë e së drejtës socialiste
shqiptare dhe të drejtës socialiste të punës. Ky kod trajtonte edhe kontratën e punës
por nën fokusin e të drejtës socialiste ku e drejta private ishte përthithur nga e drejta
publike, kësisoj kontratat e punës të cilat parashikoninin kondita pune më të rënda
se ato në Kod ishin të pavlefshme. Rregullimi i kontratës së punës në këtë Kod ishte
thjesht një rregullim formal-juridik i cili nuk prodhonte asnjë pasojë juridike de facto.
Zhvillimet regresive anti-humane u thelluan me miratimin nga Presidiumi i Kuvendit
Popullor të Dekretit Nr. 726, datë 16.08.1946 “Mbi thirrjen në punë të socialistëve, mbi
ndalimin e largimit të punonjësve dhe nënpunësve pa leje dhe mbi transferimet e tyre
të detyrushme nga një ndërmarrje a institucion në një tjetër”.
Nga pikpamja historike dhe për arsye shkencore dhe hulumtuese, një rëndësi të madhe
studimore paraqet edhe Kodi i Punës i vitit 1956 i cili plotësoi ometimet legjislative të
Kodit të mëparshëm. Edhe pse formalisht u shfuqizuan dispozitat mbi mobiliizmin
në punë të shtetasve si dhe nenet 201-204 të Kodit Penal që parashikonin përkatësisht
krimin e largimit të punëtorit ose nënpunësit nga puna pa lejen e administratës,
krimin e mungesës në punë pa shkaqe të arsyeshme, krimin e mosbindjes ndaj
urdhërit të transferimit dhe krimin e shmangies nga mobilizimi në punë, de facto nuk
ndryshoi asgjë.
Viti 1961 shënon çeljen e periudhës “së ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste” në
kushtet e bllokadës së egër imperio-socialisto-revizioniste (1961-1965). Ndryshimet
që u bënë në Kodin e punës në vitin 1963 sollën pasoja të ndjeshme në fushën e
përgjegjësisë materiale të punonjësve. Ndryshimet që i’u bënë Kodit të Punës në vitin
1965, paraqisnin një prirje agresive të vecantë.
Në vitin 1966 u rindërtua Kodi i Ri i Punës, i cili hyri në fuqi më 1 Nëntor 1966.Ky
Kod si paraardhësit e tij, u udhëhoq nga politika e Partisë shtet, sanksionoi realitetin
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e hidhur të marrëdhënieve të punës dhe i hapi rrugë degradimit të mëtejshëm të
marrëdhënieve të punës.
Vitet 1976-1981, përfaqësojnë një periudhë tjetër për rindërtimin e plotë të shoqërisë
socialiste. Në këtë fazë, Kuvendi Popullor miratoi Kushtetutën e re të RPSSH, e vitit
1976. Ajo përshkohej tërësisht nga parimet e marksizëm dhe leninizëm, mishëronte
parimet, përvojën dhe mësimet e partisë shtet. Kjo shënoi edhe haritmin e Kodit të
Punës të RPSSH, i cili hyri në fuqi më datë 01.10.1980. Ai ishte një dokument politik,
ideologjik, social dhe juridik i hartuar në zbatim të vendimeve të PPSH dhe të
parimeve thellësisht marksiste e leniniste të Kushtetutës së re. Ky Kod shpalli hapur
karakterin e tij klasor e proletar qysh në dispozitën e parë të tij. Ai u ndërtua mbi
kritere anti-shkencore.
Si një deduksion mbi këtë pjesë historike të trajtuar me fokus marrëdhënien e punës
dhe specifikisht kontratën e punës, prej vitit 1944 e deri në përmbysje të sistemit
totalitar komunist, duhen nënvizuar disa tipare me themelore të tij: demagogjia,
politizimi e ideologjizmi i tejskajshëm, hipokrizia dhe karakteri thellësisht anti
shkencor, regresiv, të gjitha këto të bazuaranë konceptin kanibalist të luftës së ashpër
të klasave (Çela, 2012, 97).
1.4 Rregullimet ligjore të Kontratës së Punës në Shqipëri pas vitit 1990
Përmbysja e sistemit komunist në Shqipëri dhe vendosja e pluralizmit politik, diktoi
që në vendin tonë të miratohen dispozita të reja kushtetuese me Ligjin Nr.7491,
date 29.01.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”. Me këtë regjim të ri juridik
kushtetues, ekonomia e vendit tanimë bazohej në shumllojshmërinë e pronave,
iniciativën e lirë të të gjithë subjekteve ekonomike si edhe në rolin rregullues të
shtetit. Këto ndryshime shtruan nevojën që edhe legjislacioni i punës të modifikohej,
të zhvishej nga politizimet e ideologjizimet absurde marsksite-leniniste si dhe të
moderonte mënyrat e lindjes, ndryshimet e shuarjes së marrëdhënies juridike të
punës.
Këto detyra i përmbushi Ligji Nr.7526, datë 03.12.1991 “Për marrëdhëniet e punës”.
Me zhvillimet demokratike të shoqërisë, legjislacioni i punës njohu edhe akte të tjera
të rëndëishme ligjore dhe nënligjore, ku ndër më kryesoret mund të përmendim:
“Ligji për Kodin e Punës”, “Ligji për Shërbimin Civil”.
Jurisprudenca e Gjykatave Shqiptare, tanimë, është e bazuar në një legjisalcion
modern, të inspiruar nga akte ndërkombëtare me një rëndësi constitutive për të
drejtën e punës, siç janë aktet e Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Gjithashtu,
influencë ka edhe Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, e cila me jurisprudencën
e saj, ka diktuar konstitucionalizimin e marrëdhënieve private mes palëve, e në këtë
lemi, involvohet edhe e dreja jonë e punës.
Zhvillimet ekonomiko-sociale të vendit tonë, kanë shënuar një ekspansion ligjislativ
të akteve në kuadrin e së drejtës së punës, me fokus kontratën e punës. Një fushë e cila
shënën këtë ekspansion është e drejta ndërkombëtare private, e cila me amendimet e
Ligjit “Për të Drejtën Ndërkombëtare Private”, sot Ligji me Nr.10428, datë 02.0.6.2011,
trajton inter alia, edhe problematikën e kolixionit ligjor dhe deduksionin mbi caktimin
e ligjit të aplikueshëm në rastet e konfliktit të ligjeve për kontratën e punës.
Aspiratat e Shqipërisë për t’u bërë pjesë e Bashkimit Europian, kërkojnë një
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hulumtim të jashtëzakonshëm në një prej kushteve absolutisht të domosdoshme dhe
të kërkueshme për këtë antarësim, siç është, harmonizimi i legjislacionit kombëtar
me atë të Bashkimit Europian. Kësisoj, harmonizimi i legjislacionit për të drejtën
ndërkombëtare private me legjislacionin për të drejtën ndërkombëtare private
europiane, është një condito sine qua non, për negociata të suksesshme. Ndër këto,
është edhe harmonizimi me Rregulloret e Roma I, Roma II, Bruksel I, në kuadrin
e kontratës individuale të punës, kolizionit ligjor dhe dëmeve që derivojnë nga kjo
kontratë në rastet potenciale të anullimit, pavlefshmërisë, zgjidhjes apo revokimit të
saj.
Si konkluzion, mund të pranojmë se, të gjithë këto zhvillime, janë një pasqyrim i
evoluimit të legjislacionit të punës në kuadër të kontratës individuale të punës.
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Assessment of elevation influence and associated plant species on the
bilberry population (Vaccinium myrtillus L.) fruit yield, in northern part of
Albania
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Abstract
Assessment of elevation influence and associated plant species on the bilberry fruit yield was
carried out in the four natural growing areas of Tropoja region. Bilberry fruit were harvested
manually when ripe, in four plots of 10 m square selected randomly per each targeted growing
site of Tropoja (Doberdol, Trokuz, Lestrana, Maja e boronices) from July to September and
were weighted separately. Elevation and the presence of plant species in association with
bilberry per each site were also recorded. Factorial analysis found significant variability
among bilberry populations observed in Tropoja region. Comparisons of means using Tukey's
Q test found significant differences between bilberry populations of Lestrana, Trokuz and
Maja e boronices. Principal components analysis identified the variances of PC1 and PC2 that
account for 88.8% of the total variation. Populations of Doberdol, Trokuz and Lestrana were
the important sources of variation on the yield of bilberry. High influence on bilberry yield
was determined by Geum montanum, Graminaceous plants, Hypericum perforatum, Vaccinium
uliginosum, Veratrum album and Verbascum nigrum species. Pinus peuce and Pinus pinea species
showed a negative influence on the distribution and the fruit yield of bilberry. Regression
analysis found significant relationship between the bilberry fruit yield and the elevation of
plot sites.
Keywords: Associated plant species, bilberry population and factorial analysis, elevation,
regression analysis.

Introduction
Vaccinium myrtillus (bilberry) is a member of the Ericaceae family, and is also known
as European blueberry, huckleberry, and whortleberry. It is a shrubby perennial plant
one to six dm tall in height and can be found in the mountains and forests of Europe
and the northern United States. Vaccinium myrtillus is found natively in Europe,
and the primary commercial supply of bilberry comes from wild sources in Poland,
Romania, Bulgaria, Russia, Albania, the former Yugoslavia (Moeck 1994), Sweden,
and other Scandinavian countries (Upton, 2001).
Anthocyanin is a pigment, which gives to the berry fruit the red colour (Baj et al.
1983), is one of the components used for quality control of the bilberry (Anja et al,
2013). The anthocyanin depends from the place and collection time (Burdulis et al,
2007). Akersrom et al, (2010) reported the anthocyanin concentration is increased
with increasing elevation. Comparing to other berry cultivars, bilberry (wild fruits)
contains the largest amount of anthocyanin (Upton, 2001), and higher antioxidant
activity compare to other cultivated blueberry cultivars (Ozlem et al, 2015, Burdulis
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et al, 2009). Vaccinium myrtillus, was used for different purposes such as medicinal
purposes (Upton, 2001) and nutritional. Vaccinium myrtillus has been used for nearly
1,000 years in traditional European medicine. According to Basum et al. (2010) the
bilberry has a positive effect on cardiovascular system and risk prevention against
vascular diseases, and the leaf decoction of bilberry, used in traditional medicine, has
positive effect on diabetes type 2 (Ferreira et al 2010).
In Albania the collected bilberry fruits are used for fresh consumption because there
are no manufacturing companies processing the bilberry fruits in the country. Wild
bilberry fruits are collected by farmers and then sold to the collectors who after
drying or a simple processing; export them to the neighbouring countries such as
Kosovo, Serbia, Croatia and Italy etc. Harvesting of bilberry fruits in the region is
not industrialized and the traditional methods are used for harvesting by using the
special comp, since the land where bilberry is naturally grown has no owner and is
difficult to control the collection because the various of farmers go there for collection
during the ripening period which cause the negative trend on the abundance of the
specie in the region.
Albania is very rich in biological and landscape diversity including the presence
of many bilberry (Vaccinium myrtillus) populations, but the information on bilberry
biodiversity is generally lacking especially in terms of adapted and known populations.
There are still bilberry populations, which are unknown or have not been studied.
Because the Albanian territory has highly heterogeneous environmental conditions,
the aim of this study was to assess the influence of elevation and the plant species
associations in the yield of bilberry (Vaccinium myrtillus) fruits under the climatic
conditions of Tropoja region.
Material and methods
Study was carried out in four main natural V. myrtillus growing areas of Tropoja
Region: Doberdol, Trokuz, Lestrana of Dragobi and Maja e boronices (apex of bilberry).
These four areas represent the most important areas of natural bilberry populations.
The bilberry fruit yield (in kg) was evaluated in four plots of 10 m square selected
randomly per each targeted growing site (Doberdol, Trokuz, Lestrana of Dragobi and
Maja e boronices). Bilberry fruit were harvested manually when ripe, from July to
September and were measured separately. There were also recorded elevation above
the sea level and the presence of different plant species in association with bilberry
(V. myrtillus).
Sites description and plant species association: During observation of plot sites a large
range of information was recorded for each bilberry populations and plant species
in association with bilberry. For this purpose, geo-referenced data as description of
plot sites position and elevation above sea level) were checked for inconsistencies. All
associated plant species observed present in each plot site were screened carefully to
resolve any scientific name conflicts, Chapman (2005b).
Statistical Analysis: The differences between the bilberry populations and the presence
of other plant species that associate the bilberry (V. myrtillus) at each sites and growing
areas of Tropoja region were measured and tested for equals using one-way variance
analysis (ANOVA). Comparisons of means between four growing areas of bilberry
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were carried out by Turkey test. Regression analysis was used to identify the influence
of elevation on the fruit yield of bilberry populations. A principal component analysis
on correlation was used to identify the weight of which component on the total
variance and the weight for each plant species on the bilberry yield. All the statistical
data processing was done using the SAS tools (2012).
Results and Discussion
Elevation of the plot sites observed in Doberdol bilberry population range from
1947 m to 2045 m above the sea level (The difference Lat. max – min = 98m). There
were found on the average of plots 69 individuals of 11 plant species in association
with bilberry. Species in association with V. myrtillus were: Gentiana cruciata, Geum
montanum, Graminaceous, Hypericum perforatum, Juniperus communis alpine, Pinus
peuce, Pinus pinea, Primula veris, Vaccinium uliginosum, Veratrum album and Verbascum
nigrum. Higher number of individuals per species was found for gramineous plants /
graminaceous (16) and for Hypericum perforatum (11).
Elevation of bilberry population observed at the plot sites of Trokuz area, range from
1751 m to 2039 m (The difference Lat. max – min = 288m). Plant species in association
with V. myrtillus were: Epilopium angustifolium, Galium arboretum, Gentiana cruciata,
Geranium macrorisa, Graminaceous, Hypericum perforatum, Pinus peuce, Pinus pinea,
Pteridium aquilinum, Rubus ideus, Rumex cripsus, Vaccinium uliginosum and Veratrum
album. Higher number of individuals per species was found also for gramineous
plants / graminaceous (14) and for Hypericum perforatum (5).
Plot sites of Lestrana area range from 1727m to 2111m (The difference Lat. max – min =
384m). These plot sites were found with higher number of plant species in association
with bilberry (110 individuals of 17 species). Plant species in association with V.
myrtillus were: Epilopium angustifolium, Galium arboretum, Gentiana cruciata, Geranium
macrorisa, Geum montanum, Graminaceous, Hypericum perforatum, Juniperus communis
alpine, Pinus peuce, Pinus pinea, Primula veris, Pteridium aquilinum, Rubus ideus, Rumex
cripsus, Vaccinium uliginosum, Veratrum album and Verbascum nigrum. Higher number
of individuals per species was found for gramineae plants / graminaceous (18), for
Hypericum perforatum (11), for Pinus peuce (11), Pinus pinea (12) and for Geranium
macrorisa (8). Higher number of plant species (and observed individuals) found in
Lestrana area could be explained by the elevation differences of plot sites and pedoclimatic conditions that seems to be more variable in comparison to other bilberry
areas.
Elevation of bilberry population observed at the plot sites of M. boronices area, range
from 1813 m to 1928 m above sea level (The difference Lat. max – min = 115m). There
were found on the average of plots 43 individuals of 13 plant species in association
with bilberry, which were: Epilopium angustifolium, Geum montanum, Graminaceous,
Hypericum perforatum, Juniperus communis alpine, Pinus peuce, Pinus pinea, Primula
veris, Pteridium aquilinum, Rubus ideus, Rumex cripsus, Vaccinium uliginosum, Veratrum
album and Verbascum nigrum. Higher number of individuals per species was found
for Pinus peuce (8), Pinus pinea (7) and Primula veris (5).
Table 1. Comparisons of bilberry population means for each observed area using
Tukey's pairwise test (Q
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Doberdol

Trokuz
0.5496

1.876

Lestrana

2.653

4.529

M. boronices

1.682

0.1941

Lestrana

M. boronices

0.2487

0.6357

0.01123

0.9991
0.01648

4.335

Q below diagonal, p (same) above diagonal; Significant comparisons are pink.
ANOVA analysis found the presence of significant variability among bilberry
populations observed in natural growing areas of Tropoja region. Test for equal
means of bilberry populations found Fratio = 4.394** significant at the P0.007 < P0.05 level
of the probability. Comparisons of means for all pairs using Tukey's Q test (α = 0.05)
found the differences, significant at the P0.05 and P0.01 levels of the probability, between
and within bilberry populations grown in the areas of Lestrana, Trokuz and Maja e
boronices (Table 1).
Principal Components Analysis on Correlations: Principal Components Analysis on
Correlations identified the variances of the principal components and the proportion
of the total variance each factor accounts for (Table 2). Based on the mineigen criterion
(Kaiser, 1960), two principal components, that account for 88.8% of the total variation,
are retained for further analysis. The third PC component with eigenvalue 0.3365 (less
of one) which account for only 8.43% on the total variance is not retained in our study
(Table 2). PCA results show that the major source of variation in the measurements
is given by the first two PCs. Four bilberry natural populations measured on the 16
random plots contribute in the total source 100% of variance. Overall, the first two
PCs account for a substantial proportion of total variation, 88.8%. The percentages
of total variation accounted for by each of the first two PCs were 59.19% and 29.65%
respectively (Table 2). The proportion of total variation more than 75% is acceptable
in this kind of studies (Cadima et al, 2001; Jolliffe 2002).
Table 2. Matrix eigenvalues of the component PC1, PC2 (4 bilberry populations x 16
plot sites)

1

PC Nr.
1
2
3
4

Eigenvalue

Percent

Cum Percent

ChiSquare

2.3675
1.1860
0.3365
0.1099

59.188
29.650
8.413
2.748

59.188
88.839
97.252
100.000

33.593
18.430
4.022
0.000

DF Prob>ChiSq
4.839
4.440
1.864
.

<.0001*
0.0015*
0.1193
.

In bold eigenvalues > 1.00 and eigenvectors > 0.2200
In PC1 (59.19% of total variance) bilberry populations of Doberdol, Trokuz and
Lestrana (with respective eigenvectors 0.51124, 0.59594 and 0.60058) were the variables
with greater weight in determining variance of component (Table 3). Results of the
study found positive significant correlations between Doberdol, Trokuz and Lestrana
bilberry areas (coefficient of correlation r significant at the P0.05 of the probability range
from 0.55 to 0.79). In PC2 (29.65% of total variance) there were bilberry populations of
Lestrana and M. boronices (with respective eigenvectors 0.30323 and 0.87121) which
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have greater weight in determining variance of PC2 (Table 3). In this study there
was a moderate significant positive correlation between these two natural bilberry
growing areas (r = 0.43**).
Factorial analysis on the base of observed plant species that associated bilberry
population for each targeted area found that 44.7% of PC1 variation was dedicated
especially to plant species as: Gentiana cruciata, Geum montanum, Graminaceous plants,
Hypericum perforatum, Juniperus communis alpine, Vaccinium uliginosum, Veratrum album
and Verbascum nigrum, with eigenvectors > 0.30 (Table 3, Figure 1). Analysis found
that 42.5% of PC2 variance was especially contribution of bilberry associated plant
species as: Geranium macrorisa, Pinus peuce, Pinus pinea, Pteridium aquilinum, Rubus
ideus and Rumex cripsus with eigenvectors > 0.30. Contribution of associated plant
species on the PC3 variance was dedicated only to the three plant species as: Geum
montanum, Juniperus communis alpine and Primula veris that were found in association
with bilberry populations (Table 3, Figure 1).
Table 3. Eigenvectors of the PC1, PC2 and PC3 (4 bilberry populations x 16 plot sites
x 17 associated plant species)
Eigenvectors

Variables (Bilberry population of observed
sites and associated plant species)

PC1

PC2

Bilberry population of Doberdol plot sites

0.51124

-0.39866

0.75443

Bilberry population of Trokuz plot sites

0.59594

-0.13389

-0.55183

Bilberry population of Lestrana plot sites
Bilberry population of M. boronices plot
sites
Epilopium angustifolium

0.60058

0.30323

-0.17272

0.15096

0.87121

0.31062

-0.33814

0.12185

0.10602

Galium arboretum

0.07476

0.24758

-0.48604

Gentiana cruciata

0.33979

-0.12962

0.02943

Geranium macrorisa

0.15904

0.30088

-0.26548

Geum montanum

0.32942

-0.12475

0.36785

Graminaceae

0.32155

-0.00525

-0.42748

PC3

Hypericum perforatum

0.36042

0.00479

-0.07867

Juniperus communis alpina

0.31709

0.18184

0.30585

Pinus peuce

-0.00543

0.36367

0.14155

Pinus pinea

0.06626

0.36204

0.09358

Primula veris

0.14388

0.27129

0.37775

Pteridium aquilinum

0.06795

0.35525

-0.15537

Rubus ideus

-0.02140

0.37061

-0.04033

Rumex cripsus

-0.02828

0.36291

0.13855

Vaccinium uliginosum

0.36180

0.00893

-0.05031

Veratrum album

0.31004

-0.18726

-0.08741

Verbascum nigrum

0.34736

-0.02286

0.19175

In bold eigenvectors > 0.30
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Figure 1. Relationships between plot sites, bilberry populations and associated
plant species revealed by PC analysis
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Regression analysis: Study result about yield of bilberry populations per each plot
site and in relation to the elevation above the sea level is presented on the table 4.
Regression analysis found significant variability of the fruit yield of bilberry in relation
to the elevation above sea level of plot sites (F ratio = 2.4399, Prob > F = 0.0002*).
Regression analysis found high positive and significant correlation among yield of
bilberry and elevation of plot sites (r = 0.80, Significant at the P 0.01 of the probability).
Parameter estimates of regression and their significant levels given on the figure 2,
proved the influence of elevation above the sea level on the fruit yield production of
bilberry populations analysed. Linear fit between fruit yield production of bilberry
populations and the elevation of plot sites is presented by equation as follow: Yield =
-5.587512 + 0.0041861*elevation (Figure 2).
Table 4. Fruit yields of bilberry populations per each plot sites and in relation to the
elevation
Bilberry population

Plot
1
2
3
4
1
2
3
4

Yield (kg)
2.94
2.56
2.39
2.62
1.26
3.24
1.95
2.68

Elevation (m)
2045
1947
2024
1982
1751
2039
1825
2011

Lestrana bilberry population

1
2
3
4

1.17
3.33
2.56
2.88

1727
2111
1994
2078

M. boronices
bilberry population

1
2
3
4

2.28
2.72
2.92
2.88

1813
1928
1852
1876

Doberdol
bilberry population
Trokuz bilberry
population

Figure 2. Regression parameter estimates and bivariate fit of bilberry fruit yield
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by elevation
3.5

Population
Doberdol
Lestrana
M. boronices
Trokuz

Yield

3
2.5
2

Yield = -5.587512 + 0.0041861*elevation
Term
Estimate Std Error t Ratio Prob>|t|
Intercept -5.587512 1.610952 -3.47 0.0038*
elevation 0.0041861 0.00083 5.04 0.0002*

1.5

1
1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150
elevation

In this study distribution of bilberry was found high in the heaths parts, meadows,
and moist coniferous forests; in southern part of mountain and subalpine meadows.
We found that geographic position and orientation of bilberry populations and
elevation above sea level have influenced on the bilberry fruit yield. Results of this
study were in matching with results of Gozin 1972; Vanhaelen and others 1991; Moeck
1994; Morazzoni and Bombardelli 1996.
Moeck (1994) reported that there is geographic variation in constituent profile:
cyaniding glycosides make up most of the anthocyanins in berries coming from
growing areas oriented in the north, or in berries coming from northern regions,
such as Norway and Sweden, while delphinidin glucosides predominate in berries
coming from Italy, Poland, and Romania (Moeck 1994). Gozin (1972) reported the
highest berry yields came from plants growing in somewhat exposed areas with
moderate shade and moderately humid ground. The results of Gozin were cited in
Vanhaelen et al (1991). It has been reported that as the fruit ripens, the concentration
of the flavonols and procyanidins decreases while the concentration of anthocyanins
increases (Moeck 1994; Morazzoni and Bombardelli 1996).
Prior et al (1998) reported that increased maturity and the resultant increase in
anthocyanins have also been positively correlated with increased antioxidant activity.
In another study, according to Prior and others (1998) geographic source was not
found to affect either anthocyanin content or antioxidant activity.
Conclusion
ANOVA, principal component and regression analysis found the presence of
significant variability among four bilberry populations observed in natural growing
areas of Tropoja region.
Comparisons of means for all pairs using Tukey's Q test found significant differences
between and within bilberry populations grown in the areas of Lestrana, Trokuz and
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Maja e boronices.
Principal Components Analysis on Correlations identified the variances of the
principal components (PC1 and PC2) that account for 88.8% of the total variation.
Bilberry populations of Doberdol, Trokuz and Lestrana were the variables with
greater weight in the total yield of bilberry populations.
Variation between four bilberry populations and their fruit yields was determined
especially by plant species as: Geum montanum, Graminaceous plants, Hypericum
perforatum, Vaccinium uliginosum, Veratrum album and Verbascum nigrum. Plant species
as Pinus peuce and Pinus pinea showed a negative influence on the distribution and the
fruit yield of bilberry populations.
Regression analysis found significant variability of the fruit yield of bilberry in
relation to the elevation above sea level of plot sites. Linear fit between fruit yield
production of bilberry populations and the elevation of plot sites was given by
equation as follow: Yield = -5.587512 + 0.0041861*elevation.
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Human rights in global society
Gerta Gorjani (Xhaferi)
Ilija Ilija
Abstract
Currently one of the most debated topics is their human rights and their security, since in most
cases they are treated well by all. Talking about human rights in a global society is simple, by
promoting them in most cases, in the name of personal goals and interests of international
actors. But how easy it is to talk about them, the harder or worse it is to preserve, people have
the right to feel safe and secure. How good is a country to protect and secure the lives of its
people, and if the shield is weak, in this case we are dealing with a failure. We consider these
truths to be acceptable, all people are equal, and all of them are endowed by their creator with
some unspeakable rights, among which are life, freedom and security. To guarantee these
rights, governments have been established, whose legal power derives from the reconciliation
of the governed (Declaration of Independence, 1776).
But to be honest, we can not speak for freedom, justice and security when the majority of the
world's population is in poor living conditions, which is minimal for their lives.

Introduction
In recent decades, human rights and the debate over them has become a key feature
of contemporary global public culture. Historical development and the concept
of human rights have risen above the premise that people, despite the differences
between them, have a common core of human being and human wealth and aspiration.
This assumption presupposes the interdependence of human beings as such and the
human dignity of each individual. In this way understaning the concept of human
rights contains three distinct aspects, but also closely linked to each other such as:
equality among people, considerations for human being and human solidarity, which
are achieved by the democratization of one another persistent society. As Hannah
Arendt pointed out, human rights are based on the idea of equality, meaning that we
always think of someone else as another human being. This means that it is exactly
what is different to the other, the one that brings them together and connects people
together through language and speech, through consideration for each other, as well
as through responsibility and reciprocity to each other.
Human Rights and Globalization
The concept of rights in the context of globalization has taken a different impact.
In the face of this process, states have to adapt their domestic and international
legislation, because the interaction of states with each other and the impact of this
interaction appear to society with the changes it brings in each area. For this reason,
government institutions have the focus on work of adapting new legal norms to the
challenge of globalization. The human rights law has always played a central role in
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the international profile.
In recent years and in the present, this includes different areas such as cultural rights,
environmental rights, minority rights, privacy and data protection, human rights,
as well as the fight against terrorism, access to justice, international mechanisms
for the protection of human rights and access to human law, and international law
and humanitarian law, particularly in the context of changing the nature of armed
conflicts. The international criminal law issues are being integrated more and more,
because of the change that the world has undergone in the process of globalization
and development.
Globalization is a process where states face new challenges and therefore different
areas of life that have been affected by globalization require adaptation to this
process. The impact of technology also constitutes another area where national and
international institutions should establish norms and mechanisms for protecting the
individual. Already we know of the existence of cybercrime, which are the result
of the various tricks that are made in different Internet addresses, to protect the
individual against these crimes, the abovementioned institutions necessarily have
to face their challenges and demands of their efficiency management through the
creation of new laws.
Human Rights in International Law
International law has given a further impact on human rights, considering them as a
development and progress for democracy, bringing greater peace and security to the
world. Traditional international law at its beginnings has been subject only to states
but with the development of society, human rights became a constant debate and
demanded a broad approach. This assignment took over international law by drafting
and approving a series of conventions. International law, part of international law
bodies, promotes these rights on the international, regional and national level. This
activity comes as a result of signatures of treaties by states, where the purpose of
the treaties is the binding legal effect on the participating states. The application of
international law on human rights by states in the respect of the domestic law takes
into account the alignment of international law with that of the national law. It is not
just the treaties that take over the promotion of these values but also the international
organizations that play the same role in the treaties.
International human rights instruments have been established as human rights
instruments such as the UN Charter of 1945. The charter was aimed at maintaining
peace in the world and international security, relying on the socio-economic principle
for all peoples. The Universal Declaration of Human Rights comes as a result of the
purpose of the OKB Charter. Again in the international context we have the creation
by the two other General Assemblies.
1. Committee of Ministers that provides recom mends regarding the guarantee of
human rights
2. Parliamentary Assembly advisory body (Human Rights Lectures).
The European Convention on Human Rights was approved in 1950 in Rome. This
convention obliges its members (states) to incorporate this convention into their
constitution.
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The international human rights policy has created the Organization of American
States, which is based on the Charter of the Organization of American States and the
American Declaration of Human Rights. It contains a list of rights and duties, both in
the civil and political field as well as in the economic, social and cultural fields. This
convention extends to "guarantees", which obliges states to take effective measures
for the full realization of rights in the economic, social, scientific and ecological
fields, as set out in the Charter of the Organization of American States (International
Public Law, Arben Puto, p. 251). The African system is known as the African Unity
Organization realized the African Charter on Human Rights and Peoples Rights,
which came into force in 1986.
The European Convention on Human Rights
The European Convention on Human Rights it was drafted on the basis of the
Universal Declaration of Human Rights. This Statement aims to ensure universal and
effective recognition of the rights promulgated here. In its declaration entry, it is clear
that: "the purpose of the Council of Europe is to achieve a closer union among its
members and that one of the means to achieve this is the protection and development
of human rights and freedoms fundamental.” Reaffirming their deep belief in those
fundamental freedoms which constitute the foundations of justice and peace in the
world, whose preservation is primarily based on a democratic political regime on
one hand and on the other hand some common sense and respect for the rights the
human from which they depend.
Established as the governments of European states, driven by the same spirit and
having a common heritage of ideals, political traditions, freedom and rule of law, take
the initial steps to jointly implement some of the promised rights in the "Declaration
Universal”
It is clear that the statement is based on spreading the values of democracy and
respect for human rights in all states that are part of it. It is of a normative nature
of international character and its interpretation is governed by all the interpreted
rules of international treaties included in the 1969 Vienna Convention on the Right
of Treaties. It should become a legal source applicable in all countries that are part
of it. Applicability is made through the adjustment of domestic legislation with the
Convention.
Article 1 of the Convention explicitly states that the States Parties must take into
account their internal legislation and adapt it to the standards of the Convention.
State and human security
In order to ensure that the risks and the unexpected outcomes are out of reach, the
statements, international treaties and instances of security and respect for human rights
came to an end to create another important concept that led to respect for humanity
was human security. Human security provides social, cultural and economic security.
In these respects, human security deals with the functioning and observance of legal
provisions that contain international declarations in the field of family protection,
food security, education, health care, preservation of cultural works, etc. In their
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process, they put in motion government structures, administrative institutions, but
also non-governmental bodies. These structures deal with the monitoring of these
rights to enable their functioning without being violated by any institution that has
the purpose of their discrimination in different areas of life.
It also acts in the formulation and implementation of policies related to the protection
of rights at the present time, adapting to the new problems and crises that have come
as a result of the change of society. Faced with new challenges, human rights have
faced new challenges. They need to have protective and complementary structures.
For human security is a new concept in the humanitarian field, as such it has become
part of international law on universal values. This new field brings to the national
governments a co-operation between them to assume rights and responsibilities
against various threats and attacks, including terrorism. Actions made by charter
should be in accordance with international law in accordance with the legal safeguards
against torture, arrest and detention.
Threats, attacks, terrorism are phenomena that affect human life and psyche, these are
part of the human rights abuses. Facing these new threats, human security assumes
responsibility for creating new norms. From the above, human security is part of
international law, which helps it to be closer to different problems and crises and
their management. As a part of it, it makes human rights more complete and safer
for human life. Contemporary developments in today's world such as immigrants,
refugees, etc. have brought the security of the individual to the center of international
law.
Safety in the classical term means the protection of persons, material goods and
information against the risks associated with the relevant activities. With the end of
World War I, the concept of the term collective security begins to be used, with the
aim of maintaining peace in the world through a combination of actions and acts of
all nations. A typical security sector organization is the North Atlantic Treaty Pact,
widely known as NATO. It was created during the Cold War by the US and their
allies as a response to the Warsaw Pact.
Special rights have been accorded to human rights, evidencing that human security
is very important for the existence and well-functioning of the state. This has made it
possible for recent years to be made more effort to curb the security of individuals and
has brought extensive use of humanitarian aid interventions. To talk about powerful
states we need to talk about safe states, not just humanitarian but also state. There
can be no strong state in the case of internal weaknesses and the inability to protect
or guarantee the life of the nation.
NDK institutions for the security and protection of human rights
Of course, the UN is the main institution on the world arena where it is aimed
at preserving peace, freedom, human rights, equality, etc. Human rights and
fundamental freedoms were traditionally treated as internal issues, and their
regulation was made by laws, declarations and constitutions. With the formation
of the UN as an institution that would preserve peace and stability in the world,
a widespread outlook was created that respect for human rights is essential to the
preservation of the international order. (Elezi, 2008: 40). After the terrible war (LDB)
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that saw mankind, and the care that no such scene would happen in the future, the
UN's central preoccupation was to promote human rights and freedoms. Respect for
human rights and human dignity has become the foundation of freedom, peace and
justice all over the globe.
For this reason, the UN General Assembly in 1948 adopted the Universal Declaration
of Human Rights. After the 50s there were also adopted a considerable number
of international conventions dealing with human rights and freedoms. Since the
preamble to the UN Charter reaffirms the belief of fundamental human rights, human
dignity, and equality between men and women. Article 1 states that the purposes of
this Charter are: "... to uphold and strengthen respect for human rights and fundamental
freedoms for all, regardless of race, gender, language or religion", while Chapter IV which
speaks about the powers of the General Assembly in article 13 states: "The General
Assembly initiates investigative processes and gives recommendations ... to contribute to the
realization of human rights and fundamental freedoms without distinction of race, gender,
language or religious beliefs ... " Not only the General Assembly, but also the socioeconomic council is another UN body dealing with the human rights and freedoms.
At the same time, this body makes recommendations to the General Assembly on
the human rights issue. Precisely for this, in chapter X, article 62, it says: "... He can
give reko mandates to support the respect and enforcement of human rights and fundamental
freedoms for all ...”
The UN Charter explicitly does not have any provision obliging or obliging States
to ensure full and effective respect for human rights and fundamental freedoms,
but there is a predominant worldview for their respect. This is a moral and legal
obligation that will be imperfect (Elezi, 2008: 43).
Humanitarian interventions
Given the fact that peace is necessary for the enjoyment of human rights and that
the violation of these rights could seriously threaten international peace, we can say
that it is of great importance to reach an international consensus on the prevention
of massive barbarism, crisis. Since war itself has the risk of life and in some cases
it can cause other disasters, military force should be the last alternative that can be
used for humanitarian purposes. Serious violations committed at the expense of a
population must first face peaceful alternatives, such as public pressure, prosecution
of responsible persons, economic and diplomatic sanctions. In order to avoid the risk
of abuse by using force from the most powerful states and in order for humanitarian
interventions to be legitimate and limited only to the fulfillment of their noble mission
for the protection of citizens' rights, one should crystallize one the general rule of
international law that allows the use of the armed force.
Massive and systematic human rights violations should be controlled not only
because they can pose risks to international peace and security but also because it is a
human obligation to protect abused individuals.In conditions of grave humanitarian
crisis, which make it necessary to use military intervention for humanitarian
purposes, efforts must be made to ensure that human rights violations and people's
suffering do not increase. It should therefore be ensured that the intervention has
more positive effects than negative and affect the improvement of the humanitarian
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situation (Penelope C. Simons, 2000). Human rights violations, occurring in different
countries, must be evaluated by the international community equally in order not
to create the idea that the rights of some peoples are more important than others.
However, if a given situation justifies the use of international force it would not be
fair to claim non-intervention in the protection of human rights simply because other
barbarians were neglected before. The issue is that interference is encouraged in all
places where it is necessary and not denied to one place because it has not been
interfered before (Ken Roth, 2004).
Another indispensable requirement regarding humanitarian interventions is that
the states that intervene should not have other political and economic motives other
than humanitarian ones to carry out the interference. Yet it is accepted that finding
purely humanitarian reasons is difficult. Recent interventions have shown that there
have been other motives other than humanitarian ones, such as: the need to prevent
the influx of refugees or strategic and economic interests in the country where it is
affected.
The development of humanitarian interventions with a view to ending massive
and systematic human rights violations is indispensable in cases where the use of
force remains the last reasonable option and the Security Council is unable to act.
The International Commission on State Intervention and Sovereignty, established
by the Canadian government in September 2000, published the "Responsibility to
Protect" report in December 2001. This report highlighted the idea of sovereignty as
a responsibility and underlined the responsibility of the international community
to react to diplomatic crisis and austerity measures using military interventions
as a last resort. Interventions on humanitarian grounds without the consent of the
government of the country where the interference will be made should be used with
caution because there is a risk that the force will be used for personal interests, using
humanitarian reasons only as an excuse for military action.
The use of force outside the United Nations system could create the possibility of
abuse of the concept of intervention by setting dangerous precedents of intrusions
developed without clearly defined criteria and thus endangering the security
system created after World War II. We can recall that in 1939 Nazi Germany used
humanitarian reasons to legitimize the occupation of Czechoslovakia, stating that
ethnic Germans were being mistreated in Sudetenland
The refugee crisis and rights protection
Refugees are those persons who for reasons of prosecution, combat operations or
other extraordinary circumstances have left their country. In international law, word
asylum means shelter or place that provides security and protection from persecution
and danger in general. The problem of refugees is a serious humanitarian, political,
economic issue. This issue was firstly imposed after World War I and the October
Revolution as well as in World War II, but today it is unfortunately one of the most
important problems faced by the international community. Nowadays, hundreds of
thousands and millions of people are forced to flee and leave their lands to escape
from pursuits for reasons: national, religious, racial, ideological, etc. For the protection
of these refugees, states around the world adopted: Declarations, Conventions,
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Protocols, and Successive International Commissions. States also committed
themselves to providing aid and sheltering them. On the other hand, there was fear
of a large influx of refugees and many asylum seekers.
Refugee problems
The problem of refugees is a serious humanitarian, political, economic issue. The
problem was imposed after the First World War and the October Revolution this
problem deepened in the wake of World War II as a result of the Civil War in China
and the Civil War in Spain, the pursuit of Jews by Jews and others.
International Acts dealing with RefugeesThe international community has adopted
a number of acts involving refugees such as the Hague Protocol in 1930, the Refugee
Status Convention of 28 July 1951, the Protocol on the Status of Refugees, January 31,
1967.
The Convention on the Status of Refugees contains rules defining which people
are recognized as refugees (Article 1); discrimination on grounds of race, religion
or place of origin is prohibited
(Article 3); freedom of religion is foreseen
(Article 4); (Article 12-16) is granted the right to engage in employment (Article 1719), the freedom of movement (Article 26) is granted the right to obtain identification
documents, etc.
In the 1980s, the General Assembly expressed concern over human suffering affecting
millions of men, women and children who fled or were forced to flee their country and
sought refuge in other countries and judged the policies and practices of oppressive
and racist regimes, as well as aggression, foreign domination and external occupation
that are the main cause of the massive influx of refugees and their sufferings.
But according to B. Ziaran, at Iran's foreign ministry, the increasingly desperate
Western attempts to refuse refugees will have little effect if Western countries do
not pay proper attention to crises in their earlier stages. "Because you can not have a
prosperous island between an ocean of misery and despair." Sooner, security walls can no
longer be kept. People will find a way to find cracks in this wall. "
In 1981, the General Assembly decided to create a group of 17 members to examine
the large influx of refugees. This completed group report was reviewed by the General
Assembly and the Human Rights Commission at its 41st session in 1986 to analyze
the circumstances surrounding the influx of refugees.
The group proposed to invite the states:
A). Reserved by creation or contributing to the causation of factors that can fuel the
massive influx of refugees.
B) To accept civil, political, social, and cultural rights and to refrain from their denial
and discrimination.
C) Facilitate their voluntary and safe return to their home and receive adequate
compensation if they do not return.
UNHCR is the United Nations High Commissioner for Refugees Commissioner
for Refugees) - United Nations High Commissioner for Refugees. The agency was
established by the United Nations General Assembly in 1950 and began operating in
January 1951.
Based on the mandate given by the United Nations, UNHCR has a duty to provide
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and coordinate international protection and material assistance to refugees and other
categories of persons who are in its competence, while being more demanding in
seeking solutions long-term relationship with their dramatic situation.
At this time, according to recent data, more than 60 million people have abandoned
their country for various reasons, but mostly from the east because of armed conflicts,
making Turkey one of the host countries of more refugees. This also brings other
problems for refugees themselves without having the living conditions and the host
country, having the opportunity to receive and secure refugees.
Case study: Kosovo
The dilemma relates to two issues, if NATO acted in Kosovo in accordance with
international law or not. And the second question, if Kosovo is being used or
misused as a precedent by opponents of NATO intervention for its liberation. NATO
opponents and air strikes have argued that on 24 March 1999, the Atlantic Alliance
did not respect international law. According to them, this happened because of the
lack of a UN Security Council decision, which was absent after the Kremlin vetoed
it against these attacks. Certainly, the lack of a Security Council decision created a
legal vacum, weakening the legitimacy of military intervention in this country. But
opponents of Kosovo's intervention exploited this fact to confront the entire peacemaking process in Kosovo and the South Eastern Europe region. They first sought to
oppose the peacemaking policies of the United States of America.
If we look at the critical reaction from the political point of view, then we notice that
the opponents of the NATO war in Kosovo were all left and right extremists, who
always oppose the American presence in Europe. Based on this, there were not a few
scholars who called these attacks "Imperialist War for the Establishment of a New
Rule in the World". There were those who saw NATO attacks against the Serbian
military machinery as "the first NATO aggression against a sovereign country." Some
of the other military engagements in Kosovo were considered to be a concretization
of the Clinton doctrine announced in 1993, according to which "Our interests and
ideals oblige us not only to act but also to guide. We need to spread democracy and
market economy all over the world, because we protect our interest and security and
at the same time respect American values, which are universal. "
Many international law scholars during their efforts to condemn NATO intervention
in Kosovo started from perceiving the relationship between respect for sovereign
state law and the right of peoples to self-determination. According to them, the
right of sovereignty has priority over the right to self-determination, and therefore
the intervention in Kosovo is seen as a violation of the right of state sovereignty, in
the concrete case of Serbia's sovereignty right in Kosovo. In general, this category
expresses the view that "democracy and human rights can not undermine state law
and sovereignty of states".
In all these cases we have to do more with an anti-American reaction and antiNATO,
while in the relevant criticism we see little reason to ascertain whether or not the
UN Charter was respected. Even the anti-Americanism of some experts goes to the
instrumentalization of US goals, linking action in Kosovo with efforts to master and
control gas and oil resources in Caspian. And in all this discourse, it is evident that
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in the anti-NATO criticism of the air strikes against Yugoslavia (Serbia), there is in
no case a critical attitude regarding the violence and the Serbian terror in Kosovo.
Rather, war critics in Kosovo view it as propaganda manipulation in order to justify
military intervention for conflict resolution. For this category of critics, the massacre
of Reçak and the terror and Serbian violence in Kosovo were a joke to justify military
intervention.
It is also noted that critics of the Alliance's intervention in Kosovo used as an excuse
for their criticism some indicators that are not related to international law, such as
war spending accounts, damage to human health and the environment to untested
findings on the use of banned weapons. Other critics used the argument "weakening
of the Serbian opposition in the face of Milosevic". And most of them said that
military intervention in Kosovo would be the cause of the expansion of the conflict
in the region, and even of them the Albanian refugee wave explained to NATO
bombardment. Almost everyone referred to the fact that the Security Council missed
a mandate to authorize military action.
Indeed, the lack of mandate by the Security Council weakened from the point of view
of the argument of international law the military intervention in Kosovo. But I think
this fact did not delegitimize it. According to Articles 51 and 52 of the UN Charter,
the Security Council is the competent body authorizing military intervention against
a sovereign country. The UN Charter, ratified in 1945 at the San Francisco Conference,
granted this right to the Security Council, guaranteeing the permanent members of
this council the right to veto. According to the Charter, the veto of one of these five
countries leads to no decision-making. When KS assumed these attributes, it was
believed that the permanent members of the Security Council were the same opinion
and placed the same for maintaining peace and stability in the world. But after three
years the world was divided into two hostile camps, the UN Charter did not change.
It is still in force, as these five countries disagree over its changes. Although the world
rapidly changed in these seven decades, the UN Charter remained the same, reflecting
an overdue historical past. During the Cold War, the Security Council did not work
just because of the veto power of the Great Powers. And the veto was always used to
serve the interests of preserving the spheres of their influence.
The same thing happened in the case of Kosovo. Russia used its veto of military
intervention due to its close ties with Serbia and the Milosevic regime and in an
attempt to keep this country under its subordination as a springboard to counter
Euro-American interests and democracy. Thus, Russia witnessed the mentality of the
Cold War era, although efforts were made to integrate it into the democratic world
of the West. Meanwhile, Chapter VII of the UN Charter expresses the essence of
decision-making, is the legal part that defines when and under which circumstances
the Security Council may need to use conflict resolution power. This chapter refers
to two cases:
- When an internal conflict or between two states threatens peace or regional or world
security and in the other case when it comes to a humanitarian catastrophe. Precisely
this core part of the UN Charter is overlooked by the Kosovo war critiques.
Meanwhile, the Kosovo conflict evidenced the fact that both of these components
were really threatening. If NATO did not intervene, the conflict would spread
throughout the Western Balkans, and Albania, Macedonia and other countries would
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be involved in the war. If Albania and Macedonia were to be involved in this conflict,
then Turkey and Greece, Turkey in support of Albania, Macedonia and Kosovo,
Greece in support of Serbia would also withdraw. The conflicting involvement of
these two NATO countries would cause the Euro-Atlantic crisis, which would mean
that the conflict would expand on the Eurasian continent. This was the question of the
very existence of the European Union and the North Atlantic Alliance. This concerns
the argument of maintaining peace, stability and security in the region and on the
European continent.
But it was clear that in Kosovo we were dealing with a humanitarian catastrophe,
involving military intervention based on Chapter VII of the Charter of the United
Nations. At the time that NATO intervention in Kosovo, statistics show that around
400,000 refugees were already inside and outside, and more than 2,000 victims of
Serbian terror, mostly innocent people. If NATO did not act, Milosevic decided
that the number of victims should be at least the number of victims of Bosnia and
Herzegovina, where over 150,000 Muslims died in conflict with the Serbs. Such a
plan was discovered at that time by the Bulgarian secret service, a plan that through
the Foreign Minister of Bulgaria came into the hands of German Foreign Minister
Joshka Fischer. According to this program, drafted by the General Staff of the
Serbian Army, respectively Milosevic and his order, Kosovo should be cleansed by
two-thirds of K-Albanians and populated by Serbs from Croatia's Krajina and other
Serbs who would like and stimulate lived in this country. As a result, the structure
of the population would change with violence, terrorism and mass genocide against
Albanians. Again, the scenario and program of 7 March 1936 of Serbian academician
Vasa Çubrillovic, according to which Albanians should be forced to move from
Kosovo and Kosovo, should be serbized. For this reason many Western media during
the war days published Cubrillovic's memorandum against Albanians in order to
remind the public that the plan was the same in the period of NATO bombing in
Kosovo. Thus, the situation in Kosovo demanded forcible intervention at all costs,
because the civilized world could not accept the annexation of territories in the form
of their ethnic cleansing, as in the early times, according to the gebelsjan principle
Milosevic had announced in Fushë Kosovë June 28, 1989, '' Serbia will either be great or
will not exist at all ''.
According to State Department spokesman James Rubin, he said that there was a
dramatic humanitarian situation in Kosovo and that Milosevic aimed at extending
the conflict, Moscow's leaders were also aware of this reality. US Secretary of State
Ollbright, before the start of the Rambouillet Conference, agreed with Russian Foreign
Minister Ivanov that "Milosevic knows only the language of the force to withdraw
from the violence in Kosovo". But that the situation in Kosovo threatened peace and
security and would cause a humanitarian disaster, this was formally accepted in
Resolution 1190 of September 30, 1998. It is said that the conflict in Kosovo risks
spreading to countries in the region and beyond and stresses the situation heavy
refugee, which would make it even more difficult in cold weather conditions during
the winter. Thus, Russia itself admitted to this resolution that the situation in Kosovo
was dramatic and she agreed to be fingered to the culprit, Milosevic. However, in
March 1999, the Kremlin declined to use force to stop this catastrophic situation. This
would mean that NATO's controversial action was justified, and the Security Council
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itself admitted that there were objective reasons for action.
Meanwhile, let's assume that the Security Council would authorize the use of force in
Kosovo and meanwhile NATO would not like to enforce this decision. What would
be the instrument that would make the intervention, if not NATO?!
The Security Council has the right of decision-making, but there is no mandatory
force on a certain instrument to act. So this assumed decision in the case would have
also turned into null. Then would the Security Council be blamed for impotence in
solving the crisis?!
Of course yes. But unfortunately it is not blamed for blocking decision-making,
although Chapter VII of the UN Charter provides for a decision to be taken. This
is the same as if in a court not to be punished for the criminal, because of three, five
or seven judges; one of them is against this punishment!!! Even though this judge
himself accepts the fact that the defendant has committed a crime. So it happened
with Russia in March 1999.
Meanwhile, the legitimacy of NATO intervention in Kosovo is confirmed by several
other factors of the time. First, at the end of the war, Kosovo was placed under the
international protectorate. This was through Security Council resolution 1244. Russia
agreed to legitimize NATO's military actions until it gave its vote for Kosovo not to
be administered either temporarily from Serbia. Russia agreed that the "aggressor",
ie NATO, was responsible for the security of the citizens of Kosovo. Meanwhile in
that resolution it is clearly stated that Kosovo's status would be established through a
dialogue between the parties in the presence of the international factor, which would
mean that Kosovo's position would be such that it would not depend on Serbia. With
this resolution, the Kosovo Liberation Army was integrated into the political and
military life of Kosovo, because the KLA wing formed political parties and its soldiers
were part of the Kosovo Protection Force. This gave international legitimacy to the
armed struggle of Albanians in Kosovo. This also happened with Russia's vote for
1244.
From here comes another measure of the legitimacy of military interventions in
Kosovo. This criterion relates to the classical definition of wicked or unjust wars. Even
the war critics in Kosovo did not put any emphasis on the injustice of interference,
while Resolution 1244 considers that NATO's military intervention was right,
while that resolution authorizes NATO and its military force KFOR to take care of
its security. This means that NATO's military actions eventually received Russia's
consent to be treated as fair actions but did not receive its blessing to start as such.
In this sense there is no doubt that these shares were legitimate, fair and based on
international law.
The July 22, 2010 ruling of the International Court of Justice also gave the definition
of legitimacy of independence and as a result of military action against Serbia. This
court, which gives the verdict of such processes as the one that happened with
Kosovo, concluded that not only Kosovo's independence is based on international
law but that it is also in line with UNSCR 1244 Security. This proves that Russia,
despite the veto of the start of the bombing, with the voting of Resolution 1244 had
paved the way for the status of Kosovo's independence. And it is already known that
Kosovo's independence is a product of March 24, 1999, ie the NATO intervention for
its liberation from the invasion, violence and the Serbian terror of its ethnic cleansing.
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The legitimacy of NATO's actions in Kosovo is also reinforced by the full consensus
of the Atlantic Alliance. Although there were political segments of France, Italy and
Greece, which worked to sabotage the unity of the member states for taking the
decision on air strikes, in the end of the 19th, these countries were in tune: they said
yes military action against Yugoslavia (Serbia). But this did not happen later in the
Iraq war. It did not happen even in President Obama's recent decision in the Syria
case. So the realization of military actions in Kosovo with full consensus of NATO
member states reinforces the idea of the legitimacy of these shares.
As we said, NATO in Kosovo acted with two objectives: To prevent the spread of
conflict and the humanitarian catastrophe and at the same time to renew more
stability and security in the region. Both of these major goals we see are already
being implemented in practice. Our region today is much safer than 15 years ago; the
so-called Western Balkans has overcome some of the challenges and is much closer
to Euro-Atlantic integration. Albania, Croatia and soon Montenegro, have become
part of NATO, a reality that in 1999 seemed like a dream almost unfeasible. All the
countries of the region have progressed towards European integration, by taking
consecutive steps also in regional integration. It seems that the period of hostilities
and disputes, conflicts and wars is lagging behind. Serbia, the main perpetrator of
conflicts in the region and Kosovo, has taken the Euro-Atlantic course.
Under unfavorable circumstances, the legitimacy of NATO's military action in Kosovo
and its independence has begun to use its main opponent, the Kremlin, namely
Russia. Russian President Vladimir Putin used this in 2008 when he annexed two
important provinces of Georgia, Abkhazia and South Ossetia, although the Kosovo
case with both these generally Russian-speaking regions has nothing in common,
both geopolitically and in perspective ethnic relations, violations of democratic
norms and human rights. While this time we have been accustomed to listening
to the Russian intervention in the Crimea with NATO intervention in Kosovo and
to legitimize the violent annexation of Crimea with the independence of Kosovo.
Vladimir Putin, on the one hand, is showing the equalization between his arrogant
actions towards neighboring states, calling on Western military action in Kosovo and,
on the other hand, does not recognize the state of Kosovo. This action clearly seems
to be speculation and action based on primitive hatred and pride in state behavior
towards international law. This behavior appears unfounded in the March 1999
events, because Kosovo and Crimea can not be compared among them.
To reach Kosovo's independence, Albanians had to lose about 20,000 people, most
of whom were masked and unprotected. Some 15,000 women and girls were raped.
120,000 residential houses and objects were destroyed and 200,000 of them had a
total of Kosovo. Kosovo was compared by Western reporters at the end of the war
as "Hiroshima of Europe". During the February-March changes in the Crimea, no
casualties or damages were found in the Crimea. Albanians in Kosovo were victims
of the Serbian invasion of its annexation by a decree of the king of Serbia in September
1913, since Serbia caused at the time 25 thousand victims if we refer to the reports of
Austrian journalist Alexander Leo Freundlich or historian German Peter Bartl. Crime
was given to Ukraine in 1964 without military intervention, without casualties. In 1994,
Ukraine was disarmed from nuclear weapons in exchange for Russian recognition of
its territorial integrity. An agreement was signed between Russia, the United States
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and Great Britain, with which the parties committed to respecting the sovereignty of
Kiev throughout the territory.
If Kosovo Albanians were threatened with their physical liquidation for almost a
century, there was no such threat in the Crimea, a single day. In the comparative
analysis of events and events in Kosovo and the Crimea or other regions where
Moscow intervened, there is no approach between what happened in Kosovo and
those regions. The legitimacy of a decision-making to the detriment of the sovereignty
of a given country also justifies preventative diplomacy. This diplomacy was used
permanently in Kosovo and for resolving the Albanian-Serbian conflict. The Contact
Group was set up, including Russia. The Security Council convened five times and
adopted as many resolutions with calls and warnings of cease-fire and interruption
of the conflict, blaming Milosevic and his oppressive apparatus. Kosovo was for 16
years a constituent part of the Yugoslav Federation. Kosovo was forcibly forcibly
armed in 1989 by Milosevic in violation of the Yugoslav constitution
Kosovo established an independent parallel state, which operated under President
Rugova's leadership for nearly a decade. Kosovo became the subject of dozens of
resolutions of the European Union, the Council of Europe, the OSCE and other
international human rights organizations. Kosovo became an international problem
and won the status of international subject in Rambouillet. None of these aspects and
events occurred in the Crimea, or in South Ossetia and in Abkhazia.
All of this makes Kosovo a unique, unrepeatable case, and for all these reasons, it
was dealt with in its decision to declare independence by the International Court of
Justice of The Hague. So, to date, 106 UN member states have recognized the state
of Kosovo. While on April 19, 2013, Pristina and Belgrade signed in Brussels the
normalization of relations between them, paving the way for mutual recognition of
both states and their integration into the European Union and NATO. Serbia, though
a victim of NATO bombing, has today become a member of NATO's Partnership for
Peace and has started talks on its accession to the European Union. Even these talks
started on 21 January this year with the chapter on Kosovo and at the conclusion of
the discussion of this chapter, I think that Serbia will accept that Kosovo becomes a
UN member. This condition and the direct recognition of Kosovo's independence by
Belgrade will be the epilogue of the European road of Serbia.
Under these circumstances, it is still clear what is the result of NATO air strikes
against Yugoslavia (Serbia) for the liberation of Kosovo, a result that at the same
time liberated the region from centuries-long conflicts and laid the foundations
for reconciliation and regional and European integration. Viewed from this point
of view, these attacks can be considered as legitimate. In the end, critics of NATO
intervention in Kosovo predicted that foreign military action would destabilize the
region and cause countless casualties. In fact, the opposite happened. According to
expert estimates, the Alliance's military actions in the former Yugoslavia caused a
total of 556 casualties and 878 wounded a minimum number in an armed struggle.
Conclusions
Finally, we can conclude that the military actions of NATO in Kosovo, which we
commemorate today on their 15th anniversary, were the only way to resolve the
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conflict in Kosovo between the majority Albanians and the state of Serbia and the
Serbs in general. Those actions brought the epochal change of Kosovo and of the
whole region, and could even be considered as the only remedy for the liberation of
Serbia from the centuries-old dream myths and obsessions of supremacy over the
other peoples of the region. These actions did not give freedom only to Albanians
in Kosovo, but liberated all Albanians in the region from feeling unjust. They also
liberated the alleged victimization of Serbs themselves and alleviated the old and
new wounds that Serbia caused in the last wars of the twentieth century in Croatia,
Bosnia, Kosovo, and Slovenia.
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Hyrje
Organizata Ndërkombëtare e Punës1 është agjensia më e specializuar e Kombeve të
Bashkuara për çështjet e punësimit. Misioni i ILO-s është të promovojë drejtësinë
sociale duke përmirësuar kushtet e punës2. Disa nga fushat kryesore të ILO-s të
cilat formojnë substancën e Konventave dhe Rekomandimeve të kësaj organizate,
gjithashtu bien brënda sferës së kompetencës së BE-së në fushën sociale. BE-ja nuk
mund të jetë anëtare e ILO-s3, por në shumë raste në lidhje me kolizionin normativ që
ekziston ndërmjet ligjit komunitar dhe ILO-s, ka bërë deklarata duke rekomanduar
shtetet anëtare për të ratifikuar apo për të mos ratifikuar konventat respektive të kësaj
organizate. Komisioni Europian veçanërisht ka punuar aktivisht për të influencuar
aktivitetin e ILO-s në shtetet anëtare duke derivuar në rezultatin se, marrëdhëniet
ndërmjet BE-së dhe ILO-s dhe fusha e kompetencave të jashtme të BE-së janë bërë
tema te shpeshta debati skolaresk dhe praktik.
Qëllimi dhe pyetja shkencore bazë mbi të cilin është bazuar ky punim
Ky punim ka për qëllim të qartësojë ndarjen e kompetencave ndërmjet BE-së dhe
shteteve anëtare në çështjet që lidhen me marrëdhëniet në punë në kuadër të ILO-s
dhe gjithashtu të përshkruaj marrëdhënien ndërmjet BE-së dhe ILO-s.
Pyetja shkencore mbi të cilën do të bazohet ky punim konsiston pikërisht në çështjen
e përmendur ut supra, marrëdhëniet në punë në kuadër te ILO-s dhe analizimi i
marrëdhënies ndërmjet BE-së dhe ILO-s. Më konkretisht do të analizohen në mënyrë
të detajuar fushat në të cilat është shfaqur kolizioni normativ ndërmjet BE-së dhe
ILO-s. Qëllimi i kësaj qasjeje korrelative është që të japim një përshkrim sa më
Organizata Ndërkombëtare e Punës, e njohur me akronimin në gjuhën shqipe ONP. Për efekte të këtij punimi
dhe shkaqe preferenciale të autorit,  akronimi i përdorur do të jetë ai në gjuhën angleze, ILO ( International
Labour Organisation ).
2
Shih për më shumë preambulën e Kushtetutës së ILO-s.
3
Sipas Kushtetutës së ILO-s, antarësimi është rezervuar vetëm për shtetet, por BE-ja ka statusin e vëzhguesit
në organ izatë.
1
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shterues duke pasur parasysh gjithmonë rezervën potenciale se mund të ketë një
konflikt normativ i cili mund të mos jetë marrë akoma në konsideratë.
1. Korrelacioni ndërmjet ligjit komunitar dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të
mëparshme
Neni 307 i Traktatit të BE4, parashikon në mënyre eksplicite se marrëveshjet
ndërkombëtare të cilat kanë hyrë në fuqi përpara se një shtet anëtar të antarësohet
në BE, nuk influencohen nga dispozitat e këtij Traktati. Nqs. i referohemi rastit të
Suedisë, Suedia i’u nënshtrua zbatimit të kushtetutës së ILO-s që në vitin 1920 dhe
në këtë mënyrë, sipas nenit 307 të traktatit të përmendur ut supra, Kushtetuta duhet
të prevalojë mbi Traktatin, siç duhet të kenë prevalencë të gjitha Konventat e ILO-s
të ratifikuara nga Suedia përpara antarësimit të saj në BE. Por situata nuk është kaq
e qartë nqs. do t’i referohemi jurisprudencës së GjED-së. Në cështjen C-158/915,
problematika qëndronte, nëse Konventa nr.89 e ILO-s për Punën Gjatë Natës (
për gratë ) ishte në konflikt me Direktivën për Trajtim të Barabartë. Në këtë kazus
praktik GjED vendosi se është detyrë e shteteve anëtare për të siguruar që rregullat
mbi trajtimin e barabartë të burrave dhe të grave të implementohen plotësisht
“
vetëm nëse aplikimi i kësaj dispozite është i domosdoshëm në mënyrë që të sigurohet
zbatueshmëria nga një shtet anëtar lidhur me detyrimet të cilat derivojnë nga një
marrëveshje e perfeksionuar6 me një shtet jo-anëtar përpara hyrjes në fuqi të Traktatit”
.
Në një rast tjetër Komisioni paraqiti një padi kundër Austrisë për shkelje të detyrimeve
qe rrjedhin nga Traktati, Gjykata u bazua në interpretimin lato sensu të nenit 307 të
Traktatit7. Përpara se të antarësohej në BE, Austria kishte ratifikuar Konventën nr.45
të ILO-s që ka të bëjë me punësimin e grave në punë nën-tokësore dhe në miniera të
llojeve të ndryshme. Gjykata në këtë rast konstatoi se Konventa e ILO-s binte ndesh
me rregullat e BE-së për trajtimin e barabartë të burrave dhe të grave dhe kësisoj,
edhe pse ishte i vërtetë fakti se Austria mundej që në princip të mbrohej nëpërmjet
paragrafit të parë të nenit 307 të Traktatit ku dispozitat kombetare mund të bazoheshin
në Konventën nr.45 të ILO-s, paragrafi i dytë i nenit 307 është një conditio sine qua non,
i cili kërkon që të gjithë shtetet anëtare duhet të marrin masat e domosdoshme për të
eleminuar papajtueshmëritë me traktatin. Rregullat e Konventës nr.45 të ILO-s e lejojnë
denoncimin vetëm në fund të periudhës dhjetë vjeçare ( e cila i korrespondon vitit të
dhjetë ) dhe kjo periudhë dhjetë vjeçare kishte kaluar në ratsin e Austrisë. Gjykata
konstatoi se në periudhën e cila përkonte me vitin e dhjetë, nuk ishte konstituuar që
Konventa nuk ishte në kohezion me ligjin komunitar dhe kësisoj konstatoi se Austria
nuk kishte dështuar në detyrën e saj për të zbatuar konventën ( i njohur si detyrimi
për të qënë besnik ndaj standarteve te vendosura nga konventa duke i zbatuar ato,
parimi i besnikërisë ). Në këtë mënyrë ne mund të deduktojmë se nëpërmjet këtij
vendimi derivohet në konkluzionin se një vënd i cili nuk denoncon një konventë të
ILO-s ( në përputhje më rregullat e konventës së implikuar ) nqs. Konventa është
në një variabilitet të fakteve konfliktualë me ligjin komunitar, atëher ajo dështon në
Traktati për themelimin e Komunitetit Europian, 25 Mas 1957  
Çështja C-158/91 Ministère public och Direction du travail et de l’emploi v. Jean-Claude Levy
6
Terminologji e hasur në literaturën e të drejtës së obligacioneve dhe kontratave që në thelb nënkupton
lidhjen apo përfundimin e një kontrate apo në rastin konkret të një marrëveshjeje.
7
Çështja C-203/03 Commission of the European Communities v. the Republic of Austria.
4
5
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detyrën e saj të besnikërisë. Është me vlerë të shtojmë se në këtë kontekst Komisioni
Europian është përpjekur të bindë shtëtët anëtare që të denoncojnë Konventën nr.898
dhe nr.969 të ILO-s duke pretenduar se ato janë të papajtueshme me legjislacionin
komunitar10. Çështjet e trajtuara më siper na krijojnë përshtypjen se marrëveshjet
e hyra në fuqi përpara antarësimit të një shtëti në BE duhet të jenë gjithashtu në
përputhje me ligjin komunitar11.
2. Konventat e ILO-s ku BE është konsideruar të ketë kompetenca ekskluzive
2.1 Konventa nr. 17012
Shumë fusha të cilat kanë qenë subjekt i rregullimeve nga Konventat e ILO-s kanë qënë
shkak për lindjen e kolizionit normativ me ligjin komunitar ku BE është konsideruar
të ketë kompetenca ekskluzive të jashtme13. Një ndër këto Konventa është ajo nr. 17014
e cila u bë subjekt për një opinion nga GjED15. Sic është e njohur tanimë, opinionet
nuk janë detyrues për shtetet anëtare por atyre duhet t’u jepet një vëmendje e veçantë
sepse është detyra e Gjykatës te interpretojë Traktatin dhe shtetet anëtare kanë detyrën
e besnikërisë lidhur me detyrimet që përmban traktati. Gjykata konstatoi se një pjesë
e vogël e Konventës 170 të ILO-s ka cënuar kompetencën ekskluzive të BE16. Bazën
për kompetencën e komunitetit ( Bashkimit Europian )17 e gjejmë në nënin 9518 i cili
ka të bëjë me tregun e përbashkët dhe BE ka iniciuar dhe aprovuar shumë direktiva
në këtë pikë të cilat kanë të bëjnë me klasifikimin, paketimin dhe evidentimin e
substancave të rrezikshme. Në këtë mënyrë legjislacioni i shteteve anëtare në këtë
fushë është harmonizuar dhe këto rregulla nuk përbëjnë një rregullim minimal19. Kjo
fushë respektivisht është konsideruar të jetë nën kompetencën ekskluzive të BE dhe
Gjykata në këtë mënyrë konstatoi dhe mbajti qëndrimin se shtetet anëtare nuk duhet
të marrim përsipër detyrime ndërkombëtare për të20.
2.2 Konventa nr. 18521
Një tjetër kolizion normativ evidentohet në Konventën nr.185 e ILO-s22. Këshilli pohoi
se disa nene të Konventës binin brënda kompetencave të BE në sferën e dhënies së
Konventa Nr. 89 Për Punën Natën  (Për Gratë).
Konventa Nr. 96 Fee-Charging Employment Agencie.
10
Shih opinionin e vetë-iniciuar të Komitetit Ekonomik dhe Social mbi lidhjet ndërmjet BE-së dhe ILO-s
parag.11 (1995).
11
Macleod,  I,  Hendry,  I.D.,  Hyett,  S,  The  External  Relations  of  the  European  Communities,  Oxford
University Press 1996.
12
Konventa Nr.  170 Për Sigurinë në Përdorimin e Kimikateve në Punë.
13
Frid,  R,  The  Relations  Betëeen  the  EC  and  International  Organizations,  Kluëer  Laë  International
1995.
14
Konventa Nr.  170 Për Sigurinë në Përdorimin e Kimikateve në Punë
15
  Opinioni 2/91 .
16
Idem.
17
Ndryshim terminologjik, që pas vitit 2009 termi komunitet europian nuk do të përdoret më. Termi I
përshtatshëm është BE.
18
Traktati për themelimin e Komunitetit Europian, 25 Mas 1957.
19
Idem.
20
Idem.
21
Konventa Nr.  185 Dokumentet e Identitetit të Marinarëve.
22
Shih vendimin e Këshillit 2005/367 EC të 14 Prillit 2005 ku autorizon shtetet anëtare të ratifikojnë në
interest ë Komunitetit Europian, Konventën e “Konventa Dokumentet e Identitetit të Marinarëve” të ILO-s.
8
9
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vizave me nenin 62.2 b dhe nenin 30023 që konstituojnë kompetencën e jashtme të
komunitetit. Këshilli argumentoi nëpërmjet arsyetimit të tij se Komuniteti ishte duke
punuar për krijimin e një zone të sigurisë, lirisë dhe drejtësisë e krijuar ndër të tjera mbi
një politikë të përbashkët vizash24. Konventa ndërhyri në një zonë për të cilën Këshilli
kishte ushtruar kompetencën e tij dukë adaptuar Rregulloren e vizave në 200125.
Duke u nisur nga Kushtetuta e ILO-s, Komuniteti nuk mund të ratifikonte Konventën,
kësisoj Këshilli më datë 14 Prill 2005 autorizoi shtetet anëtare të vepronin. Autorizimi
sidoqofte nuk na jep indicien qe kjo është një kompetencë ekskluzive e Komunitetit
apo është një kompetencë e ndarë me shtetet anëtare. Eeckhout mban qëndrimin se “...
këtu dukshëm Komuniteti26 nuk ka kompetencë ekskluzive sa i përket vizave, azilit
dhe emigracionit...”27. Autori në fjalë që përfaqëson edhe një pjesë të konsiderueshme
të doktrinës respektive, argumenton se kompetenca e Komunitetit lidhur me vizat,
azilin dhe emigracionin aplikohet vetëm në disa zona të caktuara dhe kjo tregon për
ekzistencën e një tërësie rregullash minimalë, kësisoj kompetenca në këto zona është
një kompetencë e ndarë ndërmjet Komunitetit dhe shteteve anëtare28. Sidoqoftë një
politikë e përbashkët kufitare është një pjesë e rëndësishme e BE-së dhe janë mjaft
zona të cilat mund të jennë të harmonizuara në një shkallë të caktuar, të cilat mund të
duken se janë në kompetencën ekskluzive të Komunitetit.
Në “memorandumin shpjegues” i cili shoqëron propozimin, Komisioni i referohet
harmonizimit të Komunitetit të kësaj zone nëpërmjet Rregullores (C) Nr. 539/200.
Gjithashtu referon tek kazusi ERTA29 duke argumentuar se ratifikimi i konventës
mund të afektonte kompetencën e Komunitetit në këtë zonë dhe në këtë mënyrë
shtetet anëtare nuk duhet ta ratifikojnë Konventën individualisht duke u bazuar ne
iniciativën e tyre.
2.3 Konventa e Punës Detare 30
Një hapsirë tjetër ku BE konsiderohej të kishte kompetencë të jashtme brënda sferës
së ILO-s ka lidhje me Konventën e Punës Detare e adoptuar nga ILO më 7 Shkurt te
vitit 2006. Arsyeja ishte se disa pjesë të Konventës binin brënda sferës së kompetencës
ekskluzive të BE lidhur me koordinimin e sistemeve të mbrojtjes shoqërore. Masat e
brëndshme për koordinimin e sistemeve të mbrojtjes shoqërore janë ndërmarrë nga
autoriteti që buron nga neni 42 i Traktatit të BE31, nën seksionin e lëvizjes së lirë të
puntorëve, një nga gurët themeltarë të Traktatit. Kjo zonë për shumë kohë ka qëne
e mbuluar nga Rregullorja 1408/7132, e cila tani është suprimuar nga Rregullorja
883/200433, Këshilli mbajti qëndrimin se kjo ishte një zonë në të cilën BE kishte
Traktati për themelimin e Komunitetit Europian, 25 Mas 1957.  
Idem.
25
Rregullorja e Këshillit (EC) Nr 539/2001 e 15 mars 2001.
26
Termi komunitet ishte në përdorim në kohën kur kjo literaturë u publikua.
27
Eckhout, fq.134.
28
Idem.
29
Çështja C- 22/70 ERTA, REG 1971 p. 263.  
30
Maritime Labour Convention.
31
Traktati për themelimin e Komunitetit Europian, 25 Mas 1957  
32
Rregullorja Nr 1408/71 e 14 qershorit 1971 mbi aplikimin e skemave të sigurimeve shoqërore për personat
e punësuar, për personat e vetëpunësuar dhe për anëtarët e familjeve të tyre që lëvizin brenda Komunitetit.
33
Rregullorja Nr 883/2004 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 29 prill 2004 mbi koordinimin e
sistemeve të sigurimeve shoqërore.
23
24
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kompetencë ekskluzive dhe sipas së cilës shtetet anëtare nuk mund të vepronin motu
proprio . Duhet patur parasysh që kjo do të aplikohet pavarësisht nëse rregullat e
Konventës janë të papajtueshme me ligjin komunitar apo jo: është e mjaftueshme
që ato të prekin një zonë për të cilën komuniteti ka kompetencë ekskluzive34. As BE
nuk është në gjëndje të veprojë sepse sipas Kushtetutës së ILO-s, BE nuk mund të
ratifikojë konventat e ILO-s. Ky fakt e nxiti Këshillin të vendoste më 7 Qershor 2007
të autorizonte shtetet anëtare të ratifikonin Konvenventën e ILO-s të përmendur ut
supra. Ky fakt derivon nga logjika e thjeshte e aplikuar se, kompetenca ekskluzive e
ligjit Komunitetar referuar kësaj pjese, do të pengonte shtetet anëtare për ta ratifikuar
Konventn vetë dhe pa pasur autorizmin e Këshillit ata nuk do të ishin në gjëndje ta
ratifikkonin atë35.
Autorizimi për të ratifikuar Konventën e ILO-s duket sikur është e artikuluar në
mënyrë ekuivoke36. “Autorizimi” nuk transkriptohet në një obligim imperativ për
shtetin por duket më shumë si një apel, thirrje apo me saktë si një lejim për shtetet
anëtare për të ratifikuar Konventën. Por neni 2 i autorizimit, tregon se Këshilli do të
vlerësojë progresin e bërë nga shtetet anëtare në ratifikimin e Konventës jo më vonë
se viti 2010, pikërish ky fakt e bën të duket autorizimin sikur është i konstruktuar të
rëndojë si një detyrë mbi shtetet anëtare për të ratifikuar konventën i ILO-s. Një qasje
kundërshtuese për këtë qëndrim, mund të jetë ajo e cila konsiston në interpretimin
e Kushtetutës së ILO-s në një tjetër mënyrë, sipas së cilës një detyrim i tillë është në
kundërshtim me frymën e kësaj kushtetute, e cila parashikon se ratifikimi apo mos
ratifikimi i një Konvente është çështje diskrecionale e cila vendoset nga vetë shtetet
anëtare nëse duan të ratifikojnë apo jo një Konventë. Por Zyra Ndërkombëtare e Punës
ka publikuar dy dokumneta qe në fund te viteve ’70, duke bërë me dije se autoriteti
i referuar në nenin 19 të Kushtetutës së ILO-s, i cili parashikon se shtetet anëtare “
do të sjellinn Konventën përpara autoritetit ose autoriteteve nën kompetencën e të
cilëve shtrihet çështja për t’u shqyrtuar për miratimin e legjislacionit ose ndonjë akti
tjetër...” mund të jetë Këshilli. Kësisoj fakti se Këshilli autorizon shtetet anëtare për
të ratifikuar një Konventë nuk duket se bie në kundërshtim me Kushtetutën e ILO-s.
Në një nivel strikt të ligjit komunitar është e pasqaruar ende nëse fusha e kompetencave
të jashtme të BE mund të shtrihen në të vërtetë kaq larg saqë të detyrojnë shtetet
anëtare për të vepruar në një mënyrë të caktuar. Duke arsyetuar kështu, kompetenca
ekzskluzive e BE do të thotë vetëm që shtetet anëtare kanë hequr dorë nga kompetencat
kombëtare në fushën respektive jo se ata janë zotuar të veprojnë nën emrin e BE, të
cilat mund të merren si cënim mbi sovranitetin e shteteve anëtare.
Duke analizuar takimin e Këshillit të Mininistrave të Transportit të BE-së më 11 Shtatot
2006 përpara se Këshilli të merrte vendimin lidhur me Konventën Detare të Punës,
mund të deduktohet se ratifikimi i konventës nuk duhet të merret në asnjë moment si
asnjë lloj detyrimi që i drejtohet shteteve anëtare. Komiteti i Çështjeve ligjore deklaroi
se vendimi i Këshillit nuk mund ta bente asnjëherë ratifikimi e detyrueshëm sëpse
ratifikimi është cështje që i pëerket secilit shtet që të vendosë vetë.
Macleod,  I,  Hendry,  I.D.,  Hyett,  S,  The  External  Relations  of  the  European  Communities,  Oxford
University Press 1996.
35
Idem.
36
Frid,  R,  The  Relations  Between  the  EC  and  International  Organizations,  Kluwer  Law  International
1995.
34
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3. Konventat e ILO-s ku kompetencat janë ndarë ndërmjet BE dhe shteteve
anëtare
Kolizioni i parë normativ ose siç njihet edhe ndryshe konflikti i parë i normave
ndërmjet ILO-s dhe BE gjendet në vitet “70-të dhe ka të bëjë me Konventën nr.153 të
ILO-s “Orët në Punë dhe Pushimet Periodike (Transporti Rrugor), një zonë për të cilën
një Rregullore e BE kishte ekzistuar që prej vitit 1969. Problemi i konfliktit të normave
ndërmjet hapsirave ligjore të organizatave shfaqet me Konventën nr.16237, ku në të
njëjtën kohë Këshilli kishte miratuar katër Direktiva për të rregulluar të njëjtën fushë.
Këshilli mbajti qëndrimin se fusha e veprimit e Konventës nr, 162 binte brënda fushës
së veprimit të kompetencave ekskluzive të BE dhe kësisoj shtetet anëtare nuk duhet
ta ratifikonin Konventën motu proprio, por Komisioni kundërshtoi38. Shumë prej
shteteve anëtare ratifikuan konventën me nismën e tyre39.
Siç tashmë është bërë e njohur, GjED u përfshi në lidhje me Konventën nr.170 që
ka të bëjë me Sigurinë dhe Përdorimin e Kimikateve në Punë. Gjykata konstatoi se
një pjesë e konsiderueshme e Konventës binte brënda sfrerës së kompetencave të
ndara ndërmjet shteteve anëtare dhe BE-së. Kompetenca e BE u gjet veçanërisht në
nenin 118 ( tani neni 137 ). BE ka miratuar Direktiva në këtë fushë por këto Direktiva
përmbanin një minimum rregullash40. Sipas nenit 118 nje shtet anëtar ka diskrecionin
për të miratuar rregulla me strikte dhe kësisoj Konventa nuk ishte në kohezion me
legjislacionin komuinitar. Neni 19.8 i Kushtetutës së ILO-s gjithashtu lejon shtetet
anëtare për të prezantuar rregulla me strikte sesa ato që parashikon Konventa.
Kësisoj në këtë rast nuk kishte asnjë konflikt ndërmjet ILO-s dhe ligjit Komunitar
në të cilin shtetet anëtare ishin të shqëtësuara dhe respektivisht ato ishin të lira dhe
kishin mundësi të ratifikonin konventën pa krijuar anje kolizion konfliktual me ligjin
komunitar apo ate ndërkombëtar.
Komisioni ka parashtruar gjithashtu nje sërë Rekomandimesh ku i bën thirrje shteteve
anëtare për të ratifikuar Konventat. Një Rekomandim i tillë është bërë në vitin 1998,
për të ratifikuar Konventën nr.177 të ILO-s mbi Punën në Shtëpi41. Objektivat e
Konventës përkuan me ato të ligjit Komunitar dhe kjo u bë shkak që Komisioni të
nxiste bashkëpunimin ndërmjet shtetetve anëtare, veçanërisht në çështje që lidhehsin
me legjislacionin e punës dhe kushtet në punë. Në këtë pjesë e gjej me vënd të kujtoj
se rekomandimet nuk janë detyruese për shtetet anëtare dhe ato duhen parë si
propozime për të vepruar në përputhje me politikën e BE-së.
Komisioni gjithashtu rekomandoi shtetet anëtare për të ratifikuar Konventën nr.180
të ILO-s. Arsyeja për këtë Rekomandim ishte se qëllimi i Konventës i cili konsiderohet
të jetë promovimi i shëndetit dhe sigurisë së puntorëve në punë duke përmirësuar
sigurine detare dhe mbrojtjen e mjedisit detar, përkoi me objektivat e BE. Neni 136
i traktatit te BE parashikon se objektivat e Bashkimit Europian duhet inter alia të
përmirësojnë kushtet në punë dhe neni 137 i jep BE-së kompetencë të brëndshme
në këtë fushë. Në këtë aspekt fusha e Konventës nr.180 përkoi me kompetencat e
Konventa mbi SIgurinw dhe Pwrdorimin e Aminantit.
Kom. (94) 2, përfundimtar, parag.3.
39
Frid, fq. 294.
40
Neni 337 (ish Neni 118/a).
41
Rekomandimi i Komisionit Europian i 27 majit mbi ratifikimin e Konventës nr 177 të ILO-s për Punët në
Shtëpi i 20 qershorit 1996.
37
38
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jashtme te Komunitetit Europian ( BE) dhe në këtë mënyrë Komisioni rekomandoi që
vëndet antare ta ratifikonin atë.
Deduktojmë se rekomandimet nuk kanë forcë detyruese për shtet anëtare. Ato duhet
të shihen si një shprehje e BE-së për të suportuar punën e ILO-s dhe përkimit ndërmjet
objektivave të BE-së dhe atyre të ILO-s42.
Konkluzione
Është e vështirë të arrish në një qasje koherente në optikën sesi BE po i përdor
kompetencat e saj dhe rolin e saj në punën e ILO-s. Në shumë raste Komisioni e
ka konsideruar kompetencën e tij më të gjerë sesa kan bërë Këshilli dhe GjED-ja
dhe Komisioni ka paraqitur propozime për të rritur në të ardhmen influencën e tij
brënda ILO-s, propozime këto të cilat kanë hasur rezistencë nga institucionet e tjera.
Inter alia, një i tillë ishte në vitin 1994 ku Komisioni paraqiti një “ Propozim për një
vendim të Këshillit mbi ushtrimin e kompetencës së jashtme të BE në Konferencën
Ndërkombëtare të Punës në rastin se bien në kompetencën e përbashkët të BE dhe
vëndeve anëtare’. Propozimi nënkuptonte se shtetet anëtare mund të ishin të afta të
ratifikonin një Konventë të ILO-s që ishte në sferën e kompetencave të ndara vetëm
pasi fillimisht të merrej miratimi i Këshillit. Ky propozim u kririkua nga Komiteti
Ekonomik dhe Social dhe nga Parlamenti Europian i cili mbajti qëndrimin se
Komisioni nëpërmjet këtij veprimi donte të shmangte konflikte normative ndërmjet
BE dhe ILO-s.
Por duhet konkluduar me faktin se Konventat e ILO-s duhet të jenë në përputhje me
frymën e legjislacionit Komunitar dhe ato duhet të ndjekin të njëjtat qëllimi si BE në
mënyrë që shtetet anëtare të mund t’i ratifikojnë.
Në ato fusha ku BE ka kompetenca ekskluzive, duhen marrë në konsideratë Rregulloret
dhe Direktivat e BE-së në lidhje me një fushë të caktuar e më pas të mendohet për
implementimin e një Konvente të ILO-s.
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Menaxhim dhe metodologji
Denada Hasani
Shkolla 9-vjeçare ”Mark Dashi” Fier
Abstrakt
Zhvillimi i sotëm i shoqërisë moderne,kur vendi është futur në rrugën e zhvillimit me ritme të
shpejta dhe ekonomia e tregut kërkon burime njerëzore të specializuara e me nivele të larta në
standartet e tyre,kur shoqëria e ka përqafuar dhe gjithnjë e më shpejt po shkon drejt procesit
të dixhitalizimit ,kërkon që edhe shkolla të përgatisë individë të aftë,që të përmbushin nevojat
dhe kërkesat që ajo paraqet.Ndaj dhe përgjegjësia kryesore për arritjen e suksesit në shoqëri
dhe për krijimin e një shoqërie të suksesshme,i takon shkollës,mënyrës se si ajo do të organizojë
procesin e saj edukativo-mësimor,procesin e të nxënit dhe të fituarit të aftësive,shprehive dhe
krijimit të vlerave tek individi.
Është detyrë e institucionit arsimor,që të bëj zgjedhjet dhe gjetjet e duhura,për arritjen e
suksesit dhe realizimin e qëllimit final, nxjerrjen e individëve të aftë për shoqërinë,nxjerrjen e
individëve që të jenë të aftë të përballen me sfidat e sotme të shoqërisë moderne.
Shkolla duhet të punojë për realizimin e synimeve dhe qëllimeve të saj dhe që të arrijë t’i
realizojë synimet e qëllimet e saj,asaj i duhet të punojë fort në dy drejtime:a)krijimin në
standartet e duhura të stafit profesional të mësuesve dhe b)ndërtimin e infrastrukturës në
shkollë,që të jetë në mbështetje të realizimit me sukses të procesit edukativo-mësimor.Sigurisht
që puna dhe veprimtaria e shkollës për arritjen dhe realizimin e synimit dhe qëllimeve të saj
nuk është përgjegjësi vetëm e shkollës,por edhe e gjithë aktorëve dhe faktorëve bashkëpunues
dhe mbështetës të saj,siç janë prindërit dhe pushteti vendor,apo aktorëve të tjerë,që janë jo më
pak të rëndësishëm.
Megjithatë,mbetet të themi,se pesha kryesore i takon sërisht shkollës,pasi fryma që ajo do të
përcjellë te nxënësit,vlerat që ajo do të kultivojë te çdo nxënës,do të ndikojnë drejtpërdrejtë te
e ardhmja e shoqërisë njerëzore.
Fjalët kyçe: menaxhim klase,klimë e klasës,metodologji,teknika mësimdhënieje.

Hyrje
Procesi i mësimdhënies,është një proces sa i bukur,aq edhe i gjatë dhe i vështirë,pasi
kërkon mbi të gjitha shumë dashuri dhe përkushtim në ushtrimin dhe realizimin e
tij,me qëllim arritjen e suksesit.Të jesh një mësimdhënës,do të thotë të dish jo vetëm se
si të transmetosh dijet te nxënësit,por mbi të gjitha të falësh dashuri dhe ngrohtësi,të
përcjellësh te nxënësit modelin ideal të njeriut me vlera e virtyte për shoqërinë,Një
mësimdhënës i mirë është ai që arrin të motivojë nxënësit,të nxisë te ata dëshirën
për të punuar dhe për të patur sukses,është ai i cili është një zotërues shumë i mirë i
profesionit,pasi jo vetëm pëcjellë dije të reja te nxënësit e tij,por edhe krijon një klimë
pozitive në klasë nëpërmjet menaxhimit të saj.
Ç’kuptojmë me menaxhim të klasës?
Procesi i cili siguron zhvillimin e mësimit të rregullt në klasë përkundër sjelljeve
të nxënësve,përbën atë që quhet menaxhim i klasës. Dhe ky proces nënkupton
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menaxhimin e nxënies dhe të kohës, posaçërisht menaxhimin e kohës për nxënie të
suksesshme.Nje rol jo pak të rëndësishëm në këtë proces për vendosjen e raportit
pozitiv:mësues-nxënës, luan edhe fakti se,sa njohës i shpejtë i nxënësve në klasë,do të
jetë mësuesi ? A do të jetë e mundur që brenda një kohe të shkurtër mësuesi të njohi
nxënësit në emër?
Një mësues i mire,duhet të mendojë mirë, se nuk ka nxënës të keq, por ka: nxënës
i mirë, nxënës më i mirë dhe nxënës shumë më i mirë. Menaxhimi "mund të përkufizohet si aftësi e mësuesit që të bashkëpunojë, të menaxhojë kohën, hapësirën, resurset, rolet e nxënësve dhe sjelljet e nxënësve për të siguruar një klimë që inkurajon të
nxënit".(Alberto & Troutman, 1986,404)
Menaxhimi i klasës nëpërmjet përdorimit të teknikave mësimore
Në kohët e sotme,kur shoqëria po zhvillohet me ritme të shpejta dhe teknologjia po
avancon me ritme gjithashtu të shpejta, procesi i mësimdhënies është bërë një proces tepër kompleks dhe për ta thjeshtësuar këtë proces gjatë zhvillimit të tij,duhen
përdorur metoda që të jenë sa më efikase gjatë punës me nxënës. Gjatë zhvillimit të
shoqërisë njerëzore, metodat mësimore kanë evoluar, kanë pësuar ndryshime, janë
përsosur e modernizuar duke u vendosur në përputhje me zhvillimet shoqërore, ekonomike dhe politike të kohës. Prandaj,për këtë qëllim,mësimdhënia duhet të jetë e
menduar mirë, por jo vetëm,ajo duhet gjithashtu të jetë edhe e planifikuar drejt.
Metodat e mësimdhënies kanë të bëjnë me mënyrën e zgjedhur nga mësuesi,për realizimin e veprimtarive organizative me anë të të cilave mësuesi synon të realizojë nivelin e dëshiruar të të nxënit dhe objektivat lëndore. Keto kanë të bëjnë me mënyrën
që mësuesi zgjedh për organizimin e lëndës dhe të materialit mësimor,që është në
dispozicion të mësuesit,të teknikave të përdorura dhe të mjeteve mësimore, si dhe
të ecurisë që mësuesi ndjek. Një nga metodat e vërteta,është edhe ajo që rrjedh nga
synimet e lëndës.Koherenca është një nga cilësitë themelore të saj ,sepse krijohet koherencë ndërmjet synimeve të lëndës dhe veprimtarive mësimore. Por nuk është e
mjaftueshme që mësuesi të dijë vetëm ku do të shkojë, ai duhet të dijë gjithashtu edhe
si do të veprojë për të arritur synimet, çfarë metodash do të përdorë. Lind pyetja: cila
është metoda më e mirë? Dhe përgjigjen mund ta japim shumë mirë edhe nëpërmjet
analogjisë :të përpiqesh të dallosh mes metodave të të mësuarit se cila është më e mira,
është po aq e kot sa të përpiqesh të dallosh se cili është më i vlefshëm, të ecurit apo
të notuarit? Të notuarit të duhet kur je në det dhe të ecurit të duhet për në tokë. Pra
nëse do ta interpretonim ndryshe, nuk ka një metodë të caktuar që garanton dhe sjell
suksesin në klasë, por një kompleks metodash,të cilat të ndërthurrura midis tyre,së
bashku me teknikat dhe strategjitë e të mësuarit, ku secila shfaq specifikat e veta,
vlejnë për të realizuar qëllime të caktuara të orës së mësimit. Cilat teknika mësimore
e bëjnë mësimin më tërheqës dhe më efikas?Që ora e mësimit të ketë efikasitet,që ora
e mësimit të jetë interesante për nxënësit,duhet të ketë dinamikë dhe mësuesi duhet
të alternojë metodat që përdor në orën e mësimit,me qëllim që ora nga ora të ketë diversitet e të mos bëhet monotone për nxënësin e që nxënësi të mos humbasë interesin
për të e njohuritë e reja që merren gjatë orës së mësimit. Kështu që, në mësimdhënie
është shumë e rëndësishme përzgjedhja që mësuesi bën për metodat mësimore dhe
teknikat që ai do të përdorë me nxënësit në klasë. Mësimdhënia dhe të nxënit efek-
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tiv varet drejtpërdrejtë nga përzgjedhja e metodave pedagogjike dhe metodologjike
që bën mësuesi,se sa të përshtatshme do të jenë ato. Të një rëndësie të madhe dhe
për t'u theksuar janë metodat novatore të cilat nxisin dhe inkurajojnë bashkëpunimin dhe të nxënit pjesëmarrës,nëpërmjet diskutimit dhe punës me grupe,të cilat
inkurajohen nga mësuesi gjatë procesit mësimor. Po kështu,kanë rëndësi të veçantë
metodat dhe teknikat e diskutimit dhe punës me grupe,sepse kanë për qëllim që t'u
mësojnë nxënësve shprehitë e të nxënit afatgjatë, të zhvillojne të menduarin kritik të
tyre. Në zgjidhjen e problemeve dhe bashkëpunimin me të tjerët, rol të madh luan
edhe mënyra se si nxënësit përpunojnë informacionin. Të gjitha këto, pra,njohuritë,
shprehitë, vlerat, janë të lidhura me njëra-tjetrën.Nxënësit do të jenë në gjëndje,që të
bëjnë shkrime ku të shprehin pikëpamjet dhe qëndrimet e tyre rreth koncepteve apo
problematikave të ndryshme,sa më të zhvilluara t’i kenë shprehitë e përpunimit të
informacionit,të bashkëpunimit,të shkrimit e të leximit . Secila metodë përbën një
mjet për realizimin e një qëllimi. Metodat bashkëkohore novatore,japin rezultate në
formimin e shprehive të shoqërisë së dijes. Te nxënësit zgjohet interesi dhe në klasë
ka gjithëpërfshirje,kur perdoret metoda novatore e diskutimit.
Përdorimi i metodave të mira në mësimdhënie, sjellë si rezultat një mësimdhënie të
mirë.Por metodat evoluojnë me kalimin e kohës, ç’ka sjellë si domosdoshmëri që edhe
mësuesit të evoluojnë bashkë me kohën dhe të përdorin metodat e reja.Mësuesi më
parë duhet të jetë i trajnuar rreth metodave novatore, t’i ketë përvetësuar shumë mirë
ato dhe të ketë njohuri shumë të mira rreth tyre, pasi vetëm kështu ai do të mund t’i
përdorë ato gjatë mësimdhënies dhe të jetë trajnues i mirë për nxënësit e tij
Metodat e mësimdhënies kanë një dimension të tillë,që përfshijnë procesin, përmbajtjen dhe kontekstin. Mësuesit gjatë procesit mësimor janë lehtësuesit e diskutimit,janë
orientuesit e drejtimit të diskutimit,janë mentorë dhe lektorë, kurse nxënësit gjatë procesit mësimor janë dëgjues dhe pjesëmarrës.Dhe është pikërisht cilësia e niveli i drejtimit
të diskutimit,mënyrës së mentorimit dhe dhënies së leksioneve,që ndikojnë në mënyrë
të drejtpërdrejtë në rritjen ose jo të nivelit të dëgjimit dhe pjesëmarrjes aktive ose jo në
procesin mësimor. Metodat e mësimdhënies ,me qëllim që ato të jenë sa me efikase dhe
produktive për orën e mësimit,mund të jenë të orientuara jo vetëm nga mësuesi,por edhe
nga nxënësit. Dhe sa më shumë teknika mësimore të zbatohen në mësim, aq më efikasitet do të ketë nxënia për nxënësit dhe menaxhimi i klasës do jetë në nivelet e duhura.
Krijimi i klimës pozitive në klasë përmes përdorimit të teknikave mësimore
Nëse mësuesi arrin të krijojë një mjedis mbështetës në klasë,do të thotë se ai arrin të
krijojë një klimë pozitive në klasë dhe kjo është një nga filozofitë më të rëndësishme
të menaxhimit të mësuesit në klasë.Mësuesi duhet të krijojë një klimë të hareshme në
klasë,nëse do të dojë të arrijë suksesin me nxënësit. Në mënyrë që nxënësit të duan
të jenë të suksesshëm,duhet që ata të jenë të motivuar dhe kjo kërkon krijimin e një
klime pozitive në klasë,me qëllim arritjen e suksesit.
Përdorimi i teknikave mësimore gjatë etapave të ndryshme të mësimit
Edhe pse mësimdhënësi ka vendosur se cilat forma dhe teknika të punës mësimore
do të aplikojë gjatë orës mësimore,ai mund të kërkojë të bëjë edhe alternimin e tyre
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me qëllim nxitjen e nxënësve,të aktivitetit të tyre të përgjithshëm. Dy aspektet më
të rëndësishme që kanë të bëjnë me fillimin e mësimit janë: përpikmëria dhe rregullimi mendor. (Musai,2003, f. 206) Nëse mësuesi arrin të fillojë procesin mësimor në
kohë,është mjaft pozitive dhe e rëndësishme.Madje përpikmëria në këtë drejtim do t’i
bënte nxënësit të reflektonin dhe të kuptonin,se sa i nevojshëm, i drejtë dhe racional
është respektimi i orarit të mësimit.
Mësimdhënësi duhet të krijojë hapësirë për zbatimin e të gjitha parashikimeve të
tij,kështu që,ai duhet të programojë të gjitha veprimtaritë që do të zhvillojë gjatë orës
së mësimit.Ne këto mund t’i cilësojmë disa nga aspektet dhe parimet që hyjnë në kontekstin e fillimit dhe mbarimit të orës mësimore dhe që duhet duhet t´i planifikojë,
organizojë dhe realizojë mësimdhënësi në përputhje me hapësirën kohore që i ofrohet. Mësuesit me përvojë dhe jo vetëm,duhet të përgatisin edhe material rezervë për
minutat shtesë,me qëllim menaxhimin me sukses te klasës dhe arritjen e rezultateve
të pritshme nga nxënësit.
Përfundim
Me praktikën e shkollës sonë,bazuar në përvojën që kemi, nuk mund të jemi shumë
të kënaqur me aspektet e menaxhimit të klasës. Vihet re krijimi i shumë problemeve
si pasojë e mungesës së shkathtësisë për menaxhim të mirë të klasës. Nga kjo gjendje
vijojnë shumë probleme me nxënësit.si:monotonia,ikja nga orët mësimore,gënjeshtra
e të tjera probleme qe vijnë si rezultat I menaxhimit jo të mirë të klasës.Ndaj nisur nga
rëndësia që paraqet kjo çështje,duhet t’i kushtohet vëmendja e merituar.
Kur një mësues ka shkallë të lartë profesionalizmi,atëherë ai arrin jo vetëm të menaxhojë dhe të organizojë klasën,por madje pret që nxënësit e tij të kontribuojnë në
mënyrë pozitive dhe produktive. Menaxhimi i klasës mbështetet te veprimet,teknikat
dhe strategjitë që mësuesit përdorin për të zgjidhur problemin e rendit në klasë.
(Doyle, 1986,397).
Gjithashtu e rëndësishme është që mësuesi të përdori edhe rregullat, procedurat
dhe rutinat për të siguruar që nxënësit janë të përfshirë në mënyrë aktive në mësim
(Marzano, Marzano, dhe Pickering, 2003). Ajo që është thelbësore,është se mësuesi e
përdor menaxhimin jo për të kontrolluar sjelljen e nxënësve, por për të ndikuar dhe
drejtuar atë në mënyrë konstruktive,për të vendosur bazat për mësim (McLeod, Fisher, dhe Hoover, 2003).
Referencat
-Alberto & Troutman, (1986) Applied Behavior Analysis for Teachers.
-Musai,(2003), Metodologji e Mësimdhënies.
-Doyle, (1986), Classroom organization and management.
-Marzano, Marzano, dhe Pickering, (2003), What Works in Schools?
-McLeod, Fisher, dhe Hoover, (2003), The Key Elements of Classroom Management.

120

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 3 No. 3
January, 2018

Ndikimi i frekuencës në sistemet e tokëzimit
Dr. Xhemali Pejtamalli
Departamenti Elektroteknikës, FIE, UPT
Abstrakt
Artikulli paraqet analizën e ndikimit të rrymës së rrufesë në rrafshin, e frekuencës dhe
ndikimin në linjat e transmetimit të pajisura me shkarkues të mbitensionit. Modeli merr
parasysh ndikimin nga frekuenca të sistemit të tokëzimit. Sistemi i tokëzimit, në të cilin është
lidhur arresteri, simulohet duke përdorur modelin e përgjithshëm elektromagnetik të zgjidhur
me anë të metodës së momentit (MOM) në rrafshin e frekuencave. Mbitensionet origjinale të
rrufesë në prani të shkallës së mbitensionit të arresterit llogariten në rrafshin e frekuencave
duke përdorur Metodën e Operatorit Aritmetik (MOA). Vlefshmëria e përafrimit të propozuar
testohet duke krahasuar rezultatet e saj me ato të fituara duke përdorur Programin e Proceseve
Kalimtare Elektromagnetike (EMTP), për një konfigurim të thjeshtë. Efikasiteti i teknikës së
propozuar është paraqitur duke pasur parasysh një sistem tokëzimi kompleks.
Fjalë kyçe: mbitensionet, sisteme tokëzimi, arrester mbitensioni.

Hyrje
Performancat e mbrojtjes, të arresterëve të mbitensionit, kundrejt rrymave të rrufesë,
janë prekur dukshëm nga procesi kalimtar i sistemeve të tokëzimit në të cilët janë
lidhur arresterët. Për shembull, në rastin e vlerave të larta të rezistencës së tokëzimit
të procesit kalimtar mbitensionet mund të tejkalojnë nivelin e lejuar të impulsit të
rrufesë të pajisjeve të sistemit të energjisë [1]. Analiza e saktë e mbitensioneve të
linjës së transmetimit kërkon që sistemi i tokëzimit në të cilin lidhet arresteri, të
parashikohet në llogaritje. Megjithatë, kjo nuk është një detyrë e drejtpërdrejtë, në
kuptimin që duhet pasur parasyshë jo-lineariteti i arresterit dhe varësia nga frekuenca
e sistemit të tokëzimit. Teknikat në rrafshin e kohës (EMTP) janë të përshtatshme për
trajtimin e komponentëve jolinearë, siç janë arresterët e mbitensionit.
Aplikimi i tyre është më pak i drejtpërdrejtë kur duhet të përfshihet në analizë varësia
nga frekuenca e sistemit të tokëzimit. Është bërë analiza për modelin e sistemeve të
tokëzimit duke u bazuar në përafrimin e linjës së transmetimit për tu përfshirë në
EMTP [7]. Kjo teknikë bazohet në disa përafrime që nuk mund të japin rezultate të
sakta për frekuencat e larta të eksitimit. Qëllimi i këtij punimi është që të propozojë
një përafrim të pastër të analizës në rrafshin e frekuencës duke lejuar simulimin e
përgjigjes kalimtare të linjave të transmetimit të pajisura me arresterët e mbitensionit.
Ky studim është një përpjekje për të zhvilluar një metodë për të përfshirë efektin e
varësisë nga frekuenca të sistemeve të tokëzimit në analizën e proceseve kalimtare
të linjave të transmetimit. Metoda bazohet në zgjidhjen në rrafshin e frekuencave
të ekuacioneve integrale kryesore të fushës elektrike, për sistemin e tokëzimit duke
përdorur metodën e momentit (MOM), ndërsa linja transmetuese është modeluar
në rrafshin e frekuencave duke përdorur ekuacionet BLT [2] Sjellja jolineare e
arresterëve të rrufesë trajtohet me anë të metodës së operatorit aritmetik MOA që
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përcakton analizën jolineare në rrafshin e frekuencave [5].
II. Teoria
Konsiderojmë linjën e transmetimit një fazore, me humbje, të treguar në Fig 1 në
të cilën rryma e rrufesë godet direkt mbi përciellësin e fazës. Siç tregohet në Fig.1
me linjën gjeometrike të konsideruar, supozohet i lidhur një arrester i mbitensionit, i
lidhur me sistemin e tokëzimit në fund të linjës së transmetimit (x = L).
Për një konfigurim të tillë, arresteri mund të konsiderohet në seri me rezistencën
e plotë kalimtare të sistemit të tokëzimit ZT(f). Kjo rezistencë kalimtare paraqet
vartësinë nga frekuenca të sistemit të tokëzimit. Ajo përcaktohet me anë të një modeli
rigoroz elektromagnetik (EMTP i zgjidhur numerikisht me anë të MOM) [6] Në Fig
2 tregohet një qark në të cilin identifikohen dy pjesë të dallueshme,
a) Ngarkesa jo lineare e formuar nga arresteri dhe rezistenca e plotë e tokës e varur
nga frekuenca, si dhe
b) Linja transmetuese e cila supozohet të jetë lineare.
Linja e transmetimit karakterizohet nga gjatësia L, konstantja e përhapjes γ, dhe
rezistenca valore Zc. Siç tregohet në Fig. 3, pjesa lineare e modelit përfaqësohet
nga një qark ekuivalent i paraqitur me skemën ekuivalente të Nortonit. Në rrafshin
e frekuencës, përciellshmëria e hyrjes e qarkut jepet nga Yin = 1 / Zin, ku Zin është
rezistenca e hyrjes së linjës. Rryma e qarkut të shkurtër përcaktohet ISh = UoC / Zin,
ku UoC është tensioni i qarkut të hapur [2]. Për përcaktimin e Yin në Fig. 3, linja
supozohet të jetë qark i hapur në fundin e saj (x = L) dhe ushqehet në fillim të saj
(x = 0). Përdorimi i ekuacioneve BLT lejon të vlerësojmë tensionin e ngarkesës UN.
Raporti i tensionit të qarkut të hapur me rrymën e eksitimit jep rezistencën e hyrjes:
Z in =

UN
1 + ρ1 ⋅ e −2⋅γ ⋅L
= ZC ⋅
I0
1 − ρ1 ⋅ e −2⋅γ ⋅L

(1)

në të cilën koeficienti i reflektimit është

ρ1 = 0 kështu që rezistenca e hyrjes

përcaktohet sipas karakteristikës së rezistencës së linjës.
Rryma e rrufesë

Përciellësi i fazës

N

Fig 1. Skema që analizojmë:
Linja e transmetimit me një
përciellës, me një shkarkues të
mbitensionit të vendosur në
linjën e transmetimit, e lidhur
në fund me një shufër
vertikale tokëzimi.

Arrester

h

X

σ1
ε1
µ1

l
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Ir

UOC
N, ZC(f), YC(f)
U0

ZC

U(X)

Ur
ZT(f)

UT

B

Fig 2. Paraqitja e qarkut të Fig.1.
Në mënyrë të ngjashme, tension i qarkut të hapur mund të përcaktohet duke llogaritur
UN për shkak të një burimi të vetëm tensioni në x = 0 dhe koeficienti i reflektimit i
vendosur në fund të linjës

U OC = U 0 ⋅

ρ2 = 1

e −γ ⋅L ⋅ (1 − ρ1 )
= U 0 ⋅ e −γ ⋅L
1 − ρ1 ⋅ e −2⋅γ ⋅L

(2)

Duke iu referuar modelit të thjeshtë të paraqitur në Fig. 1, rryma e rrufesë ndahet në
dy pjesë të barabarta që udhëtojnë në të dy drejtimet e linjës. Para se valët e reflektuara
të arrijnë pikën e goditjes, tensionet e injektuara mund të llogariten lehtësisht nga
shumëzimi i rezistencës karakteristike të linjës me rrymën elektrike të injektuar.
Kështu qarku i shkurtër i Fig. 3, jepet nga,

I Sh =

U 0 C I P ⋅ Z C ⋅ e − γ ⋅L
=
= I P ⋅ e −γ ⋅L
Z in
ZC

(3)

ku IP - është rryma e impulsit të rrufesë e injektuar
Marrim rezistencën e hyrjes, dhe rrymën e qarkut të shkurtër, sipas skemës ekuivalente
të Nortonit, dhe e trajtojmë në rrafshin e frekuencës duke përdorur AOM. Duke iu
referuar Fig. 3, le të jenë Umb dhe UT tensionet e paraqitura në arrester; tani e tutje i
quajmë tensioni mbetës në arrester, dhe respektivisht tensioni i sistemit të tokëzimit.
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I SC (ω )

Ir

Umb

Yin (ω )
ZT (f)

UT

B

Fig 3.. Modeli i qarkut ekuivalent i problemit të treguar në Fig. 2.
Aplikimi i Ligjit të parë të Kirkofit (LIK) tek arresteri i mbitensionit dhe sistemi i
tokëzimit çon në
→

→

→

→

→

− I Sh + Y in ⋅ (U mb + U T ) + I r = 0

ku:

(4)

→

U mb = [U mb 0U mb 1U mb 2 .....U mbP−1U mbP ]T

→

I Sh = [ I 0 ⋅ I Sh 1 − I Sh 2 ⋅ I Sh 3 − I Sh 4 .....I Shn − I Shn+1 ⋅ .....0,0]T

(5)

(6)

→

I r = [ I r 0 ⋅ I r1 ⋅ I r 2 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ I r 2 P−1 ⋅ I r 2 P ]T
−
− − 0
0 0
0 Y − Y
r1
i1

 Yi1 Yr1
→

Yr 2 − Yi 2
Yin = 

Yi 2 Yr 2

0
0


(7)

0











(8)
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ku: P - është numri i frekuencave në vektorin spektral të prodhimit, dhe
n - është numri i frekuencave të eksitimit.
Yrk dhe Yik janë pjesët reale dhe imagjinare të Yin(ωk) = Yrk + jYik,
Urk, Irk janë komponentet e k-të të formës së valës së tensionit në terminalet e
arresterit Ur(t), dhe respektivisht forma e valës së rrymës së rrjedhjes, Ir(t).
k= p

U r (t ) = U r 0 + ∑ [U r 2 k −1 ⋅ cos ωk t + U r .2 k ⋅ sin ωk t ]

(9.a)

k =1

k= p

I r (t ) = I r 0 + ∑ [I r .2 k −1 ⋅ cos ω k t + I r 2 k ⋅ sin ω k t ]

(9.b)

k =1

- Ish (k = 1,2....n) është komponentja e k-të e formës së valës së rrymës së qarkut të
shkurtër ish(t)

iSh (t ) = I1 ⋅ cos ω1t + I 2 cos ω 2t + .....I k cos ω k t

(9.c)

Shënojmë që Ish është llogaritur vetëm në frekuencat e eksitimit. ku merret në
konsideratë karakteristika V - I e arresterit i = f n (U
r ),

Ekuacioni (4) mund të

shkruhet si
→

→

→

→

→

→

→

I Sh = I r + Yin ⋅ Z T ⋅ I r + Y in ⋅ U r

ku:

→

ZT

(10)

është forma matricore e rezistencës kalimtare e sistemit të tokëzimit

0 0 − − − 0 0 

0 Z − Z
r1
i1



 Z i1 Z r1
→


Z r 2 − Zi2
ZT = 



Zi2 Z r 2



0

0



(11)
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Z rk dhe Z ik janë pjesa reale dhe imagjinare e Z T (ω k ) = Z rk + j ⋅ Z ik
Duhet të theksohet se për frekuencën e eksitimit të dhënë, dhe rendin maksimal
të jolinearitetit (rendi 7), e ashtuquajtura Tabelë e Përshkrimit të Produktit Bazë të
Intermodulimit (TPPBI) përcakton bazën për vektorët spektralë duke përcaktuar
të gjitha kombinimet jo negative ose peshën e këtyre frekuencave deri në rendin
maksimal të jolinearitetit të arresterit. Një përshkrim i detajuar i tabelës së TPPBI
gjendet në [10].
→

Për të zgjidhur (10) për U mb

→

→

ne duhet të shpërthejmë I r në terma të U mb

Kjo bëhet

duke konvertuar karakteristikën V - I të arresterit në rrafshin e frekuencës. Kujtojmë
nga teoria e transformimit Furie se përsëritja e multiplikimit të funksioneve në
rrafshin e kohës korrespondon me konvolucionin e multiplikimeve në rrafshin e
frekuencës, dmth.

(12)

[ν (t )]n ⇒ F U1(4f1 4
) ⋅U ( f2 ) ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅U ( fn )
4424444
3
n kohët

Tani përdorim Metodën e Operatorit Aritmetik (MOA) për të përshkruar veprimet e
konvolucionit si veprime vektoriale të matricës. MOA bazohet në veprimet bazë
aritmetike në spektrin e sinjaleve në fushën e frekuencës [9]. Përdorimi i MOA për
llogaritjen U mb (ω ) të çdo harmonike të frekuencës është përshkruar në [10].
III. Analiza numerike
Konsiderojmë rastin e një goditje rrufeje në mes të harkut të një linje transmetimi të
mbyllur me një arrester (Fig. 1). Diametri i përciellësit është d = 5.62 mm dhe lartësia
vertikale në mes të hapësirës është h = 22 m. Përciellësi është me humbje dhe
parametrat e tij (rezistenca, induktiviteti dhe kapaciteti) konsiderohen të jenë të varur
nga frekuenca. Arresteri është lidhur me një shufër tokëzimi vertikale me seksion
tërthor rrethor me rreze r = 12,5 mm i zhytur në një tokë me përçueshmëri

σ 1 = 0,01 S / m dhe depërtueshmëri relative ε r = 10
Në Fig 4 tregohet impendanca e hyrjes (që tani e tutje do ta quajmë impedanca
harmonike e tokëzimit) të shufrës vertikale të tokëzimit për gjatësi të ndryshme
shufre, të llogaritura duke përdorur përafrimin e përgjithshëm elektromagnetik.
Përafrimi i propozuar verifikohet duke krahasuar rezultatet e saj me ato të marra
duke përdorur programin Elektromagnetik të proceseve kalimtare (EMTP-RV [10])
në të cilin sistemi i tokëzimit është modeluar sipas një qarku ekuivalent RLC [10].
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Fig. 4. Harmonikat e rezistencës së tokëzimit për një shufër vertikale të tokëzimit me
gjatësi të ndryshme l = 3 m, 6 m, 10 m dhe seksion tërthor rrethor me rreze r = 12,5
mm, i zhytur në një tokë me përçueshmëri
elektrike relative

σ 1 = 0,01 S / m dhe depërtueshmëri

ε r = 10

Rryma e rrufesë 20 kA, 2/20 μs supozohet se godet drejtpërdrejt linjën e transmetimit
në një pike, larg nga të dy skajet e linjës. prandaj linja mund të konsiderohet me
ngarkesë të përshtatëshme në një drejtim të shpërndarjes. Fig 5 tregon transmetimin
(Për një gjatësi prej 400 m) duke marrë në konsideratë dy gjatësi të ndryshme të
rrafshit të tokëzimit, 3 dhe 6 m. Gjithashtu në këtë figurë tregohen mbitensionet e
marra nga EMTP. Shihet se rezultatet e ofruara me modelin e propozuar janë në
pajtim me ato të parashikuara nga modeli EMTP.
700

Metoda e propozuar l = 3 m

600

EMTP l = 3 m

Metoda e propozuar l = 6 m

Tensioni (KV)

500

EMTP l = 6 m

400
300
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Fig. 5. Mbitensioni i rrufesë në fund të linjës së transmetimit me gjatësi L = 400 m
duke marrë në konsideratë gjatësi të ndryshme të shufrave të tokëzimit, 3 m dhe 6 m
dhe seksion tërthor rrethor me rreze r = 12,5 mm, zhytur në një tokë me përçueshmëri
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σ 1 = 0,01 S / m dhe një depërtueshmëri elektrike relative ε r = 10 .
Për të demonstruar aftësinë e metodës së propozuar për trajtimin e sistemeve
komplekse të tokëzimit, Fig 6 tregon rezultatet kur arresteri është lidhur me një rrjetë
të tokëzimit. Rrjeta e tokëzimit është konsideruar një hapësirë e barabartë me 20 m
× 20 m. Thellësia e rrjetës është 1 m dhe përçuesit janë me rreze r = 7 mm.
Përçueshmëria e tokës dhe depërtueshmëria elektrike janë respektivisht

σ 1 = 0,01 S / m dhe ε r = 10 . Rezultatet krahasohen me ato të fituara duke adoptuar
një model statik për sistemin e tokëzimit dhe tregojnë se është e rëndësishme të
merret në konsideratë vartësia nga frekuenca e sistemit të tokëzimit. Shihet se
përfshirja e vartësisë nga frekuenca e sistemit të tokëzimit ndikon kryesisht në
reagimin e hershëm të mbitensioneve, domethënë risetimin e tyre dhe vlerën e pikut.
Këto parametra luajnë një rol të rëndësishëm në studimin e koordinimit të izolimit
dhe në përzgjedhjen e arresterëve.
160

Sistemi i tokëzimit (modeli statik)
Sistemi i tokëzimit (modeli sipas shpërndarjes së  frekuencës)
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Fig.6. Mbitensioni në fund të linjës së transmetimit. Arresteri i lidhur me një rrjetë
tokëzimi.
Përfundime
Ne paraqitëm metodën e analizës në rrafshin e frekuencës për ndikimin e rrufesë në
linjat ajrore të transmetimit të pajisura me shkarkuesit e mbitensionit. Modeli merr
parasyshë vartësinë nga frekuenca të sistemit të tokëzimit. Linja e transmetimit është
paraqitur në rrafshin e frekuencës duke përdorur ekuacionet BLT ndërsa sistemi
i tokëzimit, me të cilin janë lidhur arresterët, simulohet duke përdorur modelin e
përgjithshëm elektromagnetik të zgjidhur me anë të metodës së momentit në rrafshin
e frekuencës. Mbitensionet e rrufesë në prani të mbingarkesës llogariten në rrafshin
e frekuencës duke përdorur Metodën e Operatorit Aritmetik (MOA). Vlefshmëria
e përafrimit të propozuar u testua duke krahasuar rezultatet me ato të fituara duke
përdorur Programin e Proceseve Kalimtare Elektromagnetike (EMTP), duke marrë
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parasysh një konfigurim të thjeshtë. Pastaj, efikasiteti i teknikës së propozuar u
demonstrua duke pasur parasysh rastin e një sistemi më kompleks të tokëzimit. Kjo
vlen të përmendet, se themeli teorik i metodës është i përshtatshëm të përdoret në
rastin e më shumë se një ngarkese jolineare.
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Hyrje
Sistemi i drejtësisë për të mitur është i ndryshëm nga sistemi i drejtësisë penale.
Fillimisht, le të ndalemi pak në kuptimin e termit “gjykata për të miturit”.
Çdo shtet ka gjykata speciale, të quajtura zakonisht gjykatat për të mitur, për t'u marrë
me të mitur, të cilët kanë qenë të akuzuar për kryerjen e një vepre penale. Kështu, në
vend të akuzohen zyrtarisht për një krim, të miturit akuzohen për kryerjen e veprës,
me vonesë.
Një procedim penal për të mitur fillon, kur prokurori i çështjes apo oficeri i policisë
gjyqësore parashtron kërkesën, duke e akuzuar të miturin për kryerjen e një vepre
penale dhe duke i kërkuar gjykatës ta shpallë atë fajtor. Në qoftë se, akuzat provohen
dhe krimi është kryer, i mituri, autor i veprës penale, paraqitet përpara gjykatës (me
kompetenca të gjera). Në këtë pikë, gjykata për të miturit ka autoritetin të bëjë atë, çka
konsiderohet në interes të të miturit delikuent.
Shpesh, gjykata për të miturit ruan autoritetin ligjor mbi të miturin për një periudhë
të caktuar kohe, derisa i mituri bëhet një i rritur, apo ndonjëherë edhe më gjatë.
1.

Historia e gjykatave për të mitur

Gjykata për të mitur dhe filozofia e saj në trajtimin e minorenëve, të cilët shkelin dhe
dhunojnë ligjin penal, ndryshe nga të rriturit, është shumë e vjetër. Historikisht, të
miturit delikuentë janë trajtuar njësoj si të rriturit kriminelë.
Dënimi (ndëshkimi) në ligjin zakonor anglez ishte baza e filozofisë në të drejtën
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penale. Një supozim bindës se fëmijët nën 7 vjeç nuk do të mund të formojnë qëllim
kriminal, është eleminuar nga një qëndrim më i ri të sistemit të drejtësisë penale.
Fëmijët ndërmjet moshës 7 dhe 14 vjeç janë supozuar të paaftë për të formuar qëllimin
e nevojshëm penal1. Fëmijët mbi moshën 14 vjeç konsiderohet të kenë kapacitet për të
formuar qëllim kriminal. Kohë më parë, nuk ka pasur gjykata të veçanta për fëmijët
dhe, ata janë trajtuar si kriminelë të rritur. Të miturit janë arrestuar, janë mbajtur në
paraburgim dhe janë dënuar nga një gjykatë, që kishte diskrecion për të urdhëruar
burgosjen e të miturit në të njëjtin burg si kriminelët e rritur. Edhe pse fëmijët morën
të njëjtin dënim si të rriturit, ata nuk ishin të pajisur me mbrojtje si për procese të
akorduara për kriminelë të rritur2.
1.1.Pranueshmëria për gjykatën e të miturve
Për t'u kualifikuar për gjykatën për të mitur, një i ri duhet të jetë një "i mitur" në
bazë të ligjit. Në shumicën e vendeve, mosha maksimale për të qenë i gjykuar nga
një gjykatë për të mitur është 183. Në disa vende të tjera kjo moshë është 16 apo
17, dhe shumë rrallë mund të ndeshim moshën maksimale të caktuar në 19 vjeç.
Gjithashtu, ka shtete, të cilët caktojnë afate moshe më të ulëta për të mitur, në mënyrë
që ata të kualifikohen për tu gjykuar nga gjykata për të miturit. Disa prej shteteve i
konsiderojnë fëmijët 14 vjeç e lart, si të aftë për të formuar qëllim kriminal, kështu që
shumica e rasteve që përfshijnë të rinjtë 14-18 vjeç gjykohen nga gjykata për të mitur.
Në rrethana të caktuara, një i mitur mund të gjykohet në gjykatën penale për të rritur.
Shumica e shteteve e konsiderojnë fëmijët nën moshën 7 vjeç, të jenë të paaftë për të
përcaktuar dallimin në mes të drejtës dhe të gabuarës, apo formimin e një "mendje
fajtor". Zakonisht, është gjykata ajo, që mund ta cilësojë një fëmijë mes moshës 7
dhe 14 vjeç, si “mendje fajtore”. Nëse gjykatësi mendon se fëmija ishte në gjendje të
formojë qëllim kriminal, fëmija do të dërgohet në gjykatë për të mitur. Pra, fëmijët
nën moshën shtatë vjeç janë të shkarkuar zakonisht nga përgjegjësia për veprimet që
ata kryejnë. Në vend të kësaj, prindërit duhet të paguajnë kompensim për të gjithë ata
që janë viktimizuar nga aktet e një fëmijë në moshë shumë të re. Në disa prej këtyre
rasteve, gjykata e shpall një prind të papërshtatshëm për t'u kujdesur për një fëmijë
që ka kryer vepra të këqija dhe, e vendos fëmijën nën kujdestari të të afërmve apo të
një kujdestari ligjor.
1.2.
Raste të zgjidhura në gjykatën e të miturve
Jo të gjitha rastet e dëgjuara në gjykatën për të mitur janë raste të delikuencës (ato që
përfshijnë kryerjen e një krimi). Në disa vende, nga praktika penale4 në këto gjykata,
ka edhe dy lloje të tjera të rasteve:
rastet në ngarkim të të miturve dhe,
kundërvajtjet penale.
Në këtë mënyrë, procedurat që zbatohen për të tri llojet e rasteve gjyqësore me të
mitur, janë të ndryshme.
1
Megjithëse, sot, në praktikën gjyqësore, shpesh thuhet se prokurori, mund të hedhë poshtë këtë prezumim,
duke dëshmuar se fëmija di të bëjë qartazi dallimin në mes të drejtës dhe të gabuarës.
2
P.sh, të miturit nuk kanë të drejtën "e kushtit, të akuzës nga juri e madhe [dhe] të drejtën për një gjykim
publik", vëren Michon Kathleen në studimin e saj “A look at the Constitutional due to process rights of youth
in juvenile courts cases”,
3
Shih shtjellimin që është bërë për këtë çështje në Kreun I.
4
Legjislacioni amerikan i drejtësisë penale për të mitur, USA.
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i)
Rastet e delikuencës së të miturve
Këto raste përfshijnë të miturit që kanë kryer krime, që do të thotë se në qoftë se krimi
ishte kryer nga një i rritur, çështja do të gjykohej nga gjykatë e rregullt penale. Por,
procedurat në një gjykatë për të mitur, ndryshojnë thelbësisht nga ato të një gjykatë
penale për të rriturit.
ii)
Rastet në ngarkim të të miturve
Rastet që përfshijnë të miturit, të cilët janë abuzuar apo neglizhuar nga prindërit ose
kujdestarët e tyre, të quajtur "rastet në ngarkim të të miturit", janë dëgjuar edhe në
gjykatën për të mitur. Në një rast në ngarkim për të mitur, gjyqtari është ai që do të
vendosë, nëse një i mitur duhet të hiqet nga një mjedis problematik në shtëpi.
iii) Rastet që përfshijnë kundërvajtjet penale
Një kundërvajtje penale është një shkelje që vlen vetëm për të miturit. Shembujt të
tillë përfshijnë: mungesat pa arsye në shkollë, shkeljet e shtetrrethimit, duke ikur, dhe
të mitur që konsumojnë alkool.
iv) Shkeljet e përbashkëta dhe “trendet” në rastet e të miturve
Afërsisht, gjysma e të gjitha arrestimeve me të mitur janë bërë për disa kategori të
caktuara të veprave penale siç janë: vjedhje, sulm i thjeshtë, abuzim me drogën,
sjellje të çrregullt, dhe shkeljet e orës policore, etj5. Historikisht, shumica e rasteve
gjyqësore me të mitur kanë përfshirë shkelësit meshkuj. Por, numri i vajzave që hyjnë
në sistemin e drejtësisë për të miturit ka qenë në rritje6.
v)
Procedurat në një rast gjyqësor për të mitur
Kur një i mitur është i dyshuar për shkelje të një ligji penal, procedurat janë shumë të
ndryshme nga ato të përdorura në gjykatën penale të të rriturve. Më e rëndësishmja,
policia, prokurorët dhe gjyqtarët e gjykatave për të mitur, të gjithë kanë diskrecion
të gjerë për të marrë hapa më joformale në trajtimin e rastit. Si rrjedhojë, shumë të
rinj, të akuzuar asnjehërë nuk mbërrijnë në një seancë formale dëgjimi. Gjithashtu, të
drejtat kushtetuese të të miturve janë të ndryshme nga ato të të rriturve, të cilët kanë
qenë të akuzuar për kryerjen e një krimi7.
Disa raste për të miturit janë transferuar në gjykatën e të rriturve në një procedurë të
quajtur një "dokument i heqjes dorë". Zakonisht, rastet e veprave penale për të mitur,
që janë subjekt i heqjes dorë, të përfshijnë vepra të rënda, si përdhunim apo vrasje,
ose të mitur, të cilët kanë qenë në vështirësi përpara. Të miturit kanë të drejtë për një
seancë dëgjimore, për të vendosur nëse rasti i tyre duhet të transferohet në gjykatën
e të rriturve.
1.
Mundësitë e zgjedhjes së dënimeve për delikuentët e mitur
Gjykatat e të miturve kanë një gamë të gjerë të mundësive për zgjedhjen e dënimit
(zakonisht të quajtura "urdhrat e disponimit"), në qoftë se ata gjejnë se një i miturit
është fajtor. Gjykatat mund të kufizojnë të miturin në mënyra të ndryshme: nga
5
Kjo i referohet sisteit amerikan të drejtësisë për të mitur. Kështu, sipas Zyrës Federale të Drejtësisë për të
Miturit dhe Parandalimin e delikuencës, në një vit mesatar, vetëm rreth 3% të rasteve janë dërguar në gjykatë
për të mitur të cilët rezultonin të përfshirë në kundërvajtjeve të dhunshme si grabitje, përdhunim, vrasje, dhe
sulmet e provokuara.
6
Për shembull, edhe pse të mitur kanë të drejtë për një avokat në një seancë gjyqësore dëgjimi, në shumicën
e shteteve që nuk e kanë të drejtën që rasti i tyre të dëgjohet nga një juri.
7
Në një vit, në USA, psh mesatarisht, 20 % e rasteve të referuara në një gjykatë për të mitur nga oficeri i
shërbimit të provës janë refuzuar dhe, rreth 25 % po ashtu, janë trajtuar jo zyrtarisht. Pjesa tjetër e rasteve të
mbetura i është nënshtruar procedurës gjyqësore normale.
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dërgimi i të miturit në një institucion tradicional të paraburgimit për të mitur, në
vendosjen e të miturit në arrest shtëpie. Ajo çka është më e rëndësishmja, gjykatat
për të miturit mund të urdhërojnë një gamë të tërë të dënimeve që nuk përfshijnë
izolimin, duke përfshirë këshillimin, orën policore, dhe kushtin.
Kur një i mitur është i dyshuar për shkelje të një ligj penal, procedura që është ndjekur
është shumë e ndryshme nga ajo e përdorur për të rriturit në një rast tipik penal. Të
gjitha shtetet kanë krijuar një sistem të veçantë gjyqësor për të mitur që kanë problem
e janë në konflikt me ligjin. Edhe pse, disa të mitur janë gjykuar dhe, në fund të
procesit janë deklaruar fajtorë nga këto gjykata për të mitur, aktorë të ndryshëm në
një rast tipik për të mitur, duke përfshirë oficerë të policisë gjyqësore, prokurorë dhe
gjykatës, kanë një diskrecion të gjerë në arritjen e rezultateve.
Edhe pse procedura për raste të delikuencës së të miturve ndryshon nga shteti në
shtet, në vijim më lejoni t’a ilustroj me një “case study- rast studimor” për të mitur.
*Rast sudimor ilustrues : Si arrin policia në një marrëveshje me të miturin
Ka disa mënyra, që një i mitur mund të vijnë në kontakt me zbatimin e ligjit, mbi
shkeljen e pretenduar të një ligji penal. Disa të mitur janë arrestuar nga policia, ndërsa
të tjerët janë të referuar në polici nga prindërit ose autoritetet e shkollës. Pavarësisht se
si mund të trajtohet nga policia një rast i mundshëm për të mitur, një oficer i policisë
mund të vendosë për t'u marrë me të miturit në disa mënyra:
a)
të lëshojë një paralajmërim
Punonjësi i policisë mund të ndalojë të miturin, të lëshojë një paralajmërim dhe pastaj
t’a lërë të miturin të shkojë. Kjo është përmendur shpesh si "këshilluar dhe liruar"- masë
alternative.
b)
të mbajë të miturin derisa në mbërritjen e njërit prind
Ndonjëherë, mund të ndodhë që oficeri i policisë do të ndalojë të miturin, mund të
nxjerrë një paralajmërim për të dhe më pas, ta lirojë të miturin nën mbikëqyrjen e
një prindi ose kujdestari ligjor.
c)
të referojë në një gjykatë për të mitur
Punonjësi i policisë mund të vendosë të miturin në paraburgim dhe çështjen e tij e
referon në gjykatën për të mitur.
1.1.
Rastet që shkojnë në gjykatën e të miturve
Kur oficeri i policisë referon një rast në gjykatën për të mitur, prokurori ose gjykata
për të mitur cakton shpesh një oficer të shërbimit të provës, për të marrë për sipër
rastin. Ky person mund të vendosë:
 pushimin e gjykimit;
 të trajtojë këtë çështje në mënyrë joformale apo,
 të paraqesë akuza formale (të quajtura "ka paraqitur kërkesën e rastit")8.
Për të vendosur se si të procedojnë, prokurori ose oficeri i shërbimit të provës duhet
të të marrin parasysh:
- rrezikshmërinë e veprës;
- mosha e minorenit;
- e kaluara e të miturit;
- provat e forta (evidente) për rastin;
- gjinia e të miturit (djemtë janë më të shumtë të shfaqur si autorë të veprës penale
sesa vajzat);
- historia sociale e të miturit dhe aftësia e prindërve të të miturit për të kontrolluar
Në rreth 80% të rasteve të përpunuara zyrtarisht në një gjykatë për të mitur, gjyqtari e lejon të miturin të
qëndrojë në shtëpi, ndërkohë që është në pritje të dëgjimit.

8
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sjelljen e tij ose të saj.
a)

Procedurat joformale

Nëse prokurori ose oficeri i shërbimit të provës vendos të vazhdojë me rastin e të
miturit në mënyrë joformale, zakonisht, i mituri duhet të paraqitet para një oficeri të
shërbimit të provës apo gjyqtarit. Në këtë rast të miturit, do t’i kërkohet të bëjë një
ose më shumë si vijon:
të dëgjojë një leksion të rreptë;
të vijojë këshillimin;
të marrë pjesë në klasat ku jepen mësimet pas shkollore;
të paguajë viktimën për dëmet (dëmshpërblimi);
të paguajë një gjobë;
të kryejë punën në dobi të komunitetit ose,
të hyjë në shërbimin e provës.
Nëse konstatohet abuzim me të miturin ose neglizhencë, si dhe kur, dyshohet se këto
janë si pjesë e çështjes, gjyqtari i gjykatës për të mitur mund të inicojë procedurën për
heqjen e të miturit nga kujdesi prindëror ose kujdestari ligjor.
b) Procedura formale: kërkesa e rastit
Nëse prokurori ose oficeri i shërbimit të provës vendos të vazhdojë formalisht, ai/
ajo do të paraqesë kërkesë në gjykatën për të mitur. I mituri është atëherë "i dënuar"
(akuzuar formalisht) përpara një gjyqtari për të mitur të gjykatës ose gjyqtarit, në
ato raste, kur gjykata mund të vendosë të dërgojë të miturin në gjykatën penale për
të rritur. Gjykata do të përcaktojë nëse i mituri duhet të ndalohet ose të lirohet për
periudhën kohore para seancës fillestare9.
Nëse çështja e të miturit mbetet në gjykatën për të mitur, mund të ndodhë që:
a)
I mituri hyn në një marrëveshje mbi pranimin e fajësisë
Shpesh, një marrëveshje mbi pranimin e fajësisë varet nga pajtueshëmria e të miturit
me kushte të caktuara. Për shembull, si pjesë e një ujdie, i mituri mund të kenë nevojë
që të marrë pjesë në këshillim, të ndalohet të qarkullojë ose të rimbursojë viktimën
për dëmet.
b)
Gjyqtari "devijon" rastin
Kur një gjyqtar i devijon një rasti, ai mban juridiksion mbi rastin, ndërkohë që i mituri
i nënshtrohet një programi të rekomanduar (siç është këshillimi) ose kryen ndonjë
veprim (si psh në shërbim të komunitetit apo pagesën e kthimit). Nëse i mituri nuk i
përmbush këto detyrime, gjykata mund të rivendosë akuza formale.
c)
Gjyqtari mban një seancë dëgjimore
Nëse rasti shkon në gjyq (i quajtur një "seancë gjyqësore dëgjimi" në një rast për të
mitur), të dyja palët paraqesin provat dhe dëshmitë dhe avokatët argumentojnë rastin
(si në një gjyq penal). Në shumicën e shteteve, dëgjimi është para një gjyqtari dhe jo
para jurisë. Në përfundim të seancës, gjyqtari do të përcaktojë nëse i mituri është
delikuent. Nëse është bërë një vendim kriminaliteti, oficeri i shërbimit të provës do të
vlerësojë të miturin, do të urdhërojë ekzaminimin psikologjik ose testet diagnostikuese
nëse është e nevojshme dhe, pastaj do të bëjë rekomandime në seancën e disponimit
(e cila është e ngjashme me një proces të dënimit në gjykatën penale). Gjyqtari më
9
Pas një urdhri për transferim tek gjyqtari i Gjykatës për të Mitur, për shkak të një gjyqtari hetues, të
autorizuar posacërisht për një cështje të ndërlikuar.
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pas, vendos se çfarë është në interesin më të mirë të të miturit, dhe mund të urdhërojë
një prej këtyre gjërave si pjesë të disponimit, duke përfshirë:
Këshillim;
burgosje në një paraburgim për të mitur;
rimbursimin e viktimës ose,
shërbimin e provës.
Gjyqtari mund të urdhërojë të miturin të paraqitet në gjykatë periodikisht (të quajtura
seanca pas disponimit), në mënyrë që të mund të monitorojë sjelljen e të miturit dhe
progresin e tij.
•
Gjykata për të miturit në Francë – funksionimi i saj
Gjykata për të Miturit kryesohet nga gyqtari i gjykatës për të miturit, i cili ndihmohet
nga dy këshilltarë10 dhe një nëpunës gjyqësor. Prokuroria përfaqësohet nga një
prokuror nga zyra e prokurorisë, i cili është i specializuar në çështjet e të miturve.
Gjykata mblidhet në përfundim të një procedure hetimore11 apo në rastet e një daljeje
urgjente në gjyq12 dhe ka kompetencë gjykimin e krimeve të lehta të kategorisë pesë13,
disa krime të dënueshme14 dhe krime të rënda15 të kryera nga persona nën moshën 16
vjeç në momentin e ngjarjes.
•
Gjykata e Azisit (me juri), për të miturit
Krimet e rënda të kryera nga të rinjtë e moshës nga 16 deri në 18 vjeç, në momentin
e ngjarjes, gjykohen nga Gjykata e Azisit për të miturit. Kjo gjykatë përbëhet nga
tre gjyqtarë profesionistë16 dhe një juri. Akuza paraqitet nga një gjyqtar relator për
çështjet e të miturve. Seanca mbahet me dyer të mbyllura.
Gjykatat e të miturve punojnë me:
Prokurorin e shtetit ose zëvendës prokurorin e shtetit, përgjegjës për çështjet
e rinisë. Ata merren me mbrojtjen e të miturve, si dhe me dënimin e veprave penale të
kryera nga të miturit. Ata kërkojnë në Gjykatën e të Miturve apo në Gjykatën e Asizit
të të Miturve, mbrojtjen e interesave të shoqërisë dhe në fund të gjykimit kërkojnë
ekzekutimin e dënimit të dhënë. Gjithashtu, përfaqësojnë Prokurorinë tek autoritetet
vendore (konte, bashki, njësi të sigurisë vendore, etj);
Shërbimet gjyqësore për mbrojtjen e të miturve. Këto struktura i rekomandojnë
gjykatësve të Gjykatës për të Miturit, masa edukuese për të miturit, të cilët janë
subjekt i vendimeve penale apo civile. Avokatët janë automatikisht të pranishëm në
çështjet penale, p.sh. në rastet kur dyshohet që një i mitur ka kryer një vepër penale.
Disa avokatë specializohen për mbrojtjen e të miturve.
•
Vendimet e gjykatës për shërbimet gjyqësore, lidhur me mbrojtjen e të miturve
Në rastin e drejtësisë penale për të mitur në Francë, ndeshim 3 veprimtari hetimore:
Neni 8-2, i urdhrit të datës 2.2.1945
Dëmtime të lehta trupore, që e bëjnë viktimën të paaftë, për më pak se 8 ditë, drejtim motoçiklete pa masa
mbrojtëse, si psh: kokore, drejtim automjeti pa leje, etj.
12
Dëmtime trupore të rënda, vjedhje, tentativë, ndihmë apo nxitje në vjedhje, marrja e mallrave të vjedhura,
dëmtim kriminal, kanosje, grabitje, sulm seksual, përvec përdhunimit.
13
Përdhunim, vrasje, tentativë për vrasje apo ndihmë dhe nxitje për një vrasje, trafikim, prodhim apo përpunim
droge, grabitje me armë, etj.
14
Nenet 8-1, 8-2 dhe 12, të urdhrit të datës 2.2.1945, mbi të miturit, autorë të veprave penale.
15
Nenet 8, 9, 10 dhe 14-2, të urdhrit të sipërpërmendur, neni 150, i K.Pr.P, nenet 1183 e 1185, të po këtij kodi
(i ri).
16
Nenet 8 e 9, të urdhrit të mësipërm, si dhe nenet 150 e 1183, të K.Pr.P.
10
11
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mbledhja e informacionit social-ekonomik17;
raporti i gjendjes shoqërore18;
hetimi për drejtimin edukues19.
Këto hetime, kërkohet të kryhen si në në çështjet civile, ashtu edhe në ato penale.
Detajet e këtyre informacioneve i japin mundësi gjyqtarit të kuptojë më mirë
karakterin, të shkuarën dhe mjedisin e të miturit që gjykohet. Gjyqtari i Gjykatës së
të Miturve mund të japë urdhër për sistemim ligjor nëse është e nevojshme për shkak
të kohëzgjatjes së hetimeve.
Vendime edukuese gjithsej janë gjashtë. Veprimtari edukuese në një mjedis të hapur
(VEMH), është një vendim mbikëqyrës�. Kurdoherë që është e mundur, gjyqtari
e mban të miturin në mjedisin e tij të zakonshëm ku jeton dhe aty përmbushet
vendimi. Nga ana tjetër, mbrojtja administrative, e cila është kontraktuale dhe kërkon
marrvëshje nga të dyja palët, veprimtaria edukuese në mjedis të hapur është urdhër
i detyrueshëm. Ky është urdhëri më i zakonshëm mbikëqyrës dhe nuk mund të
zgjasë më shumë se 2 vjet. Në praktikë, pas vlerësimit, departamenti i shërbimeve në
mjedis të hapur në Shërbimet Gjyqësore për Mbrojtjen e të Miturve fillon një program
edukimi, i cili ka si qëllim krijimin e një raporti personal me të riun, nëpërmjet
veprimtarive të ndryshme kulturore, sportive, shëndetësore, përmes mbështetjes dhe
ndihmës akademike.
1.2.

Parashtrimi i procedurës së mbikqyrjes edukuese – mbrojtja për të
miturin në rrezik
Në procedurën ligjore franceze parashikohet, që materialet e policisë i dërgohen
prokurorisë, e cila mund të mos ndërmarrë një veprim të mëtejshëm, por mund t’ia
kalojë gjykatës nëpërmjet një hetimi të menjëhershëm. Në çastin e dërgimit të dosjes
në gjykatë, i pranishëm është përgjegjësi direkt për të miturin, prindi ose kujdestari.
Në seancën e parë nuk është e thënë të jetë detyrimisht përfaqësuesi ligjor – avokati i
të miturit. Gjithashtu, në seancën e parë mund të rekomandohen masa të përkohshme
edukative dhe hetimore, të tilla si: mbikqyrje e arsimimit, kthim te prindërit, raport
mbi gjendjen sociale, shqyrtim i orientimit edukativ dhe sistemim në një institucion
edukues. Ndërsa, përsa i takon shpalljes së vendimit, një ndër to mund të jetë masa
e mbikqyrjes arsimore në një mjedis të hapur (në të njëjtën kohë edhe mbikqyrje
familjare) ose sistemimi në një institucion rehabilitimi. Por, mund të jetë edhe një
vendim i natyrës së ndryshme nga sa më sipër, që do të thotë se nuk ka arsye për
mbikqyrje arsimore.
Roli i shërbimeve sociale për të mitur është i rëndësishëm, pasi ky institucion ndihmon
në parandalimin e fenomenit, ndihmon familjet në vështirësi, merr masa mbrojtëse
me miratimin edhe të prindërve të të miturit.
Mbrojtja për të rinjtë nga gjykata�, garanton vazhdimësinë e veprimtarive edukuese
dhe parandalon rrezikun e ndërprerjes së integrimit të të riut, pasi ai bëhet madhor.
Sipas këtij urdhri duhet që i mituri t’i paraqesë vetë një kërkesë gjyqrarit të Gjykatës
për të Miturit, i cili më pas, shqyrton kërkesën në bazë të rëndësisë dhe natyrës së
problemeve të të miturit. Nëse, gjyqtari e pranon kërkesën, mund të zbatohet një ose
disa nga urdhërat e mëposhtëm:
Shiko më poshtë: roli mbojtës i gjyqtarit të Gjykatës për të Miturit.
Dekreti nr.75-96, i datës 18.2.1975, i cili përcakton kushtet dhe afatet për zbatimin e mbrojtjes së të rinjve
nga gjykata.
19
Nenet 8, 8-1, 10, 11, 19, 20-7, 20-10, 21 dhe nenet nga 25 deri te 28, të urdhrit të datës 2.2.1945.
17
18
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vëzhgimi nga një departament i mjediseve të hapura;
veprimtari edukuese në një mjedis të hapur;
qëndrimi apo pranimi në një rezidencë.
Në të gjitha këto raste, kërkohet pëlqimi i të riut. Mbrojtja nga gjykata mund të
pezullohet në çdo kohë nga gjyqtari i Gjykatës për të Miturit ose me kërkesë të
përfituesit. Kjo mbrojtje, përfundon në moshën 21 vjeçare.
Urdhrat për lirinë nën vëzhgim, janë urdhra penalë edukues�, të cilët ose jepen
përkohësisht gjatë fazës së hetimeve ose jepen nga gjykata, e cila jep dënimin, për
të miturin që ka kryer një krim të dënueshëm. Ato përbëhen prej dy komponentësh:
mbikqyrës;
edukues.
Nëse, urdhri për lirinë nën vëzhgim është i përkohshëm, fillon veprimin e edukimit,
që nga ngjarja për të cilën hetohet i mituri dhe në këtë rast, në dhënien e dënimit,
gjyqtari mban parasysh karakterin e të miturit. Nëse jepet si urdhër i përhershëm,
atëherë ky urdhër lejon, që veprimtaria të fillojë që prej veprimit, për të cilin është
dënuar i riu, në atë çka shkaktoi veprimin, që përbën në fakt, edhe bazën e urdhrit
dhe veprimin edukues, duke e mbajtur të miturin në mjedisin e vet familjar.
Urdhrat për mbrojtjen nga gjykata20, jepen nga gjyqtari si një masë kryesore.Ato nuk
mund të zgjasin për më tepës se 5 vjet dhe për këtë arsye mund të vazhdojnë edhe
pasi, i mituri të ketë mbushur 18 vjeç. Në këto raste, merren 2 masa:
sistemimi;
mbrojtja në një mjedis të hapur.
Këto masa, mund të ndërthuren me anë të një urdhri, i cili nuk mund të vazhdojë,
pasi i mituri të ketë arritur moshën madhore.
Kompensimi penal21 është një urdhër edukues, që merret ndaj të miturve që kryejnë
shkelje penale, me anë të të cilit, propozohet që i mituri të ndihmojë apo kompensojë
viktimën apo të kryejë veprimtari në dobi të shoqërisë. Në rastin e fundit, kompensimi
mund të jetë një kontribut, që sistemi penal gjyqësor i bën policisë bashkiake. Në
rast të një kompensimi të drejtëpërdrejtë, kërkohet miratimi i viktimës, i cili mund
të merret nga gjyqtari, vetë personi apo departamenti i caktuar. Ky urdhër është
afatshkurtër, relativisht 3-4 muaj.
•
Roli ndëshkues
Nëse i mituri dyshohet të ketë kryer një krim22, gjyqtari ndërhyn për të hetuar dhe
për të gjykuar çështjen, pasi çështja t'i jetë ngarkuar nga prokuroria. Gjyqtari kryen
çfarëdolloj hetimi të nevojshëm rreth fakteve dhe karakterit të të miturit. Gjyqtari
mbështetet nga Shërbimet Gjyqësore për Mbrojtjen e të Miturve23. Gjatë kësaj faze24,
gjyqtari i Gjykatës për të Miturit, mund të lëshojë urdhëra të ndryshëm në varësi të
moshës, natyrës së krimit dhe dënimit të dhënë. Gjykata për të Miturit ka kompetencë
për të vendosur dënime mbi të miturit që prej janarit të vitit 200525.
Ligji nr.75-624, i datës 11.7.1975, për krijimin e mbrojtjes gjyqësore, nenet 8, 16/a, 28 dhe 31, të urdhrit të
datës 2.2.1945, dekreti nr.76-1073, datë 22.11.1976, për kriminalitetin e të miturve.
21
Nga gjykatësi i Gjykatës për të Mitur, nga kjo gjykatë, nga gjykata Penale për të Mitur, në varësi të cështjes
dhe është i hapur për apelim.  
22
Vepra penale të lehta, krime të dënueshme, krime të rënda.
23
Shërbim edukues i përhershëm në gjykatë, për të informuar të miturit dhe familjet e tyre, të kryejë hetime,
shërbime në ambiente të hapura dhe strehim pas gjykimit.
24
Kompensim, liri me kusht, mbikqyrje nga ana e gjykatës, sistemim në mjediset e gjykatës për mbrojtjen e
të miturve dhe mjediset e paraburgimit.
25
Neni 20-9, i  urdhrit të datës 2 shkurt 1945, i ndryshuar me aktin nr.2004-204, datë 9 mars 2004, i cili
20
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2.
Roli i gjyqtarit të Gjykatës për të Mitur
Gjyqtari i Gjykatës për të Miturit, është personi kryesor në sistemin gjyqësor për të
miturit në gjykatën e rrethit dhe ka rol mbrojtës dhe ndëshkues.
•
Funksioni mbrojtës
Gjyqtari i Gjykatës për të Miturit26 (GjGjM) ka rol mbikëqyrës për arsimimin, atëherë
kur një i mitur gjendet në rrezik fizik apo moral, për shembull në rastet, kur i është
mohuar përkujdesja dhe/ose shkollimi i nevojshëm për të siguruar shëndetin, sigurinë
dhe moralin e një të mituri. Çështja i kalon gjyqtarit të Gjykatës për të Miturit nga
Zyra e Prokurorisë27 dhe gjyqtari kryen hetimet e nevojshme. Gjyqtari i Gjykatës për
të Miturit mund të sigurojë mbrojtje edhe për të rinjtë e moshës nga 18 deri në 21 vjeç,
të cilët të ndodhur përballë problemeve të integrimit në shoqëri kërkojnë një urdhër
për mbikëqyrje të edukimit të tyre, që të vazhdojë edhe pasi ata arrijnë moshën e
pjekurisë28. Mbikëqyrja edukative mund të përfshijë vëzhgimin e të miturit dhe të
familjes së tij në një mjedis të hapur29 ose në vendin ku është sistemuar i mituri30.
Përfundime
*Qëndrim reflektues: Ekzistenca e gjykatave për të miturit nevojë apo domosdoshmëri
në Shqipëri
Krijimi i gjykatave për të miturit ekziston në shumë prej vendeve të zhvilluara
perëndimore.
Në parashtrimin e bërë më lart, për sa i përket ekzistencën së gjykatave të posaçme për
të miturit, konkretisht sipas modelit amerikan dhe atij francez, bie në sy se Gjykata
për të Miturit është institucion më vete, me gjyqtarë të trajnuar dhe specializuar për
problemet e të miturve. Gjithashtu, në sistemin francez spikat edhe pjesëmarrja e
prokurorit dhe e avokatit të specializuar për kriminalitetin e të miturve. Të gjitha
institucionet janë të fokusuara në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të miturit dhe jo
me funksion parësor, për ndëshkimin e të miturit për veprën e kryer.
Të dy legjislacionet i japin kompetencë gjyqtarit në caktimin e dënimeve për të
miturit, për t’i dhënë hapësira e mundësi atij, në caktimin e masave edukuese dhe
alternative, në mënyrë që të kufizohet sa më shumë aplikimi i dënimit me burgim.
Në të dy legjislacionet, është parashikuar instituti i kujdestarisë, i cili do të mbikqyrë
realizimin e dënimeve alternative nga i mituri, do të vëzhgojë ndikimin që ka patur
dënimi në sjelljen dhe shoqërizimin e të miturit, si dhe për t’i ardhur në ndihmë
familjeve me probleme në edukimin dhe shkollimin e fëmijëve. Të dy legjislacionet
dhe institucionet zbatuese janë ndërtuar në frymën e lehtësimit dhe favorizimit të të
përshtat sistemimin e drejtësisë penale me ndryshimet në kriminalitet.
26
Vendosur me aktin e datës 22 korrik 1912, i cili parashikoi parimet bazë të sistemit gjyqësor francez për
të miturit, megjithëse organizimi përfundimtar u vendos me urdhrin e datës 2 shkurt 1945 dhe atë të datës 23
dhjetor 1958.
27
Dekreti nr.75-96, i cili përcakton kushtet, në të cilat vepron gjykata për mbrojtjen e të rinjve.
28
Vëzhgim nga një mësues i departamentit të gjykatës për mbrojtjen e të miturve apo nga departamenti i
shërbimeve sociale për të miturit në kufijtë e jetës normale të familjes: ndjekja e shëndetit të tyre, pjesëmarrja
në një qendër shëndeti apo qendër edukuese, etj. (më poshtë listohen masat dhe detyrat përkatëse, kompetencë
e departamentit të gjykatës për mbrojtjen e të miturve).
29
Sistemimi në strukturën e një departamenti të gjykatës për mbrojtjen e të miturve apo në një department të
mbrojtjes sociale për të miturit, varet nga mosha e të miturit dhe nga e shkuara e tij, sistemimi me një person
të besuar, etj. (më poshtë listohen masat dhe detyrat përkatëse, kompetencë e departamentit të gjykatës për
mbrojtjen e të miturve).
30
Neni 27, “Kompetenca e gjykimit të çështjeve të drejtësisë për të mitur”, i ligjit nr.37/2017.
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miturit. Në të dy legjislacionet janë parashikuar zgjidhje mjaft të mira, që mund të
adoptohen nga legjislacioni penal shqiptar.
Edhe pse tashmë kemi hyrë një fazë të re të administrimit të drejtësisë penale
për të mitur, ende në Shqipëri, çështjet penale me të miturit në konflikt me ligjin,
gjykohen nga seksionet për të mitur, të krijuara në gjykatat e rretheve gjyqësore,
sipas përcaktimeve të kuadrit ligjor në fuqi, për organizimin e pushtetit gjyqësor në
Republikën e Shqipërisë31.
Miratimi i një kuadri të ri ligjor për këtë çështje, ka përcaktuar se kur një i mitur ka
kryer vepër penale së bashku me një të rritur, ai gjykohet në seksionet për të mitur të
gjykatave të rretheve gjyqësore, duke zbatuar dispozitat e këtij KDPM, me përjashtim
të rasteve të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale32. Të gjithë ata gjyqtarë, që
caktohen për gjykimin e çështjeve penale me të mitur, duhet të jenë të trajnuar dhe
specializuar në mënyrë të dedikuar në fushën e drejtësisë penale për të mitur33.
Për këtë, gjykimi i të miturve duhet të bëhet nga gjyqtarë të specializuar për drejtësinë
për të miturit dhe me njohuri të gjera mbi çështjet penale për të miturit. Me dekretin
e Presidentit të Republikës nr.5351, datë 11.6.2007, në gjykatat e gjashtë rretheve
gjyqësore u krijuan seksionet e veçanta për të miturit. Këto seksione janë krijuar
në gjykatat e gjashtë rretheve kryesore, që janë: Tirana, Durrësi, Gjirokastra, Korça,
Shkodra e Vlora dhe mbulojnë veprat penale, të kryera nga të miturit, në të gjithë
territorin e Republikës së Shqipërisë. Gjyqtarët, që janë përzgjedhur në këto seksione,
i janë nënshtruar trajnimit në fushën e drejtësisë për të miturit dhe emërimi i tyre
nuk kalon në rotacion. Ky trajnim i gjyqtarëve është i domosdoshëm, për të kuptuar
arsyet që e shtynë të miturin në kryerjen e veprës, për të vlerësuar efektin që ka patur
krimi në temperamentin e tij, si dhe për të caktuar llojin e masës së përshtatshme të
dënimit, për veprën e kryer.
Mungesa e gjykatave për të miturit në sistemin tonë gjyqësor është shoqëruar me
probleme, duke bërë që sistemi i drejtësisë penale për të miturit të ketë paqartësi
dhe pasaktësi në thelbin e tij. Kritikat në drejtim të administrimit të drejtësisë për të
miturit prej gjyqësorit janë të lidhura me të meta, mangësi apo paqartësi të kuadrit
ligjor dhe institucional. Ligji material dhe ai procedural në këtë drejtim paraqet
mangësi, profesionalizmi i gjyqësorit nuk është i arrirë, pasi ky sistem aktualisht, i
bazuar në seksione, nuk trajton me seriozitetin dhe etikën e duhur një rast që ka të
bëjë me drejtësinë për të miturit apo rasti nuk menaxhohet në mënyrën e duhur, etj.
Ende, legjislacioni penal për të miturit ka nevojë për përmirësime, për të bërë të
mundur një trajtim sa më të posaçëm të të miturit, si autor të veprës penale.
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Në raportin progresin e Komisionit Evropian për vitin 2005/561, një nga çështjet e   nënvizuara në atë
kohë ishte progresi i bërë nga Shqipëria në zhvillimin e mjeteve legjislative për drejtësinë penale dhe për të
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Le fattispecie penali del reato di contrabbando nel Diritto Doganale
Ina Balukja
Facoltà di Economia, Università “A. Xhuvani” Elbasan
Abstract
I reati nell’ambito doganale stanno occupando sempre di più spazio nelle sedi giudiziari
nazionali ed europeo. Le particolarità che hanno distinto sempre il settore doganale sono in
un processo di continua evoluzione, un progresso che ha prodotto dei risultati notevoli anche
nell’ambito penale doganale da cui sono emersi una serie di diversificazioni con i reati di altri
ambiti, tra cui, anche con i reati fiscali.
In questa prospettiva, l’articolo proposto ha come finalità di analizzare le fattispecie penali
del reato di contrabbando nel diritto doganale. Tenendo conto che il diritto penale doganale
è originario nelle sue competenze di constatare, ma anche specifico nei meccanismi del
procedimento penale e nelle sue sanzioni, l’articolo proposto ha come obbiettivo principale
di analizzare quanto sia rilevante di chiarire e di capire il reato di contrabbando, il ruolo e
le competenze dello servizio doganale sia nel prevenire oppure rilevare i reati doganali
che nell’esercitare le sue competenze in riferimento all’attivazione del procedimento penale
attinente al reato di contrabbando.
Keywords: dogana, importazione, esportazione, contrabbando, reato, codice doganale.

1. Uno sguardo storico sul ruolo e l’importanza della dogana
L’origine del termine "contrabbando”1, rilevato nell’epoca di Medio Evo, deriva
dall’unione di due voci a cui si riferiscono per avere un comportamento contrario, se
si prevede in una norma legale doganale oppure in un’altra norma che riguarda alle
merci di importazione/esportazione/transito, in un altro regime di transito, per il loro
mantenimento oppure vendita2.
Secondo i studiosi italiani, il termine “contrabbando” evidenzia una tipologia di
violazione doganale che incide sugli interessi dei redditi3, la violazione delle leggi
finanziari, in modo più specifico, delle norme fiscali per le merci non nazionali ed
anche per le entrate oppure uscite dallo stesso territorio nazionale, siccome tutti i
comportamenti ingannevoli in riferimento ai doveri del consumo interno ed anche
dei monopoli statali. Inoltre, secondo i studiosi italiani, la nozione di contrabbando
si riferisce all’evasione delle imposte del consumo, della produzione e dei monopoli
di Stato.
Tuttavia, si accetta che negli ultimi tempi, questa tendenza si estende anche per
alcune infrazioni valutarie perché ogni azione non regolare oppure entrata di valuta,
1
Contrabbando s. m. [comp. di contra- e bando, propr. «cosa, azione compiuta trasgredendo a un bando, a
una disposizione di legge»]. Per di più: http://www.treccani.it/vocabolario/contrabbando/
2
Ne deriva dalle parole latine “contra” – contro e “bando” – per una notifica legale e pubblica. Il termine si
è modificato in “contrebande” nella Francia del Medio Evo nel 1529 dalla lingua inglese. Per di più: www.
wisegeek.com.
3
Il termine contrabbando ha un ampio utilizzo nell’indicare il reato tipico doganale. Anche nella legge
doganale attuale “Testo Unico” ( DPR 43/1973) nel primo capitolo si notano le disposizioni attinenti alle
violazioni doganali e al contrabbando, mentre nel secondo capitolo le multe e le violazioni amministrative.
M. C. BRUNO, “Contrabbando e Frodi: Aspetti Penali”.
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quindi, strumenti di debito (contrabbando monetario) sempre includono l’ingano ed
altri mezzi di valuta, somme simili con quelli che si praticano di evitare in confine un
articolo di divieto oppure una norma restrittiva (Gallo, 2001, 337).
Nell’epoca contemporanea, studiosi stranieri mettono in evidenza che, passando
dal termine giuridico-tecnico dell’espressione, oramai si può parlare anche di
“contrabbando economico”, con finalità l’evasione dei costi economici dell’importazione
ed esportazione, evasioni non necessariamente connesse con il contrabbando
doganale, come può succedere nel caso delle merci essenti dalle tasse doganali, però
con soggetti di tali diritti.
Per di più, partendo dalla finalità di contrabbando, quando quest’ultima non ha
come finalità primaria l’evasione degli obblighi doganali, si può parlare anche di
contrabbando di guerra, politica, strategica, artistica, archeologica che sono praticate
in una forma simile, però no appropriatamente oppure soltanto con ingano dei diritti
doganali.
Di conseguenza, questa evasione parziale, riscontrabile nel contrabbando doganale
esterno, ha delle forme di contrabbando interno che si prevedono dalle leggi finanziarie
non doganali, sotto la tutela di altre imposte tali come la tassa di produzione, monopoli
fiscali oppure tasse di consumo comunale. In effetti, dal punto di vista dei termini
economici, il contrabbando è una tipologia di evasione tramite l’entrata oppure uscita
illegale delle merci imponibili dal territorio nazionale che spesso si utilizzano non
solo di commercializzare una produzione illegale, ma anche la loro vendita, evitando
il pagamento delle tasse.
Secondo i studiosi americani, il contrabbando costituisce un trasporto illegale tra
gli Stati oppure confini nazionali delle merci oppure delle persone, responsabilità
vietata dalle dogane e dalla legge4. Un trasporto nascosto delle merci, violando la
legge ed i regolamenti può essere il caso del traffico delle sostanze stupefacenti, del
contrabbando delle sigarette senza francobolli, del contrabbando delle armi oppure di
altre merci vietate dalla legge. In modo alternativo, un soggetto può contrabbandare
merci legali, facendoli entrare in zone vietate (come sono le carceri) oppure non
assoggettandosi alle regole applicabili come è il caso di mancato pagamento di una
tassa/tariffa (Farlex, 2012).
Riferendosi alla dottrina che analizza le violazioni nell’ambito fiscale, il “contrabbando”
consiste nel trasporto illegale tra gli Stati oppure confini internazionali dei beni
oppure delle persone5, la circolazione nascosta delle merci nei confini degli Stati al
fine di non pagare le tasse doganali oppure le restrizioni attinenti all’importazione ed
esportazione delle merci.
Generalmente, un tale fenomeno succede quando le tasse doganali sono assai elevate
che di conseguenza costituiscono una condizione di permettere un trafficante oppure
qualsiasi altra persona di realizzare dei profitti elevati dalle merci clandestini oppure
quando la richiesta per la merce vietata in mercato è molto alta, come sono le sostanze
stupefacenti oppure gli armi.
Dal punto di vista commerciale, il contrabbando è una forma di commercio
transfrontaliero che è vietato dalla normativa di uno Stato, ma non dal diritto naturale6.
Evitando il controllo dell’impiegato della dogana oppure la mancata dichiarazione
Smuggling, “Illegal transport across State or national boundaries of goods or persons liable to customs or
to prohibition”, Enciclopedia Americana 1.
5
Smuggling, opp.cit.
6
M. P. SCHÖNBORN “Contrabbando”, 10/11/2011.
4
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delle merci che si assoggettano alle imposte oppure alle tasse, i contrabbandisti
superano le barriere costruite per motivi fiscali oppure a ragione delle politiche
economiche, sfruttando cosi in loro favore le differenze nel prezzo naturale oppure
artificiale tra i differenti spazzi economici. Questo porta ad un riequilibro del prezzo
favorevole dalle due parti, quindi, sia dall’acquirente che dal venditore.
Dal punto di vista legale, il contrabbando è vietato perché danneggia gli interessi
di una importanza rilevante per il Paese7. Questo intende il trasporto illegale delle
merci oltre ai confini, con finalità di evitare le tasse doganali e gli obblighi fiscali
su queste merci10. Il reato di contrabbando è un reato organizzato che di solito si
riferisce alle merci che hanno una accisa elevata come le sigarette, l’alcol e il petrolio,
ma anche gli automezzi e gli armi. In un significato più largo questo termine include
anche il trasporto illegale delle persone dalle regioni in conflitto oppure emerse in
crisi economici verso la confine statale8 .
Tuttavia, tutte le normative sono compatibili con la terminologia del contrabbando9.
Dal punto di vista della dottrina giuridica 10, il contrabbando si definisce come
una violazione delle leggi finanziari, in modo più specifico, delle norme applicate
in riferimento agli obblighi delle merci straniere ed anche dei divieti delle entrate
ed uscite di quelle merci in/e dal territorio doganale nazionale, siccome di tutti i
comportamenti di frode connesse con gli obblighi interni di consumo oppure con i
monopoli dello Stato11.
La legge doganale in vigore12 definisce “il contrabbando” come una tentativa di evitare
in qualsiasi modo il controllo e/o sorveglianza doganale delle merci con finalità di
evitare il pagamento delle tasse di importazione ed esportazione, come è descritto
dagli articoli 276 agli articoli 280, siccome qualsiasi azione descritta in questi articoli
costituisce contrabbando e come tale si condanna13.
Di regola, “il contrabbando” rappresenta un trasporto nascosto delle merci violando la
legge ed i regolamenti14. Le leggi doganali degli Stati Membri dell’Unione Europea,
nonostante hanno definito con definizioni diferenti la nozione del contrabbando, si
armonizzano tra di essi in riferimento agli elementi del reato.
Secondo il Codice Doganale Italiano, con il termine “contrabbando” si definiscono tutti
i comportamenti frodolenti attinenti agli obblighi interni del consumo ed ai monopoli
M. P. SCHÖNBORN, opp. citt.
M. P. SCHÖNBORN, opp. citt.
9
Secondo la Convenzione di Nairobi, il termine “frode doganale” significa violazione doganale avvenuta dal
comportamento di una persona significa che fa una frode nei confronti della dogana e in questo modo evita
parzialmente oppure totalmente non solo il pagamento degli obblighi fiscali e delle tasse di importazione/
esportazione oppure l’attuazione delle restrizioni e dei divieti prescriti nel Codice Doganale, ma approfitta
anche qualche avantagio in contradizione con la legge doganale. Mentre, il termine “contrabbando” significa
frode doganale che consiste nella circolazione delle merci tramite un confine doganale in modo clandestino.
10
In giurisprudenza, il termine si utilizza di includere anche i beni che sono acquisiti in modo illegale,
nonostante le merci possono non esserci illegali. Le merci rubate, per esempio, possono considerarsi
contrabbando, addirittura come le merci contrabbandati possono essere confiscate ed acquisite dalle autorità.
I risultati della frode e della falsificazione, tuttavia, possono considerarsi contrabbando sia nel caso di una
persona che utilizzata i soldi approfitati da una attività di frode che da una attività di frode di acquistare oggetti
quali case oppure automobili. Per di più: www.wisegeek.com.
11
V. sul punto C. DE VINCEDINTIS, voce “Contrabbando doganale” in Novissimo Digesto italiano,Vol.
IV, Utet Torino, 1959, p.430. Per di più: “Il nuovo Zingarelli”, minore, Gennaio 2001, Milanostampa S.p.A.
Farigliano (CN).
12
Codice Doganale della Repubblica di Albania.
13
Codice Doganale, articolo 256/2.
14
Farlex Financial Dictionary, opp.citt.
7
8
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dello Stato15. Mentre, nel Codice Doganale Francese il contrabbando viene definito
come l’importazione oppure l’esportazione all’esterno degli uffici doganali, siccome
con tutte le violazioni della normativa oppure dei regolamenti che riguardano alla
protezione e al trasporto delle merci all’interno del territorio16.
2. Il contrabbando in Albania e nell’area Balcanica e il suo impatto sull’economia
Gli studi sul contrabbando, in quanto fenomeno economico, hanno ritirato l’attenzione
di tanti studiosi i cui opinioni hanno trovato riflessione nelle dottrine economichegiuridiche. Secondo alcuni studiosi, essenzialmente, il contrabbando si riconosce
come un’attività economica di importazione ed esportazione.
L’obbiettivo principale di questi studiosi era lo studio dell’impatto sociale del reato
di contrabbando. In contrapposizione con l’opinione che prevale, secondo il quale
il settore privato è più efficace rispetto al settore pubblico, si è comprovato che il
contrabbando non può aumentare mai la coesione sociale anche perchè questo
fenomeno può deviare le fonti dal governo sino al settore privato17.
In contrasto con quanto espresso, altri studiosi suggeriscono quale modello di
contrabbando “la produzione di sostituzione” in cui il prezzo cambia sulla base del costo
di fornitura. Secondo loro, questo dato ha un’importanza critica dato che comporta
ad una sollecitazione del contrabbando18. Dedicando un’attenzione particolare al
caso delle merci soggette di accise si suggerisce che il contrabbando comporta di
conseguenza nella diminuzione della produzione nazionale. Per esempio, tra i fattori
che hanno portato nel falimento dell’industria del tabacco in Albania, dopo gli
anni 1990, era anche il contrabbando delle sigarette. La produzione nazionale delle
sigarette era soggetto dell’imposta sul valore aggiunto, dell’accisa e delle altre imposte
di consumo che in quei anni si è arrivata sino al 100% del valore della merce. Però,
circolano opinioni che la deviazione delle imposte a livello nazionale fa possibile
per il produttore nazionale di fornire al mercato con un costo più basso portando
in questo modo verso la diminuzione della disuguaglianza dei prezzi; un fatto che
incoraggia il contrabbando19 .
Tuttavia, si suggerisce che esiste un limite oltre al quale si possono abbassare le imposte
della produzione nazionale che non posso accordare un avvantaggio competitivo
contro le sigarette contrabbando. In queste circostanze, l’amministrazione doganale
deve attivare i metodi anti contrabbando, aumentando il costo sul contrabbando e
facendo il contrabbando non competitivo nel mercato.
Si deve sottolineare che l’impatto considerevole del contrabbando delle merci è di
V. sul punto C. De Vincedintis, opp.citt. pg. 430; “Il nuovo Zingarelli”, opp.citt. Secondo la legislazione
doganale italiana, il contrabbando si può verificare nei casi in seguito: 1. nella circolazione delle merci oltre
i confini terresti  e nello spazio doganale (art. 282); 2. nella circolazione delle merci nei laghi frontalieri (art.
283); 3. nella circolazione marina delle merci (art. 284); 4. nella circolazione in via aerea (art. 285); 5. nelle
zone extra doganali (art. 286); 6. nel mancato pagamento delle tasse per utilizzo delle merci importate con
agevolazioni doganali (art. 287); 7. nei magazzini doganali (art. 288); 8. nella circolazione non molto distante
dalla riva del mare (art. 289); 9. nell’esportazione delle merci accettate quali restituzione dei diritti (art. 290);
10. nell’importazione temporanea.
16
Art. 418 “le categorie delle merci”, Code des Douanes, versione 20120302. Si valutano atti di contrabbando
l’entrata illegale delle merci, una azione vietata, che si assoggettano alle imposte del consumo interno (in
generale, la descrizione della figura del reato di contrabbando nel Codice Penale Albanese si fonda negli
articoli del Codice Doganale Francese per il contrabbando (appunti dell’autore)
17
Report of International Foreign Affairs and International Trade Canada, Human Trafficking and Migrant
Smuggling - International Crime and Terrorism.
18
I rapporti di Interpol sul Trafico delle Persone “People Smuggling”, http://www.interpol.int.
19
I rapporti di Interpol, “Smuggling ...”, http://www.interpol.int/.
15
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conseguenza la stabilità dello Stato e dell’area in cui si posiziona geograficamente.
La mancanza della stabilità nell’area Balcanica durante la transizione ha danneggiato
gravamente l’attuazione effettiva della legge aumentando in modo considerevole
il costo del commercio regionale ed anche la tariffa del contrabbando che di
conseguenza sono trasformate in una terra produttiva per il reato organizzato nel
contesto regionale.
La guerra nell’area Balcanica negli anni 1990 e l’applicazione dell’embargo del
commercio e delle armi nei confronti di Serbia, hanno creato una possibilità unica
ed hanno costruito la richiesta per le merci con tariffe elevate tali quali il petrolio, le
sigarette ed alcol. Gli sforzi della guerra hanno prodotto, inoltre, anche la concessione
delle autorizzazioni molto convenienti per l’importazione e contrabbando controllato
dallo Stato in Serbia creando una simbiosi tra gli ufficiali di sicurezza, politicani,
impiegati e ufficiali delle dogane, ma anche dei criminali organizzati. Le sanzioni
hanno sollecitato la collaborazione tra i canali regionali del contrabbando degli Stati
dell’area Balcanica e degli Stati confinanti ad essi per le merci quali petrolio, sigarette,
armi ed altrio merci.
In questo modo, il contrabbando è diventato una fonte importante dei redditi per
gruppi differenti che variavano dall’elita politica sino alle persone che vivevano
nelle zone confinanti i quali hanno sfruttato la corruzione quale parte di business del
contrabbando.
L’instaurazione delle reti di contrabbando prima degli anni 1990, in riferimento
anche con il traffico delle sigarette dopo gli anni 1990, continuano ad essere ancora
molto attive. Gli sforzi attuali di mettere i regimi di IVA ed anche un commercio più
liberalizzato tra gli Stati, in attuazione di MSA stanno servendo per la diminuzione
del livello di contrabbando delle merci comuni.
Sotto la luce di questa situazione, l’economia del paese ed i redditi pubblici
continueranno di avere perdite. In un contesto più ampio, l’Europa continua di essere
uno dei mercati principali del tabacco. Gli Stati Membri dell’UE occupano intorno
il 30% della produzione mondiale delle sigarette, il 60% dell’esportazione globale e
più di 50% delle importazioni globali. Tenendo presente le misure del mercato e la
possibilità di acquisire dei redditi in più, nel caso in cui si evitano le tasse doganali
e le imposte, intorno il 25% delle sigarette che si producono nel contesto globale
oppure più di 210 miliardi di sigarette (differenza tra l’importazione ed esportazione
raportata) che entrano nel mercato nero. Si pensa che il 1/3 di questa cifra20 entra e
passa contrabbando negli Stati Membri dell’UE.
Nell’Europa di Sud-Est, la Grecia sembra che sia uno degli Stati principali del
punto di partenza delle sigarette e delle altri merci di accisa, quali alcol e petrolio,
produzioni alimentari e la bestiame, ma anche i vestiti ed altri confenzioni
differenti contrabbandati in Europa, mentre che l’Italia è uno dei paesi chiave della
destinazione e del transito. Per cui, non è da meravigliarsi perché i Paesi di Europa
Sud-Est, continuano di espremiere preoccupazioni in riferimento al contrabbando
delle sigarette, ancora di più quando questa questione è un grande problema per il
reato economico.
Secondo gli studi e le contestazioni delle autorità doganali si pensa che con questa
tipologia di contrabbando delle merci alimentari si impegnano i disoccupari oppure
che non sono assunti in modo sufficiente i quali secondo questo modo sperano di
20
Per di più: Il rapporto del Centro per lo Studio di Democrazia, Corruzione, Contrabbando e Reato
Organizzato in Europa, Corruption, Contraband and Organized Crime in Europe, 2013.
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guadagnare dei redditi in più. Il riamballagio, la rieticazione e la vendita delle merci
che sono scaduti al fine di utilizzo ma anche le merci alimentari contrafatti che hanno
una popolarità tra i consumatori nazionali, richiedono una maggiore sofisticazione21
delle merci.
Le organizzazioni contrabbandiste approfittano dal sistema di transizione, concepito
di permettere la sospensione temporanea delle imposte e degli altri obblighi fiscali
con finalità di agevolare il commercio internazionale. Esse utilizzano le società
intermediarie, la maggior parte delle quali sono fittizie in Balcano, di ordinare tabacco
oppure sigarette. Le società acquirenti che spesso sono fittizie, in seguito fanno le
guire che le merci si devono trasportare in altri paesi, fuori dell’Unione Europea.
Le transazioni multiple che si effettuano prima che l’incarico illegale arriva nella
destinazione finale hanno come unica finalità di nascondere il vero acquirente il cui
ruolo consiste nella fornitura delle organizzazioni dei contrabbandisti. In questo
caso, le sigarette si muniscono tra l’altro con dei nuovi documenti e si canalizzano nel
mercato nero nazionale oppure entrano di nuovo contrabbando nei paesi dell’Unione
Europea.
La lotta delle reti di contrabbando internazionale del tabacco diventa ancora
più difficile non solo grazie alla percezione stretta di questo problema ma anche
considerando semplicemente la questione dell’evasione fiscale.
Le reti del reatto di contrabbando sfruttano le possibilità e le strutture deboli senza
l’esperienza sufficiente del controllo e della collaborazione intrastatale. Le sigarette
e gli altri merci di accisa inserite contrabbando sono più preferite, mentre la cattiva
rappresentazione e la segnalazione delle merci con valore più basso difficilmente si
potevano nascondere dietro gli incarichi legali.
La corruzione degli impiegati delle dogane e della frontiera doganale è decisiva per
questa tipologia di attività. L’utilizzo dei documenti e delle fatture false è tuttavia
decisivo per far passare la frontiera senza l’aiuto degli ufficiali “collaboratori”. Si
pensa che il contrabbando stimula la richiesta, nonostante offre dei prezzi piu bassi,
senza incidere sul prezzo delle merci di ingrosso.
Il contrabbando serve come una strategia di entrata nel mercato, perchè trova le
merci (nel caso concreto le sigarette) con dei prezzi bassi che è molto conveniente,
soprattutto per i nuovi consumatori che curano il loro immagine e che vivono in Paesi
con dei redditi più bassi. Dall’altra parte, i produttori del tabacco utilizzano di fatto il

Alla fine degli anni 1990, il contrabbando del tabacco si è diminuito grazie ad una combinazione della
presione internazionale e degli sforzi del governo nazionale. La Serbia ha ridotto in modo considerevole il
contrabbando delle merci di accisa in seguito del cambio del regime politico nel 2000. La strada che prima
si notava per il contrabbando delle sigarette tramite il Montenegro è chiusa, mentre le nuove strade passano
tramite il Kosovo, l’Ex Repubblica di Jugoslavia, la Macedonia, la Bulgaria, la Romania e la Croazia. Il
contrabbando delle merci che si riamballagiano e si vendono nel mercato è una tendenza relativamente nuova
in regione e non solo in Serbia. Nel 2003 sono registrati 17 casi di contrabbando connesso con il reato
organizzato in cui sono stati implicati 9 grupi criminali e 70 criminali, tra cui, 16 casi in cui sono stati inclusi
7 grupi con 32 criminali sono stati sottoposti ai procedimenti penali. L’alcol e le sigarette che sono inserite
contrabbando hanno l’origine dalla Slovenia, Austria, Serbia, Montenegro, Ex Repubblica di Jugoslavia,
Macedonia e Grecia, mentre che le marche contraffate si producono principalmente in Kosovo, però anche nei
paesi confinanti dalle quali entrano in seguito contrabbando in Kosovo. Nel 2004 e nella prima parte dell’anno
2005 sono registrati 322 casi di contrabbando delle merci di accisa e del petrolio tra il Montenegro e la Bosnia
Hercegovina ed anche il contrabbando del bestiame tra il Montenegro e Albania. Il contrabbando del tabacco
alla fine degli anni 1990 si è diminuito grazie ad una combinazione della presione internazionale e degli sforzi
del governo nazionale.
21
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contrabbando di lobare la diminuzione delle imposte con argomento che le imposte
e le accise elevate sono i principali stimoli per il contrabbando.
Tuttavia, nel centro del contrabbando delle merci di accisa si posiziona un confine
assai sottile tra la sfera legale nel caso quando questi merci sono stati chiesti e
comprati e la sfera illegale nel caso in cui l’incarico con equipamenti acquistati
passa con documenti illegali, ancora peggio, quando si inserisce nel mercato nero.
Proprio in questa zona intermedia delicata si supone che le società commerciali
collaborano con i contrabbandisti oppure dichiarano la mancanza della conoscenza
per il commercio molto abusato di transito spesso con la consapevolezza oppure
implicazione dell’autorità pubblica. Di conseguenza, questi due attori realizzano
dei profitti più elevati dalla schema del contrabbando. Nel contrabbando, le merci
contrabbando si nascondono oppure si può arrivare sino nel nascondere il trasporto
complessivo. Evitando i controllo di frontiera, i trasporti si fanno con delle navi
piccole, aerei privati, tramite le strade terrene oppure tuneli di contrabbando.
Questi passagi illegali sono validi anche per l’emigrazione illegale. In molti paesi del
mondo, soprattutto negli Stati in cui lo spazio marino è molto stretto nella forma dei
canali (come è il caso di contrabbando nel canale di Otranto tramite i gomoni), la nave
più efficacia per il contrabbando sono anche le barche veloci “the go fast boat”22. La
maggioranza dei contrabbandisti riescono di rangiugere il risultato utilizzando tanti
modi differenti, a volte sottoponendosi ai controlli frontalieri con le merci oppure
con le persone nascoste negli automezzi, a volte in mezzo di altre merci oppure beni
nascosti nei bagagli oppure nei vestiti, addirittura ogni tanto nascondendoli anche
all’interno del loro corpo. Applicazione di questi modi hanno fatto che un numero
elevato dei sospetati quali contrabbandisti sono stati fermati dalle autorità doganali
in tutto il mondo.
Non solo le merci ma anche le persone sono state contrabbandate, inoltre, con dei
mezzi di trasporto marino nascondendoli nei contenitori ed in via terreste nascoste in
machine, camioni e treni. È un fatto che il livello elevato delle imposte sulle bevande
alcoliche e il tabacco ha prodotto una elevata scala del loro contrabbando tra Francia
e Grande Bretagna tramite il tunelo che connette questi Stati.
La combinazione tra la corruzione e le elevate tariffe dell’importazione ha prodotto
come conseguenza che negli anni 1970 e 1980, i contrabbandisti hanno fatto muovere
da un posto all’altro in modo clandestino, in linea aerea nelle frontiere statali,
equipamenti elettronici come stereo e tv, utilizzando delle piste differenti nel paese di
accoglienza evvitando gli scontri nelle frontiere tra i due Stati (Bhagwati & Hansen,
1973, 172).
Un altro modo di passaggio delle frontiere si realizza utilizzando dei passaporti falsi
(passaporti complessivamente falsi oppure illegalmente modificati oppure passaporti
identici illegali). Nonostante le differenze tra di esse, tutte le relazioni illegali si
sottopongono alle stesse regole cardinali della richiesta e dell’offerta, addirittura, si
sollecitano dalla stessa logica della concorrenza, del profitto e della vitalità di essere
creativo, di acquisire una parte del mercato e di diminuire i costi della produzione.
Tutto si concentra in una unica finalità: di generare profitti veloci con rischio basso.
Facendo questa azione, la frontiera tra la legale ed illegale diventa oscura, di
conseguenza, i rischi per tutti i giocatori inclusi nella produzione del consumo dei
22
Snakes on plane averted as Argentina nabs trafficker, Deccanchronicle.com, December 26/2011, http://
www.deccanchronicle.com/channels/world/latin-america/snakes-plane-averted-argentina-nabstrafficker-628,
Retrieved December 27.2011.
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prodotti ed anche della catena di offerta si stano trasformando in modo importante.
Sino adesso, nessun sistema non è risultato di successo nel combattere la frode
oppure la falsificazione in riferimento al contrabbando (con alcuni eccezioni).
Inoltre, si può affermare che nessuna cornice legale non ha potuto riuscire in realtà
il suo obbiettivo principale: quindi, di assicurare l’approcio di tutti i prodotti che
sono economicamente accetabili assicurando non solo la loro integrità ma anche la
legittimità e la compatibilità.
In tutto il mondo, più di due miliardi consumatori soffrono dai problemi che si
connettono con dei prodoti che sono “malati”, contraffati oppure falsificati che sono
fonte di guadagno considerevole per le organizzazioni internazionali criminali oppure
per la mafia locale23. Da questo punto di vista, la guerra intermedia del contrabbando,
da un punto di vista dipende dal numero delle guardie frontalieri assunti, dal livello
di organizzazione e dalla motivazione delle autorità di sorveglianza, invece da un
altro punto di vista dipende dai vuoti che esistono nella legislazione nazionale.
Le politiche contro il contrabbando sono differenti in Stati differenti. Negli Stati Uniti
di America si gestisce tramite differenti agenzie fiscali incluso lo Servizio Doganale
Americano24. Le leggi federali vietano l’importazione di un numero determinato di
articoli che sono dannosi per la salute pubblica oppure il benessere includendo anche
le piante e gli animali malati, i film e le riviste con contenuto vergognoso ed anche
le sostanze stupefacenti illegali. L’importazione di questi articoli determinati si vieta
per motivi economici oppure politici. Per esempio, gli Stati Uniti d’America non
possono fare commercio con la Cuba ciò significa che il puro cubano non è legale di
essere importato. Di conseguenza, questa limitazione comporta nel contrabbando del
puro cubano negli Stati Uniti d’America
La legge federale vieta anche l’esportazione delle armi di guerra che riguardano
alla diffesa nazionale, senza permesso di esportazione. Eccetto questo, la legge
federale vieta l’importazione delle merci per i quali vendono richieste le tasse
doganali oppure le accise che per di più non sono state pagate. Altri obblighi sono
determinati nella legge federale di aumentare i redditi e di incidere nel mercato. Di
combattere il contrabbando, lo servizio doganale dispone l’autorità e la responsabilità
di controllare non solo individuo ma anche i suoi bagagli, ma anche qualche pacco
oppure contenitore.
Tuttavia, ci sono problemi per esempio la polizia non può effettuare controlli oppure
ricerche senza avere un mandato in cui si deve segnare il motivo di dubbio per
attività illegale oppure anche del consenso della persona che si stanno assoggettando
a questo controllo. Tali richieste non si applicano durante i controlli frontalieri. Gli
agenti doganali hanno diritto di chiedere a qualsiasi in frontiera anche senza avere
un motivo, anche perché solitamente essi effettuano controlli degli oggetti oppure
controlli completti degli individui che ti causano dubbi.
Gli Stati dell’Europa di Sud-Est hanno intessificato la guerra contro il contrabbando
e le merci di consumo falsificati intorno alle frontiere del paese, avendo attenzione
particolare per le merci contraffati prodotti in alcuni Stati della regione. Sicuramente,
con l’entrata in vigore delle regole e delle leggi sulla liberalizzazione delle merci
transit all’interno dell’UE, oggetti materiali del contrabbando possono essere le merci
con origine extra comunitario, quindi fuori dell’UE.
DELVAL P., 02 Shkurt 2011, “Një alternativë aktuale kundër antifalsifikimit të politikave”, WAITO
Fondacion.
24
Patrullat Kufitare të ShBA-së, Rojet Bregdetare dhe DEA (Drug Enforcement Administration).
23
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Tuttavia, per quanto riguarda le caratteristiche strutturali dei casi incriminati,
essi si articolano in una serie di misure preventive che descrivono analiticamente
comportamenti che secondo l’esperienza della polizia frontaliera costituiscono il
modo più comune della realizzazione del contrabbando oppure dimostrano la finalità
della sua realizzazione oppure sono ancora sintomi di evasione.
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The reborn country in 1920, the membership in the League of Nations and the
challenges for the EU membership today
MA. Rozeta Ivanova
Judicial Budget Administration Office
Abstract
This scientific work is related to the history of the reborn Albanian state in the first years
after the end of the First World War. The difficult situation of those years, the total absence of
state and institutions, the extraordinary efforts to rebuild the Albanian state after the war, the
membership in the League of Nations and the challenges for EU membership at present, are
developed throughout this scientific work.
The danger of excluding the Albanian borders, decided in 1913 by the Conference of the
Ambassadors, brought the need for organizing Albanian elites of the time to take the control
of the country.
Disappointed by the works of the Paris Peace Conference, 1919, was called urgently and with
popular will, the Congress of Lushnja. The political decisions of the congress enabled the
reborn of the Albanian state almost eliminated from the Great War 1914-1918.
The Congress rebuilt the Albanian state and its most important institutions with the act of a
constitutional character "Basis of the Kanun" or otherwise known as the "Status of Lushnja".
The three basic powers of state function were sanctioned and the institutions that represented
them were the Senate initially and later the National Council for Legislative Power, the High
Council of State and the Government for the Executive Power and Courts for Judicial Power.
The challenges faced by the institutions of the Lushnja Congress were huge. With effort
and patriotism, Albania succeeded to reborn and the national unity of Lushnja helped the
first Delvina government to complete its program and to realize the main challenge for the
recognition of Albania and the Albanian state in the international arena.
Thanks to the extraordinary efforts and political and legal support that the National Council
provided to the government on behalf of the unity of Lushnja, this challenge was also met and
Albania joined the League of Nations on December 17, 1920. This membership recognized
Albania as a sovereign and independent state and ranked it with other free nations in the
world.
Concerning this important moment of the history of our country, this scientific work tends
to provide an objective and comparative point of view of this period, with the efforts of the
Albanian state today in the integration process of the European Union.
The road toward integration is actually opened and goes on for the 5 countries of the Western
Balkans, but the destination has not yet been reached. As EU senior officials have stated,
Albania is in the process of integration, and this is a path without return for all competing
countries. But as soon as our politics recognizes that this process requires the contribution
and support of all parties politically, the shorter and more accessible becomes this destination.
Keywords: State, Congress, Membership, International Organization, Membership Process.

Introduction
The twenties years of the 20th century are an important period filled with developments
for the history of Albania and the Albanian state. In these years, independence was
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regained, the country's territorial integrity was ensured, and the first steps were taken
towards democratic and social development in an effort to establish and develop the
rule of law.
These are the years of the beginning of political life in Albania, through which
reforms of the country's economic, political and social development were initiated
(Puto, 2009, 255).
1920 is called rightly the year of revival for Albanians. That was the period of major
historical events such as the First World War, Paris 1919 Peace Conference on postwar world regulation and Lushnes's decisive congress, gathered by the political
elites of the time. Because of this, it was necessary to build a coping strategy with
the neighbors' looting goals, through the recovery of the independent Albanian state.
(Rothschild, 2004, 352).
The world went into war in 1914 and Albania was a sovereign and legacy constitutional
Principality, headed by Prince Vidi. The pursued practice of international diplomacy
until that time, with all the states created after the collapsing of the Ottoman Empire,
has been the designation of the form of reign and the state boundaries by the Great
Powers. The same practice was also pursued for Albania, which was in the first steps
of building an independent state and needed the support of the greatest contries. In
the absence of the political, institutional and national legal framework necessary for
the consolidation and functioning of the state, according to the international rules of
the time, the Albanian state was introduced under the patronage and control of the
Powers. For this purpose, an International Control Commission (ICC) was appointed
to monitor and control the state-run activity in Albania for 10 years.
The commission prepared the ground for the arrival of the German prince at the
head of the Albanian throne, the constitutionality of which was decided by the
"Organic Status of Albania", prepared by the ICC and considered the first Albanian
constitution. But the world went into war and the collective control of the Powers
over Albania failed. The prince left and abandoned the throne to join to with the
German army. In that time the Commission was completely paralyzed and lost the
role of which it was elected (Duke, 2007, 80). The little Albania that had not been
allied to any of the warring forces became an arena of wars from the various armies
that violated its territory.
The consequences of the war were felt everywhere. Damages and losses were
enormous, both in human and state dimensions as well as in the religious and
cultural dimensions. A colonel who had served with the French mission in Korça
was a witness of the horrors of the war. Here's how the colonel describes them in the
letter sent to his daughter on January 18, 1918. - "My dear Monica! I do not know if I
will find any living creature that can tell me something about this endless cemetery in this
destroyed town where I see only ruins. However, there are two churches that are untouched,
but you have to think carefully if you want to spend the night there, because of insects that
may have found shelter there. We set up our tents for the night, and are thinking of visiting
those old ruins that are everywhere and are looking very interesting. On the morning I hurried
to go to the many remnants of that city, which are very interesting and are with a series of
icons, quite-well wood-carved works and countless paintings. These artworks, threatened by
to be destroyed, seemed to have been worked by Italians. Paintings represented simple popular
religious scenes. Works of carefully well-crafted wood are wonderful. Since we can not get
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them, we’ll inform our army supply to save them and put them in a museum. Perhaps, by their
origins they can be classified as Byzantine art. We couldn’t get the icons. However I found
a small icon, which I picked up in order to save it. It will be for your mother to put it in her
salon, etc ... "(Ordioni, 2014, 24-25)
These tense lines testify for the horrors of war in those years. They testify to us the
true state of Albania during the World War I, where the country was in chaos and
almost nothing worked.
1. The Renaissance of the Albanian state in 1920
After the end of the World War I, life began to gain meaning and to restore. The elite
of the time tried to regain the fortunes of the country and began the first attempts
to revive the Albanian state. It was needed a complete Albanian government, also
because the ongoing interference of neighbors interested in tearing of Albania and
this undermined the establishment of national unity. There were trials to re-establish
the country with the National Assembly of Elbasan, and then with the Congress of
Tirana, but without results.
It was the Durrës Congress that managed to create a temporary and nationwide
government. But this government found no support, as it was considered as a proItalian.
The Delegation of the Provisional Government of Durres to Paris, which was sent to
represent Albania's interest in the Peace Conference, was not taken seriously. This
is because the Government of Durres was not recognized by the European powers
and as such could not formally represent the country at this conference. On the other
hand, the presence of Esad Toptani in Paris, together with the Albanian delegation of
the Provisional Government, made the situation more difficult for the international
diplomacy and Albania was treated with distrust. It was President Willson, who
had expressed willingness to help Albania at a special meeting with Fan Noli, and
he found it difficult to understand the confused relations of Albanian politicians
leaving the impression for a divided country. However, representatives of Albanian
organizations from Romania, Turkey, the organization Vatra from USA and the
Anglo-Albanian Association of London arriving in Paris for the purpose of the Peace
Conference acted in accordance with the Delegation of the Provisional Government
of Durres. While Esad Toptani remained a single voice in his attempts to persuade
foreign powers that he represented the real Albania (Silajdzic, 1999, 64-67).
Meanwhile, Italian aspirations to Albania, because of its strategic position on the
Adriatic region and the economic interests of this country to South East Europe,
did not succeed with the Albanian people who understood their true intentions.
The mistrust to Italians was particularly enhanced after the treaty of July 29, 1919
between the Italian Foreign Minister Tittoni and the Greek Government of Venizelos.
Under the treaty, the parties agreed on a protectorate over Albania, and the cities of
Korca and Gjirokastra were left to Greece. Meanwhile, the Greek side at the Peace
Conference did not mention the London Treaty and the Florence Protocol that set
Albania's borders as they rejected Greek claims. But the willingness of Italy regarding
the agreement with Greece was always questioned because of the fact that Rome
never ratified that agreement. However, the treaty revealed Italy's intentions and is
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considered as a reason for the revolt in Vlora against Italians (Zavalani, 1998, 258).
At the Peace Conference, the Albanian delegation presented a memorandum for the
recognition of Albania's independence and the return of Albanian lands previously
denied. It was about the ethnic and historical Albania, for an Albanian population
that with the decisions of Berlin in 1878 and London in 1913, remained far beyond its
borders. This memorandum had been a courageous step ahead of world politics in
Paris, demanding that everyone to be given what it was belonged to.
Only correcting the injustices of the past according to the Albanian delegation would
be a contribution to peace in the Balkans (Puto, 2010, 256). The Albanian delegation
also tried to establish contacts and seek support in Paris, but without success. Great
Britain and France held the side of Greece. The US was for the 1913 borders with little
change, while Italy requested implementation of the Florence Protocol.
At a time when the map of Europe was changing, based on the principle of nationality,
the Albanian claim for joining the detached Albanian lands did not find support.
Even President Willson's 14 famous points that contradicted the interests of the Great
Powers in Europe did not bring anything new to the Albanian nation (Swire, 2005,
235).
Officially, the Conference closed its proceedings on April 10, 1920 and with its
decisions, reconfirmed Kosovo's involvement in the former Yugoslavia and Chameria
within Greece. This seriously endangered the existence of the Albanian nation and
there was disagreement about Albania's political future.
The criticism of the Government of Durres, after the failure of the Peace Conference,
was severe. Mistrust and dissatisfaction with the government increased greatly. The
government remained formal and failed to extend its power across the territory,
administering only four prefectures, Durres, Shkodra, Elbasan and Berat. On the other
hand, the departure of the Prince from the throne had left a great gap, but also gave
a good learning to the Albanian political class to understand that the head of state,
as the central figure of the national unity, had to be chosen on a national basis. In this
stagnation, the replacement of the Government of Durres with a new government
became indispensable. The organization of the state was completely perplexed. The
rebuilding and continuity of the life of the independent Albanian state became an
urgent task. All these conditions made the necessity of calling a National Assembly
to gain a broad support from the population and renew the Organic Statute from the
time of the Principality as the basic building document of the country (Hysi, 1988,
10-49).
Now the road was clear. The patriotic elements gathered in Lushnje, from the late
December 1919, decided to call a new Congress, with as many representatives from
all regions. This Congress marked the beginning of the Albanian state and became
a turning point for the national awakening. Congress decided to create one strong
Albania and a stable government. The previous government of Durres was declared
to be overthrown and the delegation sent to the Peace Conference was replaced by
Luigj Bumci, Mehmet Bey Konica and Dr. Turtulli. Since the country remained a
principality but without the Prince, it was decided the role of the head of the country to
be given to a Council of Regency, called four-member Supreme Council, representing
each of the existing religious beliefs in Albania. The final form of administration was
left to be selected at a later time by the Constitutional Assembly. Sulejman Delvina
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was elected as a prime minister of the new government, (Dako, 1937, 86-87).
The re-establishment of the independent Albanian state and of its sovereign institutions
was made possible with the important political decisions taken by Congress. The
state got a constitutional appearance, with sanctioning the main authorities for their
functions, in the act of constitutional character "Basics of the Kanun", or otherwise
known as the "Status of Lushnja". It was defined that the legislative power would
be the National Council (Senate), the executive power would be represented by the
Council of the Nation and the Government, while the judicial power - from the Courts.
These three powers were the basis upon which the Albania was re-established in the
Congress of Lushnje. After the end of the Congressional work that enabled the rebirth
of the Albanian state, the political elite of that time and newly established institutions
were obliged to preserve the regained independence and state boundaries, marked
by the decisions of the Peace Conference and set by the Ambassadors Conference in
London from 1913 (Anastasi, 1998, 40).
2. Albania's membership in the League of Nations compared with efforts for
joining to the EU today
The first Delvina government, formed by the Congress of Lushnja, worked hard for
the consolidation of the revamped state and the inclusion of any territory, whic was
still occupied, under the central administration of the Albanian government. Political
forces in the parliament at that time supported the government and the results came to
the front. The agreement signed on August 2, 1920 between the government of Tirana
and Italy, made possible the withdrawal of Italian troops from Vlora and other parts
of the Albanian territory. Under the agreement reached, Italy pledged to maintain
Albania's independence. In Albanian politics, the deal with Italy was considered an
undisputed success of the government, but the disagreements with the Serbs in the
north and the Greeks in the south remained unresolved.
The Tirana government urged the Yugoslav government to withdraw its troops from
Albanian lands, but this become a voice cryirng in the wilderness, and incidents at
the border were frequent. In August 1920 Yugoslav army attacked Shkodra, but this
attack was rebeled. Serbian atrocities in eastern areas continued, and the number
of displaced people that sheltered to Tirana as refugees reached 40,000. Whereas
the victims reached 10,000. In the conditions of a national tragedy and when the
Peace Conference in Paris in 1919 had not yet set borders, an unstable situation was
created, in which the Albanian government couldn’t ask anyone for help except the
League of Nations. As a project of the President Willson and as an outcome of the
Peace Conference, was created an intergovernmental organization, for the purpose
of maintaining the peace in the world (Biagini, 1998, 146). The world’s attention was
shifted from Versalles to the League of Nations.
In October 1920, the Albanian delegation at the Peace Conference on behalf of the
Albanian Government presented the request for membership in the League of
Nations. The application, presented to the General Secretary of the League located
in Geneva, demanded Albania's membership and participation in the proceedings of
the Assembly of the League.
On the eve of the first meeting of the Assembly, the Albanian Government sent to
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Geneva a special delegation headed by Fan Noli to follow closely the completion of
the required membership process. Upon arrival, the Albanian delegation submitted
a memorandum and required documentation for membership. Extracts of authentic
acts showing the proclamation of an independence and self-government were
included, and also statements that other countries de jure and de facto recognized
the Government of Albania were attached. The request for admission countained 15
points, in which where mentioned historical personalities from ancient times to the
Early Albanian Middle Ages. The request opposed to prejudices against Albanians,
as inferior and incompetent for self-governing (Puto, 2010, 313 -317).
There were set up a Commission and a Sub-Commission, which considerеd the
Albanian request for membership, toghether with some other requests submitted.
The report prepared by the Sub-Commission was submitted to the Commission.
While the final version of the report was submitted to the Assembly of the League on
December 6, 1920. Regardless of what was said in the report and that the Albanian
request for membership did not appear to be legally applicable, the report did not
come to conclusion for acceptance. But it mentioned the efforts of the Albanian
Government to establish the institutions, and highly appreciated the wilingness of
the Albanian people for religious coexistence.
The Assembly reviewed Albania's application for membership on December 17,
1920, and representatives of the UK, South Africa, Canada and India became the best
advocates of Albania's membership aspirations. Since December 17, 1920, Albania
was invited to take up its place in the Assembly's proceedings, and was admitted as a
legally qualified member of the League of Nations (Fleming, 1938, 156).
Membership in the League of Nations was the best pass for post-war Albania. With
this major act, Albania de jure achieved recognition as a sovereign and independent
country. This membership helped for the removal of any doubt about the status of the
Albanian state, though the final determination of the borders came a year later, with
the decisions of the Ambassadors Conference in Paris on November 9, 1921.
The Albanian Delegation was officially informed for the decision on November
12, 1921. According to it "The Great Powers officially recognize the Government of
Albania and Albania as a sovereign and independent state" ("Posta e Korçës", 1921,
No.67).
There were many factors for the successful completion of Albania's membership in
the League of Nations. But the most important was the removal of Italian troops from
the country and the extension of the power of the government of Delvina to virtually
all territory. It hast to be mentioned also the support to the government from the
Albanian politicians at that time and from the National Council ofLushnja expressing
the national unity. This support strengthened the government to advance not only
its governing program, but also the successful realization of the challenge that the
Albanian state has had in those difficult historical moments for its international
recognition. Albania's membership in the League of Nations is immediately
welcomed by the National Council and friends of Albania, who congratulated the
Albanian people for this victory. Even French Senator Desturnel De Constant would
write the following words: "I am very happy for your joy. Albania was born. That is
the most important. Now it has to live and for this it must be a model of governance and
administration" (Central State Archive, 1920, F. 246, D. 22-27).
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From the time of membership in the League of Nations until today, does Albania
become a model of governance and administration?!
The road to European integration has started for the five Western Balkan countries,
from which our country is part. Albania is currently a NATO member and intends to
open negotiations for acceptatnce to the European Union.
In the near past, the Balkans has experienced wars and ethnic conflicts and Europe
does not want these conflicts to be repeated. Therefore all the efforts of European
diplomacy in the region are aimed to peace and stability. The rapid integration
of Western Balkan countries served this goal through economic development,
cooperation and mutual understanding.
Albania was one of the only Balkan countries that had been isolated for 50 years and
experienced the most severe totalitarian regime and after the collapse of communism
it was necessary to look beyond its borders. The European Union was a powerful
organization whit which Albania established its first diplomatic relations in 1991.
The road to the EU began with the signing of the Trade and Economic Cooperation
Agreement, which entered into force on December 1, 1992 and continued with the
signing of the Stabilization and Association Agreement (SAA) on June 12, 2006 and
visa liberalization on December 15, 2010 (Visa Libertation for Albania and Bosnia and
Herzegovina, 2010 Council of the European Union).
As of June 24, 2014, Albania has received EU candidate status and recommendation
for opening membership negotiations with the European Union.
In March 2015, the EU Commissioner for Enlargement Johannes Hahn announced
the setting of an initial date for negotiations for membership, in addition to
two conditions: 1) Government to reopen political dialogue with parliamentary
opposition; 2) Albania to provide quality reforms for the 5 identified areas, such as
public administration, rule of law, corruption, organized crime and fundamental
rights (5 priorities for negotiations, Fleckenstein defends report in EP, “Reforms in
Albania are ambitious”) . This official position was fully supported by the European
Parliament through the adoption of a resolution in April 2015, which agreed with all
the conclusions drawn from the 2014 Progress Report of Albania. On this occasion the
Albanian Prime Minister stressed that the next step of the government would be to
present a detailed report on the progress of the 5 key reforms in the Fall of 2015 and
then he expected the negotiations for membership to begin immediately (5 priorities
for negotiations, 2015, Fleckenstein defends report in EP, "Reforms in Albania are
ambitious").
On July 22, 2016 were accepted Constitutional amendments for the judicial reform,
and Albania expected to open membership negotiations by December 2016, but
this didn’t happen (Albania passes key juridicial reform for EU membership, 2016,
Deutche Welle).
At the beginning of 2017, the European Parliament warned the leaders of the
government that parliamentary elections in June should be free and fair, before the
negotiations begin. Meanwhile, members of the European Parliament expressed
concern about the country's selective justice, corruption, prolongation of judicial
processes, and political influence in investigations and court cases. But the EU
press release expressed optimism: - It is important that Albania keeps the moment
of today's reform and we should support it in this process as much as possible
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(European Parliament, 2017, “Foreign affairs MEPs assess reform efforts in Albania
and Bosnia and Herzegovina”, Albania needs to implement EU-related reforms
credibly, and ensure that its June parliamentary elections are free and fair, if it is to
start EU accession negotiations).
So what actually happened?! Serbia has just opened negotiations with the EU for
membership, while Albania is a NATO country, has received candidate status, but
negotiations with it are not yet opened. Efforts and patience seem to fade. With these
words, the Prime Minister of Albania told to an Austrian media when he said that
there is fatigue of extension, but there is also fatigue of patience. While the President
of Kosovo at a meeting for the Special Court in Pristina, said that his country has met
the required conditions in support of UNESCO's accession and visa liberalization,
but none of these happened. He went even further, asking President Meta during an
official visit to Kosovo, that Albania should give Albanian passports to the Kosovo
citizens in order to allow their free movement in Europe.
From the positions of two senior Albanian officials, there seems to be a kind of tension
and anger towards European institutions, due to the opening of negotiations with
Serbia. But we all know that Albania still has a lot to do, to implement the reforms and
concrete steps that people expect. Only by this way, the government and the Albanian
state can convince Europe that they are ready for the opening of negotiations. The
current European Commission President Jean-Claude Juncker, on the occasion of
opening negotiations with Serbia, said: "If we want more stability to our neighbors, we
must keep the prospect of enlargement for the countries of the Western Balkans. The European
Union will be larger than 27 members. Accession candidates should display the rule of law,
justice and respect for human rights, as the main subjects of the negotiations”.
Given this statement, there is no place for despair, but only for serious engagement
by all sides of Albanian politics, to cooperate in this process for realizing the reforms.
To not block each other with politics. Give the government the ability to meet the
required standards and priorities. The whole Albanian political class must accept that
the process of EU membership is not only a competition with others, but above all it
is a competition with us, to achieve the conditions for membership.
I want to finish with Noli's statement to his supporters at that years. These words
sound actuall even today: -We managed to raise the Albanian state, but we did it because
we had people who loved their country.
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Abstract
Monetary expenditures in electoral campaigns are complex, challenging and dynamic. They
are implemented through: spending programs, professional and auxiliary teams as well as
legal protection. Monetary expenditures from decades to decades have changed in quantitative
terms.
Each country has sanctioned legal acts with regards to: campaign financing, campaign
spending, spending criteria, limited and unlimited campaign spending, limiting campaign
contributions, etc.
Specifically, each country regulates illegal campaign expenditures and punitive measures
against the holders of these abuses.
Today in the contemporary world it is challenging to control the expenditure of electoral
campaigns, whether of money or services.
Keywords: electoral campaigns, monetary expenditures, monetary contributions, spending
programs, administrative fines.

Introduction
Electoral campaigns can not even be imagined without a certain cost of financial
expenses. They are constantly becoming complex and very costly in the financial and
service sense. In this context, being so costly and complex, they pose difficulties for
state bodies that run election management and administration.
This is mainly due to the way in which campaigns are funded and services in
campaigns, because they are often being made from suspicious financial resources
and virtual electronic services.
Organizing democratic elections according to the most advanced standards, legal
acts should be sanctioned. These standards include:
Monetary expenditures and services in electoral campaigns.
Limited campaign costs.
Limiting public and private funds and donations, as a tool for controlling
spending on electoral campaigns.
Monetary expenditures from non-legal sources of funding.
Illegal campaign expenditures and punitive measures.
Through these principles and standards, monetary spending on electoral campaigns
can be controlled and limited.
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1.
Monetary and service expenditures on electoral campaigns
The sources of campaign funding for electoral subjects are:
- certain funds,
- advance payments from the state budget for registered political parties as electoral
subjects,
- income of the electoral subject created by law,
- gifts in monetary value, nature or services provided and
- loans received by political parties according to the law. (Institute of Political
Studies, 2016)
There exists an inseparable bond between the principle of legality, democratic
institutions and the rule of law (GUY S. GOODWIN-GILL, 2006) regarding elections,
spending, donations and electoral campaign services. The regulation of the financing
of political parties and election campaigns is another factor in ensuring a fair election
process. First and foremost, funding should be transparent so that we can also have
transparency in their spending.
It should be noted that in the area of public funding of parties or campaigns the
principle of strict or proportional equality should be applied. (Code of Good Practice
in Election Issues, 2002). Both of these principles are not easily accomplished by
bodies authorized to finance political parties and electoral campaigns.
The strict and proportionate equality of political party financing and electoral
campaigns is only nominal because during their implementation many difficulties
appear. For example, in the sense of financing, should newly-formed and registered
parties which participate in elections, be proportionally treated with parties that have
territorial coverage in a region or across the state, and whether there are grounds for
material expenditures in the same way?
These and other questions make it difficult to realize funding in a strictly or
proportionally manner to political parties and electoral campaigns as well as their
spending, either in the form of money or services.
According to the Venice Code all parties represented in parliament, in all cases, should
have the right to public funding. However, in order to ensure equality of opportunity
for all different political forces, public funding should be extended to all political
formations, representing a considerable number of voters and presenting candidates
for elections. Lack of funding transparency during election campaigns facilitates the
abusive use of funds of dubious origin, commonly used for manipulation and votebuying. (New Politician, 2005).
There are often opinions about and against the funding of political parties and
electoral campaigns by public funds, which mainly are divided into two poles.
Positive thinking about financing political parties and electoral campaigns from
public funds are as follows:
- public funding of political parties is a natural and necessary cost of democracy
- decreases the influence of money on politics and consequently helps to reduce
corruption
- public funding increases transparency because it must be subject to the rules and
general principles of public spending
- if public funding of political parties is absent and parties are funded only privately,
economic inequality in society translates into political inequality in governance
(Bruno, 2013).
While the negative sides of political party funding and electoral campaigns from
public funds are:
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- public funding retains the status quo that keeps the candidates and political parties
in power tied
- through public funding, taxpayers are obliged to finance political ideas and
programs with which they disagree and do not have the opportunity to choose
whether to finance or not
- public funding of political parties and candidates gets the funds that can go to
schools and hospitals, while being given to political parties
- public funding of political parties and candidates is decided by those who benefit
from these funds
- political parties through public funding are becoming more and more organs of
the state than volunteer unions of individuals ( Bruno, 2013).
These positive or negative assessments of the funding of political parties and electoral
campaigns through public funding create doubts about the equality of political
parties participating in the elections.
The regulation of the financing of political parties and electoral campaigns is based
on four main institutional pillars that regulate the role of material assets of political
parties during the campaign which are: party revenues, certain party expenditures,
transparency rules and rules for implementing institutional constraints (Hrvoje
Matkovic & Petak, 2010).
For election funding, election participants (political party, coalition of political parties
or the group of citizens) can use the means collected from public and private sources.
For the purpose of collecting the funds for the financing of the election campaign, the
election participants must have a separate financial account. All campaign spending
payments must be made to this particular account (http://www.rik.parlament.gov.rs/
latinica/finansiranje-troskova-izborne-kampanje.php.)
Independent expenditures made by an individual or group on behalf of a campaign
should be protected as part of freedom of speech and press. This funding known as
“strong money” and “soft money” is a way for major contributors to help the party,
or their candidate.
"Strong money" is regulated by law and can be used to influence election results,
namely to support the election of certain candidates. "Soft money" is not regulated
by law and is intended for technical and administrative issues in elections, such as
candidate registration campaigns, party auxiliary activities, administrative costs, etc.,
(Halili, 2006). Through soft cash during the election campaign, political parties are
funded to facilitate services and other forms of assistance.
However, they may often have other destinations that are contrary to the intended
purpose. According to Common Cause, “soft money corrupts for a simple and visible
reason. Soft cash donations are provided in astonishing amounts such as $50,000,
$100,000 or even more. After the elections, these donors usually expect to receive a
kind of reward for this investment.” (Democracy Notebook NDI: 2005). These forms
of funding in practice have created opportunities for changing the destination and
then transformed into interests of groups, clans and other illegal forms of spending.
In the fall of 1999, Common Cause asked presidential candidates for the US
presidential race in 2000 to sign a "non-violation of federal finance law for the
campaign, abandoning the invisible soft cash financing.
This contract contained the following: "I publicly swear to obey federal campaign
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finance laws by admitting that neither I nor my agents will use any third party as
nonprofit foundation or corporation to collect and spend soft money, to promote my
candidacy for US President." None of the Presidental candidates signed the contract,
and both Governor Bush (Republican) and Vice President Gore (Democrat) continued
to collect a record amount of soft money to support their campaigns. (Journal of
Democracy, NDI: 2005)
By avoiding this statement, political parties and their candidates were provided
tremendous sums of money for electoral campaign and large un-controlled services
by the state. These uncontrolled amounts of funding for this US electoral campaign
have enabled uncontrolled expenditure on electoral campaign and service funding.
2. Limited campaign costs
Some countries limit the amount of material resources that can be spent during the
organization of the national or regional elections. These limitations that are sanctioned
through legal acts are called constraints contributions of strong money(Halili, 2006).
In New Zealand, the law requires a party competing in elections not to spend more
than $1m, plus $20,000 in spending for each electoral district candidate from the party
in the 3-month pre-election period.
In Nepal, as a result of the difficulties of declaring actual spending by political
parties, work is being done to reduce the level of electoral expenditures (Journal of
DemocracyNDI: 2005). Reducing electoral spending makes it easier to control the
funds spent on campaign or campaign services. To reduce costs and to make the
race more affordable, restrictions have been imposed on the duration of the electoral
campaign, the campaign materials to be used, the size and number of posters that
can be distributed. (Journal of Democracy, NDI: 2005). There are restrictions on the
duration of the campaign and the use of campaign materials that have been sanctioned
in some states through election law and the code of conduct in the elections.
To maintain the ethical and democratic element of electoral equality, in the electoral
process, full integrity of campaign financial is needed, a regulatory system that
includes campaign financing, all donor resources directly provided or indirectly,
both by the party, citizens, by business, or the candidates themselves.(Mejdani, 2016).
If campaign spending is excessively limited or election spending is borne by the state,
and if voters are educated and political parties select as candidatespopular people,
electoral campaigns will be more legitimate and competitive elections will not be too
costly. Skilled, honest, sincere, with less financial resources can win the elections,
while the quality of the legislature will undoubtedly improve as a result of the purity
of the image and the honesty of the elected members. (Journal of Democracy, NDI:
2005).In contemporary electoral practice, despite the legal constraints on financial
expenditures for electoral campaigns, it is difficult to control these costs, even in states
with consolidated representative democracies. This control of campaign financing,
material expenditures and election campaign services can not be controlled even by
the states that have developed and advanced the rule of law.
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Restricting public and private funds and donations, as a tool for
controlling the spending on electoral campaigns

With public funds, we understand a financial campaign system in which political
candidates or political parties receive cash grants for electoral campaigns from the
public treasury (Richard, B. 1999). In Kosovo, for funding the central and local
election campaign, for regular and extraordinary elections, the Assembly allocates
funds with a proposal from the Government but not more than 0.05% of the Kosovo
budget (Law No. 03 / L -174; 2010).
Funding of political parties today can not be conceived without donations coming
from private financiers. For the restriction of public and private donations and their
spending, the limit must first be set for the amount of money spent as a party or as an
individual; to avoid abuse of money, surplus in television marketing, etc. (Mejdani:
2011). Unlike public funds, which are more or less defined, the money received from
private donors is more desirable. Private funds are also desirable for the fact that they
also stimulate civic participation in the activity of political parties and maintain a link
between the parties and their base supporters (Polis, 2011).
Public institutions should enable on an equal basis all certified political entities and
CEC access to buildings, equipment, providing other facilities to develop an election
campaign in accordance with their common rules. (Law No. 03 / L-073, 2008)
In addition to spending limitations, many electoral laws also determine who can
contribute to political campaigns and how much it can contribute.
These direct money restrictions to support a candidate may include: Limiting
donations only to citizens or by those with permanent resident status. In Canada,
for example, the political parties and the candidate can only receive donations from
Canadian citizens or by permanent resident. Corporations or associations that do
not develop their business in Canada can not contribute to the campaign. So, foreign
political parties or syndicates that do not have the rights of Canadian election law can
not contribute. (Journal of Democracy, NDI, 2005)
In Croatia, every political party that has submitted the list of MPs to be chosen for
Parliament is obliged to publish the initial financial data framework and the source
of these funds to be spent during the electoral campaign. (Hrvoje M. & Friday: 2010).
US electoral laws restrict donations from corporations, labor organizations, and
federal government representatives. Federal law has made contributions restrictions
where each individual can contribute up to $2,000 per candidate for a single election
and $95,000 for all candidates, political parties in a two-year election cycle. (Halili,
2006).
These restrictions are reasonable because donors may subordinate future elect by
asking for different services and rewards in return for donated help for the election
campaign. In Serbia, with regard to the collection of funds from private sources that
a natural person can give to participants in elections, the maximum amount of their
annual grant is at most 20% of the monthly average.(http://www.rik.parlament.gov.rs/
latinica/finansiranje-troskova-izborne-kampanje.php).
This is intended to control the donation level of individuals and to preserve the
donor's living standard.
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Monetary expenditures on electoral campaigns from non-legal sources of
funding

The complexity of an election campaign would not have its own natural size if its part
would not be the financial component(New Politician, NDI: 2005).
The biggest problem of political party funding is during the election calendar, where
always there have been problems with the transparency of these finances that political
parties have, as well as the lack of explanation regarding the source(https://www.
evropaelire.org/a/28516467.html)of these funds and how they are spent.
Corruption scandals, not infrequently, are closely linked to the funding of political
parties and, above all, of election campaigns. Typical examples were those of Kraks
and PSI in Italy and the case of Kol in Germany (Mejdani,2011).These scandals had
a great echo and as a punishment the political end of these two political leaders,
especially Helmut Kohl, who earlier had become the icon of the unification of the
German state.
In addition to the general data on donations to the political party or independent
candidates, by the bodies that conduct the audit of monetary and electoral services,
should be evidence them as proves, donations received in money from forbidden
resources of legal entities(Narodne novine, broj 93/1: 2011).
In Kosovo, financial and material assistance is prohibited from: foreign governmental
and non-governmental institutions, as well as foreign natural and legal persons;
anonymous natural and legal persons; donors (anonymous donors); institutions and
venture capital enterprises gained from gambling, betting or games of chance, as well
as by domestic public entities or with the participation of state capital. (Ligji nr. 03/L174; 2010).
It is also banned for public enterprises to financially support political entities. Another
form of informal financing remains the practice of government advertising in favor
of the ruling party in electoral campaign, TV time abuse, preferential media support
for electoral parties, as well as massive voter buyout indicators through financial
exchange or exchange in favors / promises.(Krasniqi, 2015).
This would enable illegal donors and users of these donations as political parties and
independent candidates to be punished. Motives why legal regulation of political
parties' funding is required are numerous, as are the forms of legal regulation.
To date, at least four categories of reasons are clearly identified:
Prevention of abuse
Empowering a fair political competition
Empowering voters through the legal rules of transparency and intransigence
As well as empowering political parties as effective actors of democracy
through increased integrity and internal democracy.(Bruno, 2013).
The reason why political parties are not transparent is that there is something to
hide in front of the public, there is something outlawed within the subject, or there
is something that independent bodies can initiate investigative procedures. (https://
www.evropaelire.org/a/28516467.html).
Political parties are jeopardized by the approach and political-financial impact
of formal and informal businesses which express their apparent affection during
election campaigns to shape ties with politics.(New Politician, 2005).
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Funding of political parties during electoral campaigns by formal and informal
businesses, constrain parties that after elections, formal and informal businesses
create legitimate and unlawful benefits.
5.

Illegal campaign expenditures and punitive measures

In practice, it has been found that there are illegal expenditure of public and private
finance in almost every country and every election cycle. These include: Buying
votes, financial or material offers in exchange for taking a vote that is an illegal and
unethical element.This standard is regulated by the electoral law of Kosovo too.
According to this law, the promise of any financial reward from anyone in order to
gain the support of voters is punishable.(Law No. 03 / L-073, 2008).
In electoral laws, it should be sanctioned with clear penalties for illegal campaign
expenditures.Personal out of the pocketexpenses of the candidate in the election
should also be declared, for which expenditures should be set a limit, a bottom line
of election expenditures.( Mejdani,2016). Officials' corruption is a form of illegal
campaign spending, and punitive measures against corruptors and the corrupt are
applied in every country.
A survey on these aspects of corruption undertaken in 1999 by Transparency
International noted that 33% of responses reflected the sense of increased corruption.
Corruption involves the illegal donation of money or something else worth in
exchange for a favored service or treatment.In an election campaign, financial funds
or valuables should not be used as an attempt to buy a voter registration card, to buy a
candidate's registration, or to encourage manipulation of election results.In case of cash
funds and grants, or when electoral concerts are funded, posters, leaflets, newsletters,
television broadcasts etc, full transparency and detailed spending control should be
required.(Mejdani, 2016).Using campaign funds to promote violence, employ gangs,
or commit violent acts during the election process or against candidates, parties or
voters are illegal actions in any kind of system. Campaign funds should not be used
to create false voter registration lists or non-existent voting stations. It should not be
allowed to use means for destroying election materials or to threaten and terrorize
election officials.(Journal of Democracy, NDI: 2005)
These forms of behavior, blackmail and other abusive actions have unfortunately been
applied to the parliamentary elections in Kosovo in 2010, 2014, 2017, where the Central
Election Commission was forced to cancel elections across many municipalities and
polling stations.
For this manipulated election process to a very high degree, their ratings have also
been given by a number of international organizations observing elections such as:
OSCE, ENEMO, IFES, ICG, etc. which have recommended that a number of polling
stations should cancel the elections, multiply the observers during the re-run of the
elections and that post-election state institutions, political parties and civil society
take actions to start reforming the electoral system and electoral processes.
Unfortunately, in this process of reform, experts from relevant fields have not been
invited to contribute, recruiting mainly representatives of political parties, who have
not even been able to contribute for genuine reforms in elections, electoral systems
and electoral processes in Kosovo.
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Conclusions and Recommendations
Monetary expenditures as well as sanctioned electoral campaign services, in
conformity with domestic legal acts and international standards, guarantee a genuine
democratic election process.
These standards, principles and legal norms can be implemented:
- If the bodies dealing with election management and administration assess the
election campaign impartially and objectively;
- If international standards for the financing of political parties and electoral
campaigns are respected;
- If the ruling party or political parties do not extend their influence to the bodies
that run the election management and administration;
- If political parties and other forms of political organization cooperate closely with
the bodies that manage and administer the elections, to report the monetary abuses
of electoral subjects and other election participants;
- If the Administrative Courts that are authorized to assess these violations are
independent and unbiased;
- If the public prosecution is independent and unbiased during the investigation of
illegal asset abusers in electoral campaigns.
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Abstract
This article will address some functions of the space as an important issue of the urban
sociology. It is not an easy task to define the urban space since such definition should take into
consideration the social parameters as an integral part of it. The difficulty of determining urban
space increases if we take into consideration the fact that the urban space is an urbanization
object, a social process that depicts the way cities grows and societies become more complex.
Urban space is a dynamic aspect of urbanization. All human activity is dispersed in time
and space. According to some studies, it is important to understand that all human activities
happens in time and space, but on the other hand it is needed to understand when and where
this activities take place. This article will also address some perspectives of the concept of the
world society and its future. Without neglecting the city, which cannot be considered as casual
in the field of concepts dealt with in urban sociology, it is the heart of its most important issues.
Keywords: space, urban sociology, world society, city.

Introduction
The post-communist transition period has brought new dynamics to the
transformation of the urban areas. Although the improvements have been made in
many ways, there is a disintegration of the traditional city identity. Thus, on one hand
this urban identity that has come from the past has been damaged by time and on the
other hand it has been under pressure from the new urban dynamics of the market
society. The urban identity is a symbolic value. Although it is materialized in various
objects, it has a symbolic meaning and first of all it expresses a major spiritual value.
Then it is a symbolic central value that has been accepted almost by the majority of
the community that recognizes itself, equates to it, and gives meaning to its being
through it. Meanwhile, the urban space is not a pragmatic element, only an area
where it is bought and sold and where it is gained or lost money, in this case it has
lost its symbolism, it becomes foreign to peoples and produces a disintegration of
society itself.
1. Culture, the individual and the social interdependence in time and space
Raymond Williams says: “The culture is the set of mindsets and patterns of behavior and
a way of life that are reflected in the whole activity of the members of the culture” (Dervishi
2007: 4). In this sense, cultural relations are the embodiment of certain mentalities
that direct inter-individual communication and play an important role in the psychosocial formation of everyone. The representation of a human mentality is at the
same time the representation of a certain cultural identity. The latter is based on a
set of values such as ethnic, social, political, etc. Bourdieu sees in culture a set of
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standardized imaginations and common symbols where the legitimacy of which is
recognized by all. While the holding of codes and their good functioning is unevenly
allocated. Culture is a gateway to the forms of recognition, but also an imported
sequence of ideas and works from a minority, to the detriment of the majority. This
order is thought to be natural and changing (Maigret 2010: 141).
For Goffman, a characteristic of societies where the contact between foreign
individuals is a common phenomenon leaves place for social inattention into different
aspects of interaction (Giddens 2007: 117). This is in the sense of two strangers, even
in the sense of contact between two individuals from different countries. Many of
these social aspects are reflected in the processes of urbanization, industrialization,
migration and development of the modern and postmodern states. The organization
of impressions for Goffman is based on the dramaturgy model. Social life is put on a
stage and played by social actors in function of the role and status or social position
that they wear. By organizing impressions, we orientate others to perceive us as we
would like to appear to them. We influence the provision of the necessary information,
from which others can create our own image.
Goffman talks about concentrated and ungrounded interactions. The first occurs in
direct communications with others, a meeting that shares common and different values
between individuals, consciously. A communicative space can make a successful
communication to carry it further, but the opposite can also happen and interaction
remains in place. Irresponsible interaction occurs when individuals exhibit a mutual
awareness for each other. This happens under the conditions of clusters assigned
for different purposes, where although communication cannot be directly, they are
involved in a silent or implicit communication. Social interaction always takes place
under certain circumstances and is placed in a coherent space, generating specific
consequences on time. Both together fulfill the function of increasing the convergence
in time-space.
This is accomplished thanks to the technological changes, the improving of transport
in facilitating the movement of people in time and space. They have the opportunity
to communicate with the different from themselves to a better form, due to the
shortening of time and spatial distances, as well as the acceleration of intercultural
communication in an ever greater regionalization or globalization interdependence
(Giddens 2007: 112- 113). The concept of regionalization helps to understand how
people and social activities are organized in time and space.
2. Different functions of space
Urban space as a dynamic aspect of urbanization has several functions as follows:
a)
Production tool
Space is a production tool. The exchange of raw materials and energy that define
space are found in the space itself. Production modes, which are themselves products,
cannot be separated from production forces, namely technology and knowledge, the
international division of labor, by nature, the state, and by other substructures. City,
space and urban reality cannot be considered as a simple sum of the consumption
of goods in the production sites (the countries that are produced, where they are
produced) of companies. The available space of a city, region, country or continent
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increases the productive forces (production forces) as much as the equipment and
machines of a factory or a company, but does this in another way. Space is used in the
first case while in the second case machine and technology are used.
b) Consumption facility
In production, space in the compound is used in the same way as the buildings and
industrial sites of the car, raw materials, and workforce. When we go to the mountain
or to the beach, we consume space. When the citizens of the industrialized Europe
on the coast of the Mediterranean transform a place to pass the free time, they go
from a productive space to space consumption.
c) Political instrument
Space has become an important political tool for the state. The state uses the space to
provide its control in place, to the narrow hierarchy, the homogeneity of everything
and the partition of the parties. Hierarchy of spaces corresponds to that of social
classes.
d) Blast of class war
Today more than ever, the class struggle interferes with space production. Only the
class conflict can prevent the abstract space from extending to the entire planet, thus
deleting any spatial change. Class action can produce changes that oppose everything
that is concerned with the economic growth, whether it is strategic, logical or system.
Thus, in the world of contemporary production, social space is inserted between
production forces and production tools. This phenomenon is a global emergence and
produces. Thus in a level of space: the global market and new relationships between
society and space. The global space of the world is the place in which our epoch was
created. Along with this global space, with new contradictions that erase the old ones,
some problems arise, i.e. at the level of international relations and the comparison of
strategies between states.
3. World society
World society is an international or intercultural society which Bull considers as
a system society that exists only in the arena of political world, which we know
through the interpretive structures. Weber describes them as the ideal models where
the interplay between capitalization and social interaction conditionality is expressed
(Dunne, Kurki & Smith 2010: 181). According to Bull, the international society exists
when a group of states are linked to common interests and values. A society is formed
where these countries combine communications with each other from a variety of
common rules and institutions. These societies are pluralists and solidarities at the
same time, since they contain a wide variety of multidisciplinary qualities in history,
culture, politics, economics, etc. The interaction between them is aligned by Bull with
the rules of road traffic. On the other hand, world society cannot always be seen in the
globalization plan and vice versa (Maigret 2010: 339-351). Bus and Held hold different
attitudes to the world society in the context of globalization. Different indicators
of development or similarities with international character may have been used at
different times, but they have not had the globalization tendencies: i.e. issues about
people's movement and goods, or political decision-making. Although interactive
activities remain the same, the ability of the intercultural axis has not always had
globalizing goals.
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Moskovic speaks about the human desire for identity and cohesion with his own
identifying image, cohesion with the other and the group that is formed together. In both
cases cohesion and identity appears only in opposition to the difference. Individuals
and societies forms diverse cohesion in the form of narcissism with themselves, in
pairs and in groups (Manuier & Peraya 2009: 273-274). For Alton, any biological
and social system relies on a compromise between plurality and species. While for
Morin each system is a unitas multiprex, which means one and many at the same time.
Reports range between singles and plurality, completeness and types, according to
the cultures and historical moments. Communication describes their effects in these
movements: the notion of the centering faces the notion of the exaggeration - when
a social being, individual or group, becomes capable of overcoming divisions and
differences, recapturing the other's position in understanding the views, mindset and
ways of living. According to Piazhet, the notion of exaggeration helps to overcome
the primitive egocentration. Communication becomes overwhelming through
the interaction between me - the other - the world (Manuier & Peraya 2009: 276).
While Giddens sees the world as a reflexivity of modernity that expands on itself or
indenity. The self turns into a reflexive projection, which means that everything can
be modeled and around which everything is reflected. The individual is thus placed
in an action toward himself and the reflective organization of the social world (Ritzer
& Goodman 2008: 569).
Conclusions
1. The representation of a human mentality is at the same time the representation of
a certain cultural identity.
2. Culture is a gateway to the forms of recognition, but also an imported sequence of
ideas and works from a minority, to the detriment of the majority.
3. The organization of impressions for Goffman is based on the dramaturgy model.
4. Social interaction always takes place under certain circumstances and is placed in
a coherent space, generating specific consequences on time.
5. The concept of regionalization helps to understand how people and social activities
are organized in time and space.
6. The available space of a city, region, country or continent increases the productive
forces (production forces) as much as the equipment and machines of a factory or
a company, but does this in another way.
7. Space has become an important political tool for the state.
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Gruaja, potencial dhunimi në Shqipëri
PhD (C.) Kozeta Ligeja
Instituti i Studimeve Europiane, UT
Abstrakt
Hipoteza- Dhuna ndaj grave, pavarësisht se është e drejta më e dhunueshme, për të gjithë
njerëzit në botë, vazhdon të jetë më pak e vlerësuar. Ndërkohë që Shqipëria është një vend
që vazhdon të këtë nivele të larta të dhunës kundër grave. Dhuna është një problem i thellë
shëndetësor i cili ka pasoja dëmtimin e gruas deri në vdekjen e saj, shkel mirëqenien e grave
dhe shkatërron dinjitetin dhe vetëvlerësimin e tyre. Abuzimi ndaj grave është një problem
kompleks dhe shumëdimensional. Shpjegimi për këtë do të ishte në drejtime kulturore,
sociale, familjare dhe individuale.
Qëllimi i punimit-. Qëllimi i këtij punimi është të vërtetojë nëpërmjet provave, kryesisht
të analizës teorike, por edhe asaj praktike se Shqipëria si shoqëri vazhdon të vuaje ende
fenomnenin kaq të përhapur dhe shumë problematik në familjet e saj, atë të përdorimit të
dhunës ndaj gruas.
Metodologjia- Punimi do të mbështetet mbi disa metoda studimore. Do të përdoret kryesisht
metoda induktive, duke kaluar nga fakte të veçanta në përfundime të përgjithshme, por
edhe ajo deduktive duke kaluar nga konkluzione të përgjithshme për të nxjerrë përfundime
për pasojat e ardhura dhe problemet e veçanta. Nëpërmjet analizës së rasteve të veçanta në
Shqiperi, të cilat kanë adresuar çështje specifike me rëndësi për zhvillimin e punimit.
Fjalet Kyce: Shqipëria, Dhuna, Urdhër mbrojtje, Gratë, Qeveria.

Hyrje
Dhuna ndaj gruas në familje ngelet një nga fenomenet sociale më të përhapura që i
kapërcen kufijtë, e cila përbën një dukuri që shfaqet në të gjitha qytetërimet e ndryshme
botërore. Në deklaratën e Kombeve të Bashkuara për Eliminimin e Dhunës Ndaj
Grave dhuna ndaj gruas është përcaktuar qartë si: çdo akt dhune me bazë gjinore që
sjell ose ka gjasa të rezultojë në lëndime ose vuajtje fizike, seksuale ose psikologjike
të grave, përfshirë edhe kanosjet për akte të tilla, shtrëngime, apo privime arbitrare të
lirisë, qoftë kur ndodhin në jetën publike, ashtu edhe në jetën private.1
Ky fenomen përbën një problem kompleks, përveç se është akt që përfshinë një
marrëdhënie midis burrit dhe gruas: por mbi ta gjitha përbën problem social nga e
cila rrjedhin pasoja negative në shoqëri. Janë shumë faktorë që ndikojnë zhvillimin e
saj si: mentaliteti, tradita e së kaluarës, gjëndja e rënduar ekonomike . Të gjitha këto
faktorë të jashtëm sjellin pasoja në shkeljen e personalitetit të gruas, ulje të integritetit
mental, emocional, fizik mbi të gjitha dhuna gjeneron forma të tjera dhune që ngelet
e skalitur në ndërgjegjen e unit individual.
1
Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve i jep kompetenca të qarta Shtetit për të mbrojtur fëmijët nga të
gjitha format e dhunës në shtëpi dhe familje, dhe përcakton rolin e tij si vendimmarrësi përfundimtar i interesit
më të mirë të fëmijës në fushën familjare. Ndonëse Shteti nuk mund të mbajë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për
akte të veçanta të dhunës së prindërve ndaj fëmijëve, atij i kërkohet të ofrojë kuadrin ligjor dhe masat e tjera
të nevojshme për të ofruar mbrojtje të mjaftueshme, përfshirë edhe masat efektive parandaluese dhe frenuese.
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Vështrim historik
Viti 1990 do ta gjente Shqipërinë në një tjetër rend qeverisës, në inmplementimin
e sistemit demokratik. Shqipëria nuk ishte bërë akoma pjesë e instrumentëve
ndërkombëtarë të cilat kishin në thelb të drejtat themelore të njeriut.
Në vitin 1991 Shqipëria ratifikoi një numër të madh konventash me vlera universale.
Shkurtimisht mund të përmendim:
o Konventa e OKB-së për të Drejtat Civile dhe Politike e cila u ratifikua më 4 tetor
1991;
o Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve, e ratifikuar më 27 shkurt 1992;
o Konventa e OKB-së kundër Torturës dhe Dënimeve ose Trajtimeve të tjera Mizore,
Çnjerëzore ose Degraduese e ratifikuar më 11 maj 1994;
o Konventa Europiane për Parandalimin e Torturës dhe të Dënimeve ose Trajtimeve
të tjera çnjerëzore ose degraduese e ratifikuar më 10 shkurt 1996;
o Konventa Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe
Protokolli përkatës i Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të
Njeriut e ratifikuar më 10 shkurt 1996;
o Konventa e OKB-së për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj
Grave,
ratifikuar më 11 maj 1994;
o Konventa Europiane për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe
Dhunës në Familje ratifikuar më 4 shkurt 2013.
Në vitin 1998 qeveria e asaj kohe miratoi kushtetutën e cila kishe të sanksionuar
dispozita specifike që promovonin parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit, apo
mbrojtjen e dinjitetit njerëzor dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Konkretisht
bëhet fjalë për nenin 18/2 i cili saktëson se: “Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit
dhe askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja,
etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale.” 2 Më
tej, Neni 54/3 i Kushtetutës thotë se çdo fëmijë ka të drejtën “të jetë i mbrojtur nga
dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe përdorimi për punë, e veçanërisht nën moshën minimale
për punën e fëmijëve, që mund të dëmtojë shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën a zhvillimin
normal të fëmijës.”3
Në këtë sfond zhvillimesh u aktivizuan OJF të ndryshme të cilët kishin në thelb të
aktivitetëve të tyre, çështjet sociale kryesisht dhunën ndaj grruas apo duke e shtrirë
më tej objektin e tyre për dhunën e ushtruar në familje.
Bashkërëndimi i të gjithë aktorëve si qeveria e kohës, zbatueshmëria e konventave
ndërkombëtare, roli i OJF-ve, bënë përpjekje për të trajtuar çështjet e dhunës në
familje; kryesisht dhunës ndaj gruas. Alternimi i punës së tyre konsistonte në masat
e ndryshme që u morën si:fushatat sensibilizuese, shërbimet këshilluese, qënrdrat
sociale për strehimin e viktimave të dhunës.
Çfarë është dhuna dhe si shfaqet ajo në familje?
Siç u përmend më lart, dhuna në familje përbën një problem individual dhe mbi
të gjitha shoqëror, ajo prek të gjitha shtresat, shtrihet gjërë në shoqëri, pa dallim
race, ngjyre, niveli arsimor, moshor, fetar, niveli ekonomik etj. Ushtrimi i dhunës në
mënyrë persistente e pengon proçesin të zhvillimit të shoqërisë. Në këtë kontekst
2
3

  Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë neni 18/2, datë 21.10.1998.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë , Neni 54/3 datë 21.10.1998.
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në një shoqëri ku ka gra të dhunuara, nuk ka shoqëri të zhvilluara. Duke qenë se
ky fenomen sjell pasoja sensitive në shoqëri është parë me rëndësi ndërhyrja e
polikëbërësve për të marrë masa parandaluese në lidhje me këtë fenomen. Janë të
shumtë arsyet pse duhen parandaluar dhuna ndaj gruas në familje.
Fenomeni i dhunës ka shtrirë rrënjët kudo në shoqërinë shqiptare. Ajo është përhapur
shumë dhe ka sjellur shumë shqetësim në shoqëri: tashmë familja që u quante
vatër familjare e cila përcillte ngrohtësi familjare është shndërruar me një mjedis
të dhunshëm, ku mbizotëron burri i dhunshëm që vepron me ashpërsi ndaj gruas
duke harruar rëndësinë dhe vlerat që kërkon një marrëdhënie e vertetë dashurie. Pra
shkatërrimi i thelbit dhe i rendësisë që ka familja.
Një argument tjetër që lidhet me shkaqet e dhunës është, meqë ne jetojme një
dimension tjetër kohor, pra në epokën moderne, edhe shoqëria ka pësuar ndryshime
duke jetuar në postmodernizim. Kështu e gjitha kjo ka sjellë ndryshime në dimensione
të ndryshme të jetës. Vite më parë, brënda familjes një rol dominant luanin prindërit
sidomos figura e babait që prevalonte mbi të tjerët. Sot shoqëria ka pësuar ndryshime
në role sociale dhe në koncepte, kjo do të thotë që femrat nuk pranojnë më të jenë pronë
e burrit, ato kërkojnë të jenë më të pavarura gjithmonë brënda kuadrit të seriozitetit,
apo prindërimi i dikurshëm nuk është po i njejti me karakteristikat e prindërimit të
kohës që jetojmë. Këtu fillon dhe paradoksi i vërtetë sepse nuk po kuptohet realisht
ky lloj ndryshimi që ka prekur kategoritë sociale të shoqërisë. Edhe pse jetojmë në
kohë moderne, burri ende në thelb të tij ka konceptin e dominancës ndaj gruas. Këtu
pastaj fillon problemi i vërtet brënda familjes, që gjeneron në dhunë të formave të
ndryshme.
Më lart u përmënd se ushtrimi i dhunës prodhon vetëm dhunë. Më tej akoma përdorimi
i saj në mënyrë të vazhdueshme sjell viktima që përjetojnë probleme shëndetësore,
emocionale, fizike dhe psikologjike. Si rrjedhojë këto gra të viktimizuara jetojnë një
cilësi jetese në nivele të ulta. Këtu cënohet një nga të drejtat themelore e njeriut, e
drejta e për të jetuar i lirë, duke respektuar hapësirën personale.
Efektet fizike dhe psikologjike të dhunës përfshijnë çdo fushë të jetës. Ajo mund të
çojë në izolim social, sjellje josociale, vështirësi ekonomike dhe transmetim të modelit
të dhunshëm tek fëmijët (Neimans, 2002, 80-82) Në vitin 2006, Parlamenti Shqiptar
miratoi ligjin e ri për viktimat e dhunës në familje, ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006,
“Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.4
Duke iu referuar ligjit Nr 9669 “për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare.”vijojmë:
Në kuptim të këtij ligji, përveçse kur parashikohet shprehimisht ndryshe në dispozita
të veçanta të tij, me termat e mëposhtëm kuptojmë:
1. “Dhunë” është çdo veprim apo mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që
sjell si pasojë cenim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik.
2. “Dhunë në familje” është çdo akt dhune, sipas pikës 1 të këtij neni, i ushtruar midis
personave që janë apo kanë qenë në marrëdhënie familjare.5
Duke u bazuar në vlerat universale të familjes, Organizata e Kombeve të Bashkuara
e përkufizon dhunën në familje si një akt që rezulton, ose ka shumë mundësi të
rezultojë në dëmtim fizik, seksual ose mendor duke përfshirë kërcënime ose akte të
ngjashme, shtrëngimet ose heqjen arbitrare të lirisë. Ekzistojnë disa forma të dhunës,
ndër të cilat më poshtë janë renditur ato më të përhapurat në Shqipëri, bazuar edhe
4
Ligji nr .9669, datë 18 dhjetor 2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar me
ligjet nr. 9914, datë 12 maj 2008 dhe nr. 10329, datë 30 shtator 2010.
5
Po aty.
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në përvojën e qëndrave të shërbimit në ndihmë të grave dhe vajzave të dhunuara.6
Dhuna fizike- Ushtrimi i kësaj dhune nënkupton përfshirjen e shumë veprimëve të
dobta siç janë: kapje fizike, shtyrje, goditje, rrahje deri tek rrahje ekstreme, shkulja e
flokëve, tërheqjet zvarrë, të shkelmuarit të viktimës. Kjo formë dhune nis nga më e
lehta, shtyrja për të vazhduar deri tek e më e rënda vrasja e viktimës. Gruaja viktimë
bëhet shenjestër gjatë vitit të parë të maetesës gjithashtu edhe gjatë shtatëzanisë për
të vazhduar gjatë gjithë jetës. Kjo dhunë i jep shumë probleme viktimës. Pasojat e
dhunës janë shumë të rënda: emocionale, lëndime, kufizime fizike deri në vrasje.
Të dhënat sociologjike tregojnë një tipar rëndues, këto gra që kanë rënë viktima të
dhunës e kanë përjetuar dhunën edhe në familjen origjinë dhe si rrjedhojë e kanë
marrë model i të jetuarit dhe nuk kanë kurajon për të kundërshtuar.
Dhunë psikologjike- kjo është një dhunë e cila skalitet thellë në ndërgjegjen e
viktimës. Gruaja viktimë përjeton një sërë sharjesh kundrejt personalitetit të saj siç
mund të jenë: ofendimet, talljet e vazhdueshme, uljet të veprimëve të saj, kritika të
qëllimta, kufizimet e individit, mohimin e marrjes së vendimëve. Gruaja viktimë
ndjehet e poshtëruar, jo e vlerësuar, tek ajo skalitet thellë inferioriteti, përulësia,
vetbesimi ulët për veten, mosvlerësimi nga njerëzit që e rrethojnë. Të gjitha këto
ndjesi do ta shoqërojnë për gjatë gjithë jetës.
Dhuna shpirtërore- konsiston në dhunën e mos lejimit të ushtrimit të zakonëve
traditave fetare, ndalimit të drejtës për të besuar dhe t’u falur sipas besimit të
preferuar. E gjitha kjo formë dhune shfaqet dhe shoqërohet me dhunën psikologjike.
Dhuna ekonomike- Është një formë dhune që haset shumë në familjet tona. Dhunuesi
nëpërmjet ushtrimit të kësaj dhune bën që gruaja viktimë të mos ketë vendimmarrje
ekonomike, hapësirë për të mos patur para në duar me qellim ta kufizojë nga të gjitha
blerjet ekonomike. Gruas i lejohet të mbajë një shifër në nivele minimale parash që
mos të realizojë asgjë blerje shpenzim për familjen e saj. Gruaja e viktimizuar ndjehet
e paaftë ekonomikisht dhe kjo ndikon rëndë në personalitetin e saj si qënie njerëzore.
Dhuna seksuale- kjo dhunë nënkupton kryerje të marrëdhënieve seksuale pa
dëshirën e gruas ku gruaja trajtohet si një objekt seksual, detyrimi i partneres për
të kryer marrëdhënie me individë të tjerë për qëllime fitimi siç është prostitucioni,
kryerja e raportit intim me forcë pas ushtrimit të dhunës fizike. Gjëndja fizike,
mentale, psikologjike në këto rrethana është tepër e rënduar psikologjikisht. Me
kalimin e vitëve të bashkëjetesës gratë bëhen të nënshtruara dhe kjo dhunë i bëhet
një dukuri e zakonshme dhe i durojnë këtë trajtesë të ulët. Pasojat që përjetojnë gratë
janë lëndimet e organëve riprodhuese, nxirrje të lëkurës, çarje të lëkurës, lëndime të
muskujve. Kjo kategori e grave që e përjetojnë këtë dhunë kanë probleme të rënda
me shëndetin mendor, stres, frikë të madhe, ankthe, depresion, çrregullime të gjumit.
Si realizohet mbrojtja e gruas nëpërmjet ligjit?
Ligji nr .9669, miratuar në vitin 2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet
familjare”, ka sanksionuar urdhrin e mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje,
kryesisht për dhunën e ushtruar ndaj grave. Urdhrat e mbrojtjes ndihmojnë viktimën
për t’u mbrojtur nga agresori, jepen me një proçedurë të thjeshtë dhe të shpejtë nga
gjykatat shqiptare. Urdhërat e mbrojtjes janë dy llojesh:
Një urdhër mbrojtje
Gjykata nëpërmjet urdhrit të mbrojtjes është një vendim gjykate që përcakton një sërë
6
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masash mbrojtëse për viktimën. Gjykata e lëshon urdhrin e mbrojtjes pasi të ketë
marrë një sërë provash për dhunuesin që të ketë lënë pasoja të madh tek viktima.
Lëshimi i urdhrit të mbrojtjes është më rëndësi për të mbrojtur viktimën, shëndetin,
qetësinë, sigurinë e saj.
Një urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje: Ky është një urdhër mbrojtje që jepet në
mënyrë të menjëhershme e vlefshme deri kur lëshohet urdhri i mbrojtjes. Arsyeja që
lëshohet ky urdhër është se ka raste që dhunuesi paraqet rrezik të drejtëpërdrejtë e të
mënjëhershëm duke prishur sigurinë, mirëqënien e viktimës. Në rastet kur viktima
është në moshën e mitur gjykata ka të drejtë të pranojë kërkesën ndaj mbrojtjes së
viktimës është 24 orë. Në rastet kur viktima është në moshë madhore, kerkesa nga
ana e gjykatës miratohet brënda 48 orëve. Gjykata vendos një datë për vazhdimin ose
ndërprerjen e urdhrit brënda 20 ditëve nga dita e lëshimit të tyre.
Mënyrat e mbrojtjes së urdhrit të mbrojtjes
Çdo urdhër mbrojtje që jepet varet nga rrethanat individuale me karakteristikat e
rastit të dhunës.
Urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes përfshin këto masa si mëposhtë:
• urdhëron dhunuesin që të ndalojë së kryeri ose së kërcënuari se do të kryejë një akt
të dhunës në familje kundër paditësit (viktimës) ose anëtarëve të tjerë të familjes
të viktimës;
• detyron dhunuesin që të mos cenojë, ngacmojë, kontaktojë ose të komunikojë
drejtpërdrejt ose të tërthorazi me viktimën apo pjesëtar të familjes së viktimës;
• largon dhunuesin nga banesa për një afat kohor të caktuar me urdhër gjykate dhe
e pengon të rihyjë në banesë pa autorizimin e gjykatës;
• pengon dhunuesin që t’i afrohet përtej një distance të caktuar viktimës apo
pjesëtarëve të familjes së viktimës;
• ndalon dhunuesin që t’i afrohet shtëpisë, vendit të punës, banesës së familjes së
origjinës ose banesës së ardhshme të çiftit ose banesës së personave të tjerë, dhe për
më tepër shkollës së fëmijëve apo çdo
• vendi tjetër të frekuentuar shpesh nga viktima, me përjashtim të rasteve kur
frekuentimi bëhet për arsye pune;
• vendos viktimat dhe të miturit në qendra strehimi të përkohshme;
• kufizon ose ndalon dhunuesin që të takojë fëmijën e viktimës;
• ndalon dhunuesin që të hyjë ose qëndrojë në banesën e përkohshme ose të
përhershme të viktimës, ose në çdo pjesë të banesës, pavarë- sisht nga të drejtat e
zotërimit apo pronësisë që dhunuesi mund të ketë mbi këto objekte;
• urdhëron një person të autorizuar nga gjykata (polic ose përmbarues) që të
shoqërojë viktimën ose dhunuesin në banesën e viktimës dhe të mbikëqyrë marrjen
e sendeve personale;
• urdhëron punonjësit e policisë që të sekuestrojnë çdo armë në zotërim të dhunuesit
dhe të gjetur gjatë kontrollove të policisë, ose urdhëron dhunuesin që të dorëzojë
çdo armë në zotërim të tij ose të saj.7
Ndërsa, një urdhër mbrojtjeje njëkohësisht mund të urdhërojë:
• dhunuesin që të lejojë viktimën të zotërojë banesën në përdorim të përbashkët ose
pjesë të saja;
• urdhërojë dhunuesin që të paguajë qiranë për banesën e përhershme ose të
përkohshme të viktimës si dhe të paguajë detyrime financiare për viktimën,
fëmijën, ose pjesëtarë të tjerë të familjes në ngarkim të viktimës;
7
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• kalojë kujdesin e përkohshëm të fëmijëve te viktima dhe përkohësisht t’i heqë
dhunuesit të drejtat prindërore;
• vendosë dhe urdhërojë ndërhyrjen e shërbimeve sociale publike ose private
të vendbanimit ose të organizatave që kanë si qëllim mbështetjen dhe pritjen e
personave të dhunuar në familje;
• urdhërojë dhunuesin që të kryejë një pagesë periodike në favor të personave
bashkëjetues të cilët, si pasojë e masës së mësipërme mbeten të privuar nga mjetet e
jetesës. Për të siguruar kryerjen e pagesës, gjykata mund të urdhërojë punëdhënësin
e dhunuesit që ta transferojë pagesën drejtpërdrejt te përfituesi;
• dërgojë viktimën e dhunës në familje në programe rehabilitimi;
• urdhërojë dhunuesin që të marrë pjesë në programe rehabilitimi.8
Vështrim rreth situatës së zbatushmërisë së urdhrave të mbrojtjes
Gjatë vitëve të fundit është konstatuar nga gjykata e Tiranës se janë rritur kërkesat
për urdhër mbrojtje. Ajo që raportohet nga gjykata e Tiranës është se periudha fillim
Janari - deri në Gusht 2017 rezulton të këtë 673 urdhra mbrojtje nga të cilat 137 prej
tyre janë pranuar ndërsa 433 të tilla janë pushuar nga gjykata.
Sipas avokates Vjollca Pustina kjo ndodh për faktin se palët nuk paraqiten në gjykatë
pasi kanë bërë dënoncimin. Ajo theskson se “ Në fakt urdhrat e mbrojtjes nga viti në vit
janë rritur. Rezulton që numri i kallëzimeve të mbërritura në Gjykatë është shumë i lartë dhe
marrja e urdhrave të mbrojtjes nga Gjykata me vendim është shumë i vogël. Kjo vjen sepse
palët, në rastin konkret i dhunuari dhunuesi nuk paraqiten në Gjykatë dhe kjo e fundit në këto
kushte e pushon çështjen.
Një tjetër problem sipas saj është dhe zbatueshmëria e urdhrave të mbrojtjes, kjo vjen
se numri i inspektorëve të policisë është më i vogël duke e krahasuar me numrin e
popullsisë. Ajo sqaron se: “Një inspektor që mbulon një zonë të caktuar ka nën juridikison
rreth 6 mijë deri 22 mijë banorë. A mundet që një inspektor zone të mbulojë e kontrollojë kaq
shumë njerëz. Duhet që organet e policisë të punojnë pak më shumë, te ketë të paktën të ketë
pak më shumë inspektorë të zonave,”shton Pustina.
Në kontekstin social ky tregues tregon se edhe pse ngrihen shumë urdhra të
mbrojtjes, gratë janë të detyrura të heqin dorë nga kjo nismë protektive të unit të
tyre për shkak se ato përballen me shumë presione nga mentaliteti nga njerëzit e tyre
dhe nga shoqëria në përgjithësi. Si rezultat i gjithë kësaj konkludohet me konceptin
meskin se gruaja shihet ende si pronë e bashkëshortit. Në ditët e sotme është akoma
e vështirë për t’u pranuar nga burrat shqiptarë që gruaja të marrë e para iniciativën
për t’u ndarë nga partneri i saj.
Një tjetër problem që evidentohet është, në rastin e realizimit të divorcit ish
bashkëshortët janë të detyruar për arsye ekonomike të qëndrojnë në një banesë me
dhoma të ndara dhe kështu rrezikohet më shumë ushtrimi i dhunës.
Paraqitja e rastëve të dhunës ndaj gruas në shoqërinë shqiptare të ndodhura në
vitet e fundit:
Në rajonet e policisë shfaqën raste të reja, të viktimave të cilat janë pajisur me urdhër
mbrojtje me vendim gjykate por vihet re se shumica e agresorëve nuk e zbatojnë
këtë vendim dhe vijon serish dhunimi i gruas, duke mos respektuar afatet e urdhrit
8
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të mbrojtjes.
Më konkretisht i referohemi rastit ku një grua e cila quhet Fildes Hafizi, me profesion
gjyqtare ka qenë viktimë e dhunës së ushtruar nga bashkëshorti i saj. Gruaja edhe pse
ishte me profesionin e gjyqtares, një grua që nga pikëpamja e kapacitetit ka pasur
mundësitë institucionale e saj për t’u mbrojtur nga agresori por edhe pse ishte pajisur
me urdhrin e mbrojtjes dhuna që përdori bashkëshorti i saj e çoi deri në vrasje. Ky rast
tronditi opinionin publik. Arsyet janë të thjeshta këtu tregohet qartë për dështimin e
plotë të organëve të drejtësisë për të ulur krimet në familje. Nga ana sociale opinioni
paraqet mosbesim tek organet e drejtësisë të cilët janë të brishta në vendin tonë. Në
shoqëri ka gra të cilat nuk janë të arsimuara dhe si rrjedhojë janë të paafta për të mos
i bërë ballë sulmit të abuzuesit.
Një ngjarje e rëndë që ndodhi në vitin 2016 ku një grua me emrin Liljana Rukajt e cila
ishte e pajisur me urdhër mbrojtje nga gjykata u hodh nga dritarja e katit të 4-rt pas
dhunës që ushtroi bashkëshorti i saj Ferdinand Rukaj.
Vijojmë më tej me një ngjarje të rëndë që e tronditi serish opinionin publik. Qytetarja
Ida Dervishi u vra nga bashkëshorti i saj para fëmijëve. Viktima ishte pajisur me
urdhër mbrojtës para se të humbte jetën nga agresori.
Po ashtu një tjetër vrasje ka ndodhur vitin e kaluar. Qytetarja Dallëndyshe Jazxhi
u vra nga bashkëshorti Edmiri edhe pse ajo e ka denoncuar për dhunë dhe më pas
kishte marrë dhe urdhrin e mbrojtjes.
Këto janë disa nga rastet e vrasjeve të grave të ndodhura vitet e fundit në Shqipëri.
Këto janë vetëm disa prej rasteve tragjike, ndërkohë me qindra të tjera listohen në
statistikat e policisë ku dhuna sitematike nuk ndalet përpos urdhrave të mbrojtjes.
Sipas raportit të policisë: në vit regjistrohen qindra denoncime ku viktimat e dhunës
tregojnë me fakte dështimin e shtetit për t’i mbrojtur.
Ekspertët ngrenë shqetësimin se sistemi i urdhrave mbrojtës dhe ai i strukturave
shtetërore nuk funksionojnë siç duhet në parandalimin e krimeve të rënda që rrjedhin
nga dhuna në familje. Në një vit, policia regjistron mesatarisht 4 mijë proçedime për
dhunë në familje dhe jepen mbi 2 mijë urdhra mbrojtjeje. Një përqindje e lartë e tyre
shkelen, edhe pse nuk ka një statistikë të qartë pasi viktimat i tremben denoncimit të
dytë për shkak të presioneve.
Praktika ka treguar se dështimi i urdhrave të mbrojtjes bëhët për shkak sepse edhe
pas dhunës të dy palët viktima dhe agresori jetojnë nën një banesë të përbashkët
edhe pse agresori duhet të qëndrojë rreth 500 m larg gruas të dhunuar. Politikëbërësit
duhet të bëjnë një rregullim të ligjit, pasi është paradoksale që viktima dhe dhunuesi
të jetojnë një banesë pasi kanë marrë urdhrin e mbrojtjes.
Përfundime
Në përfundim të punimit konkludojme se fenomeni i dhunës ndaj gruas është mjaft i
përhapur dhe në nivele të larta në shoqërinë Shqiptare. Ushtrimi i dhunës në familje
paraqet pasoja në dy drejtime bazike. Së pari në drejtim individual, gjenerohen
probleme shëndetësore, fizike, mentale. Së dyti pasoja për shoqërinë, përdorimi i
vazhdueshëm i dhunës transmeton modele negative për opinionin publik. Gjithashtu
ndikon dhe negativisht në zhvillimin e shoqërisë. Edhe pse ne jetojmë një shoqëri
moderne akoma ekziston koncepti që burri shqiptar me një sërë tiparesh meskine e
konsideron parteneren e tij « pronë ». Egoja e burrit shqiptar nuk pranon që hapi i
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divorcit të vi nga gruaja e cila kërkon dhe e ndjen të nevojshmë pavarësinë e unit të saj.
Parlamenti Shqiptar ka miratuar instrumenta ligjorë të cilët edhe pse në përmbajtjen
e tyre janë me efekte pozitive në mbrojtjen e viktimës nga dhunuesi por nga ana
praktike është e vështirë zbatueshmëria e tyre. Kjo për faktin se organet e drejtësisë
janë shumë të brishta dhe si rrjedhojë ato nuk përcjellin besim dhe transparencë
apo siguri tek opinioni publik. Konkluzion ky që vërtetohet nga rastet praktike që
ndodhin vitet e fundit në Shqipëri.
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The damage of the war and the establishment of the communist regime in
Albania
Jonela Canaj
University of Tirana
The Damages of War
With the end of World War II, the Albanian state is in a very difficult situation in
political, social and economic life. Numerous political and military events of August
1944 diminished any economic activity and made it difficult to produce statistical
data. State Offices were not able to provide official records; during this month with
the deterioration of the situation they could not even give general notes. So the
economic information of August was entirely based on the sayings of traders and
buds. But later, the Department of Statistics began operations to carry out a general
war damage census (April 1939-November 1944) 1. Wheat harvesters were good,
albeit smaller than last year. Forecasts on maize production were good. Constant
bombings and machine guns throughout all of Albania's main roads have made
trade completely banned2. The most active was the sale of retail goods. Foreign
trade (import and export) ceased to operate. Unemployment began in all areas of the
country. The industrial sector considerably reduced its activity. The main cause of this
information is the lack of electricity distribution. Market prices remained constant one
month earlier. Wholesale prices had an additional 3.6% while retail prices fell by 2.6%
compared to the previous months3. The gold market has been quite active. The price
of napolon gold changed on average from a maximum of 548 francs to a minimum of
the Albanian franc 5194. In a telegram addressed to the Presidency of the Council and
the Presidency of the Council of Ministers, the worsening situation of the Prefecture
of Gjirokastra is reported on the urgent need for food of the population5. In Fier and
the districts, the Italian army massacred and grabbed6. The Italian gendarmerie was
terrified by arresting the population of Mallakastra and Fier merchants in the middle
of the bazaar, leaving a very bad taste to the people7. On September 12, 1944, when
Italian power was established in Fier, even though it was rumored that the Italians
had come as friends rather than invaders, the situation of the people was difficult,
causing fatality, horror and sadness8. In the Prefecture of Durres on the functioning
of the general administration there was a lack of staff and there was also a massive
closure of the schools. The situation was worsening in different districts such as Vlora,
Korca, Fier, Tirana etc9. According to the information, the lessons in the central and
  Historia e Popullit Shqiptar, Vol. IV, Tiranë 2009, P. 35-40.
AQSH, F. Banka Kombëtare e Shqipërisë-Drejtoria Qendrore, D. Nr. 88, V. 1944, Bankës së shtetit , P.1.
3
Idem, P.2
4
Idem, P.3.
5
AQSH, F. Këshilli i Shtetit, Ekonomi, Financë, D. Nr. 269, V. 1944, Ministria e Punëve të Brendshme
Tiranë 1944.
6
AQSH, F. Ministria e Punëve të Brendshme-Zyra Politike, D. Nr. 175, V. 1944.
7
Idem, P.2.
8
Idem, P.3.
9
AQSH, F. Ministria e Punëve të Brendshme-Zyra Politike, cit, D. Nr. 175, V. 1944, Shteti Shqiptar
1
2
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district schools of Shkodra were neglected10. The damages of war were numerous in
humans and materially. Italy left the trace of damage. There were damaged power
plants where the total amount of damages in the material was 7,310,000 gold francs.
Damage was in buildings, 5 buildings with a damage of 120,000 gold francs. Damage
to engines, 8 engines with a damage of 140,000 gold francs. Damage to distribution
network, 30 km distribution network with a damage of 750,000 gold francs. 1,500,000
km of electricity unpaid by the fascist army on the occasion of the capitulation, with
a damage of 1,500,000 gold francs. Damages caused to Albanian private capital by
Italian electric firms of a sum of 5.000.000 gold francs11. During the National Liberation
War, the Italian-German occupiers prevented the war of the Albanian people burning
and demolishing 35,000 dwelling houses and agricultural land12. Significant damages
occurred and the administration of Post and. Telegraph 1,500,800 gold francs damage
to relevant material of telegraph and telephone installations13, office materials14.
Damage to telegraphic networks destroyed by the Italian fascist occupier from 7
April to 8 September 1943 were:
- Tirana 37,250 Gold Francs
- Durres 44,500 Gold Francs
- Shkodra 43,500 Gold Francs
- Cash 50,000 Gold Francs
- Elbasani 69,750 Gold Francs
- Bishop 59,500 Gold Francs
- Korca 71,950 Gold Francs
- Berat 179,150 Gold Francs
- Vlora 137,000 Gold Francs
- Gjirokastra 334,400 Gold Francs15.
In Albania the damages began to be caused by 7 April 1939, as were the Shijak bridges,
buildings in Vlora, Durrës and Saranda. The worst damages were sacrificed during
the October 1940-May 1941 war of the Italian-Greek War, where many bridges of
southern Albania and many villages were destroyed. Damages continued to deepen
in the period 1942-1944 where they were blown up: the Durrës port, large concrete
bridges (10), hundreds of villages and thousands of homes burned down (61,040
gold damage damages), the entire telecommunications network was disbanded. In
general, the entire surface of the roads was destroyed (100%), there was also large
scale extortion16. There were considerable damage to real estate and real estate for the
prefectures of Elhanan17 and Gjirokastra18. The Communist Party of Albania, having
in mind the serious state of affairs, gives priority to the creation of a political system
that is appropriate to its nature and aims: the organization of the state as a means
of achieving reforms leading to a immediate normalization of life and economic
Nënprefektura Durrës, 24 april 1944.
10
AQSH, F. Ministria e Punëve të Brendshme-Zyra Politike, cit, D. Nr. 201, V. 1944, 1 may 1944.
11
AQSH, F. Ministria e Punëve Botore-Zyra Ekonomatit, D. Nr. 417, V. 1945.
12
AQSH, F. Ministria e Punëve Botore-Drejtoria e Rindërtimit, D. Nr. 357/1, V. 1946.
13
AQSH, F. Ministria e Punëve Botore-Sekretaria e Përgjithshme, D. Nr. 33, V. 1947, P. 42.
14
Idem, P. 44.
15
Idem, P. 43.
16
Idem, P. 45.
17
AQSH, F.Komisioni i Planit Shtetit, D. Nr. 5, V. 1945.
18
AQSH, F.Komisioni i Planit Shtetit-Drejtoria e Statistikës, D. Nr. 6, V. 1945.
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development, but also to defeat and eliminate the opposing class and its resistance19.
Part of the political system that was being organized in the country was also the
mass organizations. The largest organization was the National Liberation Front that
was called the Democratic Front. During the war part of the Front was the three
organizations: the Communist Party, the Union of Anti-fascist Youth, and the Union
of Anti-fascist Women, which although with their particular individuality acted in
harmony in carrying out the Front program. After the liberation of the country, unions
would be formed, but the Front was the largest and most important organization. The
front in Albania, unlike the fronts of other democratic countries, was not a coalition
of parties as the only party was the Communist Party.
The General National Council
Only after the liberation of the country the Congress of the National Liberation Front
will be convened in August 1945 and requested the election of the Constitutional
Assembly, the legislative body and the representation of the country. In September,
the General National Council meets and approves the laws for the Constitutional
Assembly, selects the people's representatives in Constitutional Assembly and the
electoral rolls. These laws allowed the participation of all candidates, regardless of
the Front, the existing parties or groups or those that could be formed later20. Elections
for the Constitutional Assembly were held on 2 December 1945. 90% of the voters
participated in the polls and 93% voted for the candidates of the Front.
The Assembly had two main tasks: to decide on the form of government that the
Albanian state should have and to approve the Constitution. The Assembly began
work on January 10, 1946 and one day later declared Albania the People's Republic
by ending the monarchy. On March 14, the People's Assembly was chaired by Omer
Nishani. The Constitution adopted the principles of political, social and economic life
of the People's Republic of Albania. The basic principle was the unification of power,
which meant that all state bodies were formed and dependent on the Parliament as
the only representative of the sovereignty of the people. The Constitution sanctioned
the principle of the establishment and functioning of the judicial system, namely
judicial power. Private property was guaranteed under the Constitution. The state
controlled private property, and when private property was needed in the country,
private property was confiscated. Citizens had basic rights such as the right to work,
the right to property, the right to vote, freedom of thought, freedom of association,
etc. On March 18, Parliament appealed to Communist Party leader Enver Hoxha to
form the government. On March 24, 1946, Parliament approved the new program and
government with Prime Minister Enver Hoxha The government's program set the top
priority: rebuilding the country, education and combating illiteracy. In accomplishing
the main objective that the Communist Party had undertaken during the National
Liberation War, the first task was to change the social and economic development
that would lead Albania to the path of socialism. Based on the teachings of MarxismLeninism and the real national and international conditions, the Communist Party
began elaborating its program towards the country's socialism. But before reaching
19
20

Historia e popullit shqiptar, Vol. IV, Tiranë 2009,  P. 172.
Historia e Popullit Shqiptar, Vol. IV, Tiranë 2009, P. 175.
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this he had to fight against the opportunistic position of Sejfulla Malëshova21. In order
to stabilize the orientation towards socialism and to hit the opportunistic position of
Malëshova in February 1946, the Plenum of the Central Committee of the Socialist
Party of Albania was held, which was of great importance in the life of the Party and the
country. The plenum sharply criticized the defects faced in the political and economic
arena of the Party, condemned Malëshova opportunistic stance by expelling him from
the Central Committee, orienting the political party towards expanding revolutionary
socialist measures in all areas where primary was the economic one. The foreign policy
objective was to strengthen cooperation with the Soviet Union and the countries of
popular democracy and the fight against any pressure and threat from American
and British imperialists. The plenum clearly ruled that Albania's relations would be
oriented towards the East and ended the policy pursued until then in the same place
as the Soviet Union and the Western countries22. The government committed itself
to protect with all the forces the freedom, independence and territorial sovereignty
of the people and the pursuit of a peaceful international policy23. Immediately after
the Plenum of V according to the focus of the objectives on the governing bodies
began the elimination of undesirable individuals and enemies of the state24. With
the program where the goverment begins to take landowners and factories, owners'
objections have began. The opposing deputies used this dissatisfaction and formed
the "National Democratic" organization, criticizing the extraordinary income tax law
and general economic banking policies. The activities of this organization had the
support of Anglo-Americans who were interested in changing the political situation
in Albania but in vain attempted to organize an uprising in Shkodra with other anticommunist groups like the National Front. The main organizers of the uprising were
captured and sentenced to death by the Military Court25. Significant measures were
taken in the area of justice: the adoption of the Labor Code, the new Penal Code, the
Family Code, the State Security, etc. Protection of the socialist system was related to
the development and modernization of the armed forces. During 1946 the armed
forces were organized: the Partisan forces formed a stable and modern army. All
necessary military equipment measures were taken with modern technical means
and the preparation of senior military and political officers. Military service became
mandatory. Important steps were also taken to strengthen and modernize the State
Security and Security26. During this period, popular power grew and became more
capable in identifying enemies.
But vigilance was always high, this is seen in a party warrant in June 1947, "The
work of the enemy must be taken seriously and this requires constant, vigilance and
revolutionary vigilance". What can be said in the case of Albania and other communist
regimes in Central and Eastern European countries after World War II is that lines of
thought and action were prepared by the USSR and Stalin. The communist regime
in Albania in all its existence has been faithful to Marxist-Leninist thoughts. The
Historia e popullit shqiptar,  Vol. IV, Tiranë 2009, P. 183.
AQSH-AQP, F. 14, V. 1946. Raport i Enver Hoxhës mbi situatën dhe ndjekjen e rrugës së partisë, Plenum
i V, 21 February 1946, P. 20.
23
  Historia e Shqipërisë, vol. IV, Akademia e Shkencave e RPSH 1983 Tiranë, P. 51-55.
24
Idem, P. 87.
25
  Historia e popullit shqiptar, Vol. IV, Tiranë 2009,  P. 193.
26
  Historia e Shqipërisë, Vol. IV, Tiranë 1983, P. 89.
21
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ideology of authoritarian rule in Albania was based on a conducting class with a
homogeneous structure that has been the bearer of a political perspective. This class
has established its power mainly on the idea that it is possible to recognize reality
in an "objective" way, and that a policy based on Leninist ideology is unmistakable.
With the help of the Soviet Union, it was possible to create the heavy industry that
had never existed in the food industry.
Albanian situation at the End of the War
The end of the war finds the Albanian state in a very bad economic state. The sacrifices
of the Albanian people and its contribution to the antifascist war were very large
compared to the territory and population of the country. With a stretch of 28,748 km2
and a population of approximately one million people, Albania emerges from the
war with a balance of 28,000 fallen partisans, almost 3% of the population. There were
also material and financial losses. Cities and villages were destroyed or damaged
(2,500 in total), roads and bridges were destroyed27. The Albanian economy at the
end of the war was almost paralyzed and an immediate priority was reconstruction,
economic and financial recovery. The newly established Communist Party of Albania,
apart from the formation of state organs and the revival of the country, is directed
towards some measures of anti-capitalist and socialist character. The objective of
these measures was to confiscate the goods of the bourgeoisie and the landowners
(landlords) and the creation of a centralized socialist economy. The government was
aware that, like the liberation of the country, economic recovery and reconstruction
of the country would be the result of direct work of the working class; this process
should be based on the workers' wings and the material resources of the country.
On December 15, 1944, the Democratic Government of Albania adopts Law no. 19
"State control over Albanian industry and societies". The first paragraph of this law
approved that all Albanian industries and societies be under the control of the state.
Execution of this law was the duty of the Council of Ministers (paragraph 2-39).
From this moment all economic-financial activities were made under the name of
the company but under the strict control of the state28. This law addressed Albanian
industries and societies. Law no. 19 approved the rights and obligations of the Audit
Commissioner; initially controlled production and distribution of products, had
the right to participate in all sectors of production and distribution. Later this task
is passed to the controller who was elected by the workers' work centers where he
enjoyed the trust of other workers. The controller was a militant of the Communist
Party and had to embrace the Party's objectives and reforms. In order to crack down
on the economic position of the bourgeoisie and foreign policy, on 15 December 1944
the special law was sanctioned which sanctioned the monopoly in foreign trade. The
law prohibited the export of valuable products and precious stones prohibited the
import and export of any product without the special permission of the Ministry of
Economy. Given that such permits were not granted this law de facto establishes the
monopoly of foreign trade. The law on confiscation was also important. According
to the law no. 24 of December 15, 1944, the democratic government of Albania
27
28

  I.Fishta, M. Ziu, P. 98.
  Fletorja zyrtare, nr.2, V. 1944.
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authorized the command of military units, district commanders, national liberation
councils and prefectures, to use all means of land and sea transport to fight and rebuild
the country. Based on the decisions taken at the Congress of Permet for review or
cancellation of any agreement made during Zog's reign with foreign countries at the
expense of the Albanian population in early 1945, with the decision of the National
Liberal Antifascist Council, all state assets were confiscated and semi-public of Italy
and Germany located in Albania.
All the assets of German and Italian citizens, Italian, German and Italian-Albanian or
Albanian-Albanian businesses and companies that were employed in Albania were
also placed under state control; the license of the National Bank of Albania was also
canceled29. Since the beginning of 1945 important moves were made towards foreign
capital. The Law of 13 January 1945 "On the confiscation of Italian and German
property for confiscation of the property of Italian and German citizens"30, decreed
the nationalization of foreign capitalist businesses and societies (Certified Italian
state and private companies such as AGIP, EIAA, ITALBA , SESA etc.). Through
these measures, the government de facto and de jure owns not only the underground
resources of Albania, but also the means of companies and foreign companies needed
in the main sectors of the domestic economy. The great practical importance of
such seizures is clear, as according to data in 1938 foreign capital occupied 75.60%
of industry, 22.6% occupied joint ventures, while the bourgeoisie held only 1.8%31.
The country's reconstruction began vigorously and with great precautions, it was
a colossal work given the damage of the war32. Entrepreneurship S.A.N engaged in
worldwide works for repairs to damaged buildings during the war. Measures were
taken for various materials that were needed for the reconstruction of the city of
Vlora as: nail polish etc33. The villages could not be neglected, so measures were taken
for the reconstruction of burnt villages, mostly homes34. Guidelines were given on
the reconstruction of railways, roads, bridges, etc35. Problems on planning of various
sectors such as agriculture, industry, construction, trade, etc36. were discussed. And
the most important for the country's recovery were financial plans37. Of course, the
role in boosting the economy and rebuilding the country was on internal sources,
but it was also the help from foreign states. The Soviet Union and other Eastern
European countries had just emerged from the war, which had led them to economic
difficulties, so the loans granted by the Soviet Union in 1945 did not satisfy the needs
of the Albanian economy. Western countries through the United Nations Relief and
Reconstruction Committee38 assisted the countries affected by the war and part of
this program was Albania. United Nations Relief and Reconstruction Committee
provided assistance to Albania with a value of $ 26,250,900, of which $ 12,364,600
for economic growth and the rest for the needs of the population, such as food,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Historia e Shqipërisë , Vol . IV , Tiranë, 1983 , P . 35 .
Fletorja Zyrtare, nr. 6, V. 1945 .
Historia e Shqipërisë , Vol . IV , Tiranë , 1983. P . 36.
ASHQ, F. Ministria e Punëve Botore, Drejtoria rreth Kulturës dhe Urbanistikës, D. 184, V. 1945.
ASHQ, F. Ministria e Punëve Botore, Drejtoria e Rindërtimit.
ASHQ, F. Ministria e Punëve Botore, Drejtoria e Rindërtimit, D. 357/3, V. 1946.
ASHQ, F. Ministria e Punëve Botore, D. 241, V. 1947.
ASHQ, F. Komisioni i Planit të Shtetit, D. 47, V. 1945.
ASHQ, D. 845, V. 1956.
Historia e Shqipërisë, Vol. IV, Tiranë, 1983, P. 31.
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clothing, medicine and hygiene. During the aid program, misunderstandings arisen
between the Albanian government and the UNRRA missionaries, which tried to use
the aid for political purposes, to overthrow the post-war power but had no results.
However, Albania won $ 26 million from UNRRA, which was the only source that
provided significant assistance to the country's reconstruction after the war39. The
industry to which the government prioritized was the industry. It was started by the
reconstruction of Kucova and Patos oil extraction sites. By the end of 1945 the Kucova
oil plant was almost fully operational and helped to meet the needs of the economy
and national defense. In 1946, the oil industry exceeded the level of production in
1938. The reconstruction of greenhouse, chrome and bitumen mining was also of great
importance. Since the mines were an important source of the economy, there were
some organizational measures of their most lucrative management40. In the industry
sector was also given importance to the repair of power plants, mechanical industry,
building materials industry and so on. Within a short period of time the industry
grew and was generated. In 1946 the level of industrial production exceeded that of
1938, marking a figure of 181.2%. The agriculture sector obviously had an immediate
need for action just like in the industry. The majority of the population lived in the
village and the supply of the population and the army with groceries depended on this
sector. The state intervened with the necessary means and supplies needed to cultivate
the land. This sector slowly begins to grow, from 1946 to 1947, the cultivated land
area increased by 100,000 hectares, surpassing the pre-war agricultural production.
The state also intervened in the transport sector; with the mobilization of citizens
and state intervention, roads, bridges, ports etc. were constructed or reconstructed.
The reconstruction of the country was largely done through volunteer work which
became very devoted. The Communist Party, apart from the reconstruction of the
country at the same time, began confiscating top-class property.
The goal was to destroy the old economic model and start the economy of socialism.
There have been some radical revolutionary measures, besides the Commissioner
of Control, the nationalization of the occupiers' property, the state monopoly on
foreign trade, the confiscation of the property of political refugees, traitors and war
criminals was introduced, not forgetting the nationalization of the means of transport
in bourgeois ownership, nationalization of banks, monetary reform, agrarian reform,
extraordinary income tax winnings41, etc. Private sector revenue that was nationalized
began to shed the proceeds and gains in the state coffers42. According to law no. 627,
1.6.1948 published in Official Gazette no. 65, 14.6.1948 "All the property, rights and
interests of Italy and of Italian citizens who are in the land of the People's Republic of
Albania are transferred to the ownership of the Albanian state. The wealth of Italian
legal entities is also confiscated 43.

H.Kaba, UNRRA në Shqipëri 1944-1947 , Tiranë , 2000 , P . 59, 188 .
D.Sadikaj Rindërtimi i industrisë së vitet 1945-1946, "Studime Historike", nr . 3. 1975 , P. 40.  Statistikat e
RPSH, V. 1961 , P. 95, 108 .
41
Fletore Zyrtare, nr. 3, 23 january 1945.
42
ASHQ, F. Ministria e Financave-Drejtoria e të Ardhurave, D. 186, V. 1946.
43
ASHQ, F. Ministria e Financave-Seksioni Juridik, D. 779, V. 1949, P. 1.
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Conclusions
The economic sector was the most delicate point where the enemy could hit. It was
noted that the existence of the new popular democratic state and its future was
closely linked to the existence and strengthening of the state and cooperative sector.
In this plenum it was decided that immediate and radical measures should be taken
to strike the economic base of the bourgeois classes and to accelerate the process
of building the economic base of socialism in Albania. For this the mines and the
entire industry became the exclusive property of the state and also domestic and
foreign trade was governed by the state. The cooperative system and strict measures
to control and limit the private sector had to start. Everything for the strengthening
of the state sectors, a continuous struggle for private capital, maximum help for the
cooperatives of consumption and production to make a great contribution to the
state. Although the measures taken for the re-establishment of the economy and the
normalization of life, the country had a great lack of items especially those with high
consumption: wheat, salt, sugar etc. In order to normalize the situation, emergency
measures such as compulsory mobilization of specialists from various sectors and
skilled workers, the material stimulation of skilled labor and educated workers were
taken, but these measures did not solve the problem. Faced with these problems and
difficulties that existed in collecting and supplying the population, the state used
a new system, similar to the New Economic Policy approved by the Soviet Union.
The new system for collection and supply was approved by the Council of Ministers
in January 1949, this system led to an increase in production and consequently the
supply of the population with vital products.
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Rregullimi i kontratës së qirasë financiare (leasing) sipas legjislacionit
shqiptar
Hysen Saliko
Abstrakt
Leasing apo qiraja financiare është padyshim një nga aktivitetet dhe marrdhëniet juridike që
është zhvilluar me ritme të shpejta në shumicën e vendeve të botës, përfshirë ekonomitë në
tranzicion, duke u bërë një nga metodat më të preferuara për financimin e investimeve bisnesore,
por edhe të konsumit privat e familiar. Leasing është veçanërisht i përhapur në financimin
e teknologjive të reja, makinerive e paisjeve, teknologjisë së informacionit, kompjuterave e
programeve kompjuterike, automjeteve, si edhe të nevojave familjare e individuale për pasuri
të patundëshme, për autovetura, etj.
Thelbi i qirasë financiare është financimi i bizneseve për: teknologji të reja, makineri dhe pajisje
të prodhimit, informacioni se "qiraja financiare (leasing) është lidhja juridike, sipas të cilës
qiradhënësi blen nga furnizuesi, një objekt të zgjedhur nga qiramarrësi, dhe ia jep qiramarrësit
në përdorin gjatë një periudhe të caktuar, me një çmim të caktuar në kontratë dhe, në fund të
afatit të kontratës, qiramarrësi mund të blejë objektin, mund të vazhdojnë ta përdorë atë me
qira për një tjetër periudhë ose ta japë atë përsëri në qira”. Infrastruktura ligjore e zhvillimit të
qirasë financiare në Shqipëri ka qenë subjekt i ndryshimeve dinamike dhe përmirësimeve, ku
për herë të parë është miratuar Ligji Nr 9396, datë 12.5.2005 "Për dhënien me qira financiare",
i cili është përditësuar në 2007 dhe 2008. Në përmbajtjen e tij përkufizohet qiraja financiare si
një marrëveshje me qira që shtrihet për një vit ose më shumë dhe përfshin një seri pagesash
fikse.
Fjalë kyçe: leasing, karakteristika, legjislacion, avantazhe.

1. Koncepti i qirasë financiare (leasing)
Leasing është një term ekonomik i përdorur për të përshkruar marrëveshje financimi,
të cilat ndajnë karakteristika të caktuara. Në përgjithësi, qiratë financiare përfshijnë
një palë (qiradhënësi) që garanton dhënien në përdorim të një kapitali të caktuar
një pale tjetër (qiramarrësit) në këmbim të disa pagesave (periodike). Megjithatë, në
praktikë termi "me qira" financiare është përdorur edhe për të përshkruar një hua të
siguruar nga një e drejtë jo posedimore e pengut.
Leasing është konsideruar si financim në bazë të pasurisë. Përderisa qiradhënësit
ruajnë pronësinë e aseteve që qirasë përgjatë kohëzgjatjes së kontratës, këto asete
me qira, janë një formë e natyrshme e kolateralit në kontrata të tilla (në krahasim
me kreditë bankare tradicionale të cilat ose do të jenë të pasigurta ose do të bëjnë
përdorimin e llojeve të ndryshme të kolateralit dhe në mënyrë tipike pasuritë të tilla
si pajisje, të cilat janë të pandara në qira). Huadhënia bankare fokusohet në shlyerjen
e kredisë nga huamarrësi nga dy burime: një burim primar, derdhja e parasë, dhe një
burim dytësor, psh. kolaterali.
Leasing-u është i përqendruar në aftësinë e qiramarrësit për të gjeneruar flukse
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monetare nga operacionet e biznesit te shërbimi i pagesave të qirasë1 derisa qiradhënësi
ruan pronësinë ligjore të aktivit. Për këtë arsye, leasing ndan pronësinë ligjore të një
aktivi nga përdorimi i tij ekonomik. Pronësia e aktivit mund ose nuk mund të kalojë
te konsumatori në fund të kontratës së qirasë. Kontratat, ku pronësia ligjore e aktivit
kalon direkt tek konsumatori në fillim të marrëveshjes, nuk konsiderohen të jenë qira
financiare.
2. Rregullimi i kontratës së qirasë financiare sipas legjislacionit shqiptar
Në të drejtën civile shqiptare, kontrata e qirasë financiare (financial leasing) ka gjetur
rregullim ligjor së pari në Kodin Civil, ku i është kushtuar vetëm Neni 849 i cili
parashikon se:
“Me kontratën e qirasë financiare, njëra palë detyrohet të vërë në dispozicion të palës tjetër,
për një kohë të caktuar, një send të luajtshëm ose të paluajtshëm, kundrejt një pagese me
afate periodike, të përcaktuar në lidhje me vleftën e sendit, me kohëzgjatjen e kontratës dhe,
eventualisht me elemente të tjera sipas marrëveshjes së palëve. Sendi duhet të jetë fituar ose të
jetë ndërtuar nga qiradhënësi sipas dëshirës dhe përshkrimit të qiramarrësit, dhe ky i fundit
ka të drejtë të fitojë pronësinë, në mbarim të afatit të kontratës, kundrejt pagesës së një shume
të paracaktuar. Qiradhënësi përgjigjet ndaj qiramarrësit sipas rregullave të përgjithshme për
mosdorëzimin e sendit ose vonesën në dorëzimin e sendit, si dhe për të metat e sendit. Me
marrëveshje mund të parashikohet që qiramarrësi, para se të kërkojë nga qiradhënësi të drejtat
e tij, duhet t’i drejtohet atij që i dha sendin (furnizuesit) për të drejtat e tij ose që i janë kaluar
atij”.
Duke qenë se ky rregullim është i përgjithshëm dhe jo shumë i detajuar lindi nevoja
që kjo kontratë të rregullohej në një mënyrë më specifike. Për këtë qëllim në vitin 2005
u miratua një ligj të veçantë i cili rregullon në mënyrë specifike të gjithë elementët
thelbësore që lidhen me kontratën e qirasë financiare. Regjimi ligjor rregullues i qirasë
financiare tani përbëhet nga ligji nr. 9396, datë, 12.05.2005 “Për qiranë financiare”, i
ndryshuar më vonë nga ligji Nr. 9823, datë 29.10.2007 Për disa ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9396, datë 12.5.2005 "Për qiranë financiare" dhe nga ligji Nr. 9966, datë
24.07.2008, “Për disa shtesa në ligjin nr. 9396, datë 12.5.2005 "Për qiranë financiare",
të ndryshuar”. Me hyrjen në fuqi të ligjit, të gjitha kontratat e qirasë financiare
rregullohen nga ky ligj dhe ndryshimet vijuese të tij.
Sipas këtij ligji me kontratë qiraje kuptohet kontrata e qirasë financiare, që lidhet
ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit për përdorimin e sendit për një afat, sa pjesa
më e madhe e afatit të konsumimit të sendit, përkundrejt pagesave periodike, shuma
e të cilave është sa vlera reale në treg e sendit, por që arrin të mbulojë investimin
e qiradhënësit dhe të sigurojë një fitim mbi investimin. Ndërsa me qira financiare
kuptohet marrëdhënia juridike, sipas së cilës qiradhënësi i blen furnizuesit një send
të përzgjedhur nga qiramarrësi pranë furnizuesit dhe ia jep atë qiramarrësit për ta
përdorur për një afat të caktuar, kundrejt një çmimi të caktuar në kontratë dhe, me
mbarimin e afatit të kontratës, qiramarrësi mund ta blejë sendin, të vazhdojë ta mbajë
me qira për një afat tjetër ose t’ia kthejë atë qiradhënësit.
Krahas këtyre rregullimeve ligjore, edhe ligji nr.7980 ‘’Për shitblerjen e trojeve’’, në
Gallardo, J., Leasing to support small businesses and microenterprises. In: The World Bank. Policy
Research Working Paper 1857. Dhjetor 1997, faqe 37.
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përmbajtjen e tij duket sikur i referohet kontratës leasing, ndonëse nuk shprehet
enkas për të.
Nga dispozitat e këtoj ligji del se shitja e një trualli një subjekti të huaj bëhet parme
kontratës së qirasë finanziare. Në këtë ligj parashikohet se2, nga koha e nxjerrjes së
lejes së ndërtimit e deri në kohën e kalimit në pronësi të trulli, personi fizik ose juridik
i huaj paguan qiranë për përdorimin e tij dhe mund të bëhet pronar i këtij trualli
kur ndërton në të një vepër, vlera e së cilës është deri sa trefishi i vlerës së trullit. Po
kështu, parashikohet edhe çmimi i blerjes eventuale të trullit3, edhe afati deri kur
është i vlefshëm ky çmim, gjë e cila e bën analoge me përcaktimin në kontratën e
qirasë financiare.
3. Veçoritë e kontratës së qirasë financiare
Ligji Për Qiranë financiare trajton kontratën e qirasë finanziare në një gamë të gjerë
karakteristikash të saj, përfshirë të drejtat e detyrimet e palëve e më tej. Kontrata
e qirasë financiare është kontrata që lidhet mes qiradhënësit e qiramarrësit për
përdorimin e sendit për një afat, që është sa pjesa më e madhe e afatit të konsumimit
të sendit, përkundrejt pagesave periodike shuma totale e të cilave është sa vlera reale
në treg e sendit, por që arrin të mbulojë investimin e qiradhënësit,, si dhe të sigurojë
një fitim mbi investimin.
Qiraja e financiare paraqet veçoritë e mëposhtme:
a) sendi përzgjidhet nga vetë qiramarrësi, në pavarësi të plotë prej qiradhënësit;
b) sendi blihet nga qiradhënësi ose, sipas rastit, ndërtohet me mjetet e tij financiare,
për t’ia dhënë qiramarrësit me qira financiare, sipas kontratës së lidhur ose që do të
lidhin e për të cilën furnizuesi ka dijeni të plotë;
c) qiraja është në formë pagesash, të cilat përllogariten duke vlerësuar edhe normën
e amortizimit të sendit, të një pjese ose të pjesëve thelbësore të tij;
ç) në mbarim të afatit të kontratës, qiramarrësi ka të drejtë ta blejë sendin, duke paguar
një shumë simbolike, të paracaktuar nga palët ose të caktuar në çastin e ushtrimit të
të drejtës së blerjes, ta përtërijë kontratën për një afat tjetër, kundrejt pagesës së një
qiraje më të ulët se ajo fillestare, ose t’ia kthejë sendin qiradhënësit.
Qiramarrja e financiare (leasing financiar) është një metodë bashkëkohore e cila mund
të përdoret për financimin afatmesëm e afatgjatë të ndërmarrjeve. Origjinalisht
leasing u përdor për fitimin e mjeteve dhe pasurive të paluajtshme për përdorim
profesional, ndërsa sot kjo metodë po luan një rol gjithnjë e më të madh për financimin
e komunitetit. Kjo mënyrë përbën një alternativë të financimit bankar.4
4. Llojet e kontratave të qirasë financiare sipas legjislacionit shqiptar
Në legjislacionin tonë ekzistojnë tri klasifikime kryesore të kësaj kontrate. Një lloj
kontrate të tillë është kontrata e qirasë financiare e drejtpërdrejtë, e cila paraqet
formën më të thjeshtë të kontratës financiare.5 Është vet qiradhënësi ai që ndërton ose
2
3
4
5

Neni 5, Ligji Nr.7980 ’’ Për shitblerjen e trojeve’’.Fletore zyrtare nr 18, 1995, faqe 797.
Po aty.
Ligji Nr.9396, datë 12.05.2005 ‘’Për qiranë financiare’’ i Republikës së Shqipërisë.
Nuni, A., E drejta e detyrimeve II, Tiranë 2008, faqe 119.
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prodhon sendin, në rastin e sendeve të luajtshme, ose është pronar i sendit, në rastin
e sendeve të paluajtshme. Ndërsa në një tjetër klasifikim, atë të kontratës financiare
me palë ndërmjetëse, furnizuesi ka karakteristikën e sipërmendur.
Një tjetër klasifikim është ai i qirasë vendase dhe ndërkombëtare, si edhe qiraja e
sendeve të luajtshme e të paluajtshme, bazuar në objektin që do të ketë kontrata. Sa
i takon subjekteve , klasifikimi tjetër ka të bëjë me qiranë financiare që ushtrohet nga
subjektet që merren me veprimtari bankare ose financiare, dhe qirasë financiare që
ushtrohet nga subjekte që ushtrojnë vetëm veprimtarinë e qirasë financiare.6
5. Kontrata e qirasë financiare përballë asaj të sipërmarrjes
Kontrata e qirasë financiare ka elemente të përbashkëta me kontratën e sipërmarrjes.
por edhe një sërë dallimesh. Ngjashmëria mes këtyre dy kantratave qëndron
te parashikimi që të dyja kontratat bëjnë për ndërtimin e një sendi nga ana e
qiradhënësit, sipas kërkesave të qiramarrësit, i cili do t’a përdorë atë ndërsa pronësia
do të jetë e qiradhënësit. Zakonisht ndërtimi bëhet nga një i tretë . Gjithashtu një
tjetër e përbashkët mes tyre është mënyra e kalimit të pronësisë, e cila kalon në dy
faza. Në fazën e parë palët bien dakort për kushtet e përdorimit të sendit, mënyrën e
destinacionin e përdorimit, afatin dhe çmimin e sendit.
Së dyti, pasi të përmbushen kushtet e fazës së parë realizohet kontrata përfundimtare
e shitjes, që kërkon edhe regjistrimin e sendit kur bëhet fjalë për sende të paluajtshme.
Pavarësisht këtyre të përbashkëtave, dallimet janë më të shumta. Më poshtë po
rendisim disa prej tyre.
1. Objekti i kontratave. Objekt i qirasë financiare janë sendet e luajtshme ose të
paluajtshme, kurse te sipërmarrja janë tërësia e veprimeve dhe shërbimet e
sipërmarrësit.
2. Mënyra e pagimit të çmimit. Te qiraja financiare pagesa bëhet periodike dhe
pagon në fund, kurse te sipërmarrja, pagesa bëhet e plotë ose me këste, zakonisht
me katër këste.
3. Kalimi i së drejtës së pronësisë. Te qiraja financiare kalimi i së drejtës së pronësisë
bëhet pasi të jetë paguar diferenca e çmimit të sendit, në çastin e mbarimit të
afatit të kontratës, kurse te sipërmarrja e drejta e pronësisë kalon pasi të merret në
dorëzim vepra e ndërtuar.
4. Së fundmi, në kontratën e qirasë financiare, qiramarrësi fiton të drejtën e nëdorësisë
menjëherë, si dhe përdorimin e sendit, kurse te sipërmarrja kjo bëhet vetëm pasi të
jetë dorëzuar sendi.
6. Avantazhet e qirasë financiare
Leasing-u financiar ka avantazhe të padiskutueshme për bisneset, për popullatën dhe
për shtetin. Shoqëritë e leasing-ut kanë mundësi më të mëdha të njihen dhe të futen
në marrëdhënie kontraktuale me bankat, shoqëritë e sigurimit apo institucione të
tjera financiare, me prodhues apo furnizues të fuqishëm të mallrave dhe shërbimeve
brenda dhe jashtë vendit, duke krijuar besim dhe akses në burime financiare dhe në
tregje të konsoliduara, gjë që e kanë të vështirë ta bëjnë direkt bisneset e tjera dhe
6

Mariana, T., E drejta e detyrimeve dhe kontratave, pjesa e posaçme, Skanderbeg books, Tiranë  2006
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sidomos ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Bisneset, veçanërisht ato të vogla dhe të mesme, kanë mundësi që nëpërmjet shoqërive
të leasing-ut të sigurojnë burimet e financimit por edhe linja teknologjike moderne,
makineri, paisje, apo shërbime nga prodhues apo furnizues të konsoliduar brenda
apo jashtë vendit, duke mundësuar rritjen e cilësisë së prodhimeve dhe shërbimeve
të tyre.7
Një avantazh tjetër që rrjedh nga përdorimi i leasing-ut është rritja e formalitetit
tek bisneset. Kontratat e leasing-ut, pagesat nëpërmjet bankave dhe në përgjithsi
informacioni që disponojnë shoqëritë e leasing-ut mund të përdoren nga organet
tatimore për të rritur efektivitetin e mbledhjes së tatimeve dhe për të luftuar evazionin.
Një nga avantazhet kryesore të leasing-ut është aftësia për tu marrë me bujqësi pa
investime të mëdha kapitale të nevojshme për blerjen e tokës. Përveç kësaj, disa fermerë
zgjedhin marrëveshjet afatshkurtëra, sepse ata eksperimentojnë me ndërmarrjet e reja
ose vende pa një angazhim afat-gjatë. Ky fleksibilitet është veçanërisht i dobishëm për
fermerët fillestarë. Një qira afat-shkurtër mund t’i mundësojë një fermeri të provojë
nëse planet e tij janë financiarisht të realizueshme apo nëse ai është i kënaqur me
pronarin e tij. Kjo i lejon të dyja palët të vendosin për një marrëveshje afat-gjatë apo
një qira afatshkurtër, e cila gjithashtu i lejon qiramarrësit për të kufizuar rrezikun
financiar.
Konkluzione
Kontrata me e re në qarkullimin civil, por mund të themi dhe me e veçanta është
kontrata e qirasë financiare ( leasing), e cila rregullohet nga neni 849 I Kodit Civil dhe
nga Ligji Nr.9396 datë, 12.05.2005 “Për qiranë financiare”.
Kjo kontratë po gjen një vend të rëndësishëm në legjislacionin tonë.
Ajo që e dallon këtë kontratë është qellimi final i saj, ushtrimi i së drejtës së blerjes
nga qiramarrësi.
Gjithashtu, ajo është një kontratë e strukturuar si një veprimtari trilaterale, pasi palët
në këtë kontratë janë qiradhënësi, që blen një send nga furnizuesi apo ndërton vetë
atë sipas përshkrimit të qiramarrësit.
Një nga detyrimet e qiradhënësit është kalimi në përfundim të afatit të drejtës së
pronësisë mbi sendin qiramarrësit, kundrejt pagimit të një një çmimi të “veçantë”,
të caktuar paraprakisht nga palët ose që caktohet nga ato në momentin e ushtrimit
të kësaj të drejtë. Duhet të theksojmë se çmimi i qirasë së sendit caktohet në bazë të
vlerës së tij dhe kohëzgjatjes së kontratës së qirasë. Edhe në këtë rast, çmimi blerjes
duhet të përbushë kërkesat e tij për të qenë real dhe i drejtë. Ai do të konsiderohet real
atëherë kur shuma e të gjithave pagesave periodike dhe pagesa e fundit e paguar nga
qiramarrësi i përgjigjet vlerës reale të sendit të blerë.
Kjo kontratë mund të konsiderohet si një mënyrë e mirë e blerjes së sendit nga një
palë, pasi i jep mundësi palës të gëzojë paraprakisht sendin, para fitimit të pronësisë,
në bazë të një kontrate qirajë dhe çmimi i qirasë paguhet në pjesë të ndara.

7
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Abstract
Shkumbini valley is noted for a high diversity of ecosystems and habitats, rugged geographical
position and variable climate. This study provides data on flora and vegetation.
Objective of this study is the flora and vegetation of natural environments in the upper and
middle valley of Shkumbin for Elbasan which includes three vegetations areas: (i) Forests and
Mediterranean scrub area, (ii) The Oak area and (iii) The Beech area
The survey aimed to: Identify key areas of plant species and develop floristic list based on
several key environmental data. Further on it aimed at environmental assessment of the
condition of vegetation, its impact on the natural concrete situation by separating the rare
plants practical and scientific value.
For conducting this study we used physiognomic and floristic method. The study carried
out by a working methodically divided into three phases: (a) Preparatory phase (preparatory
work), (b) Filed phase of work (data collection outdoor) and (c) Phase of work in the laboratory
(data processing in the laboratory or cabinet).As characteristic species for Shkumbin Valley
can mention (Pinguicula hirtiflora) found in tap Myftari and (Forsythia europea) which is a
paleoendemic plant. We recorded that the most of the vegetation of these zones is dominated
by Hemicryptophyte and Phanerophyte. Further on the most commons forms are those of
Phanerophyte, Hemicryptophyte and Therophyte. The area is dominated by Mediterranean
species, Paleotemporal, Eurasian Euro-Mediterranean. The most widespread families are
Compositae, Rosaceae, Lamiaceae. It is also distinguished for a considerable number of
medical plant species.
Keywords: floristic list, environment, collection, medical plant, Shkumbini, Elbasan.

1. Introduction
The wildlife in nature is presented in different forms of plants and animals’ organisms.
Each of these forms is distinguished by its features and plays an important role in
our planet. The plants are not just a natural element, they represent ecosystems of
economic and ecological importance. According to some authors today there are
about 500,000 species of plants. Xhulaj et al (2006);. This variety is created as a result
of different conditions of the environment that exists today in nature, as well as their
constant change that has been taking place from the past till nowadays. Forests,
pastures and meadows are in themselves extraordinary wealth that fosters economic
development. The importance of plants in the chemical, pharmaceutical and cosmetic
industries is invaluable.
The study of the plants’ biodiversity for the valley of Shkumbini has both scientific
and practical significances. Mersinllari (2001).
The valley of Shkumbini is distinguished for a high diversity of ecosystems and
habitats. Thanks to its geographical position, the broken relief and continuous
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changing climate, the region has attracted the attention of many scholars ,Miho et al
(2001); Naqellari (2000); Bachofen (2001); Baraj (2005);.
Our study aims at evaluating the plants’ biodiversity, its current state of affairs, its
environmental, conservation and human influence.
The study data is an integral part of the knowledge of flora and vegetation in the
present state, the recognition of plant associations and on these bases are accomplished
conclusions and recommendations for fair and scientific treatment of the environment
in this area (Naqellari, 2000);.
2. Material and methods
For study of flora and vegetation, are used several methods or manners, which
certainly have their own properties. In our conditions, there are two most popular
methods: the physiognomic and floristic method Xhulaj (2005); Buzo (2000);.
The physiognomic method that is also called structural, is based on the external
morphological construction of the plant cover, in the life forms or at its maturation.
According to this method the plants are grouped in several groups based on the
distance of the bud’s growth from the surface of the soil. These groups are: Ph
- Phanerophyta, Ch - Chamaephyta, H - Hemikryptophyta, K - Kryptophyta, T Therophyta.
This elaborated classification provides data on the climatic conditions of the studied
region.
2.1 Floral study methods
The floristic method is the main method based on the indetification of plant species
in phytocenoses . The path followed in this process is divided into several stages: (i)
Conduct field surveys; (ii) Evaluation of abundance and coverage of species and (iii)
Determination of species found in the territory taken in analysis.
2.2 Method of work
The study is carried out according to a methodology divided into three phases: a)
Preparatory phase (preparatory work) .b) Field work phase (collection of data in
nature). (C) Laboratory phase of work (data processing in a laboratory or cabinet)
Xhulaj (2005).
a)Preparatory phase (preparatory work)
At this stage there is taken the neccesary knowledge and it is importat to study the
literature.
Data on the general characteristics of the area such as the physical, geographical,
ground and climatic conditions.
Collection of material base (map), preparation of survey files and planning of
performing field expeditions.
b) Field work phase (collection of data in nature)
The conduction of the field surveys according to the marsh method, carries out in
nature in different seasonal periods (spring, summer and fall). This is accomplished
in order to catch as many phenophases as possible and as many plant species. All
surveys are recorded in a notebook according to the time and place or position of
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the survey, filling too many test surfaces as possible for each survey parcel, with
all the data provided in the survey sheet. For each survey parcel, there are made
environmental predications as well as other various data. The survey sheet is
supplemented with the following data: date of survey, place of performance, height,
contrast, surveyed surface, type of rock and earth, scientific and albanian name of
plant species, geographic element and life form for each of the species, phenophase,
etc., according to the relevant methods.
c) Laboratory phase of work (data processing in a laboratory or cabinet)
This is the most difficult stage of work , when the researcher must determine collected
plantsThe herbal material is collected, processed and labeled according to records
that correspond to field surveys and is stored in the botanical section.
3.

Study area

Shkumbini river, which is 181 km long occupies the fourth place in Albania by the
length. It stems from the Valamar and Kamjes mountain in the highlands of Mokër.
Shkumbini River emerges from Elbasan district in a 500 m wide gorge where the
village of Grykësh meets the village Bishqem. Paheshti (2008);.
Elbasan field stretches in the middle course of the Shkumbin River. It is 17 km long
and 6 to 7 km wide.
The Elbasan District is found across the central part of Albania, in the middle flow
of the Shkumbin River. Most of the Shkumbin River branches run through the
mountainous and hilly areas
Temperatures - the Elbasan field is surrounded by high mountains in east and northeast
and for this reason it is protected by strong ground winds, while the opening to the
west side and its low altitude allows the impact of the sea. All of this makes Elbasani's
field a warm climate place which is reflected also in the natural vegetation and the
growth of Mediterranean cultures. The average annual temperature is 15°C while in
January it falls to 6.8°C. Precipitation – the precipitations’ distribution is irregular. In
winter there are many rainfalls which are often followed by floods.
In summer it falls less than 8-9% of the annual amount of the rain.
Stations where the expeditions were made: Ullishtë –Zaranikë, Ullishtë –Kisha ,
Spitali Labinot – Fushë, Kusarth, Hajdaran – Kanali “N. Panxhi “Fushë –Mbret, Parku
“Rinia”
4. Results
The most important habitats of the area
Based on the literature and in our studies we realized that the habitats we studied
are divided in: Mediterranean evergreen forests (makje) and dicidous ones
(shibjake).
•
Forests and Mediterranean scrub area
In the valley of Shkumbin, this habitat occupies about 39% of the entire forest area
and extends up to 500-600 m high. These figures differ with reference to human
exploitation, so in Kërraba and Shpati these areas encounter under 400 m high while
in the Labinot highland area they are disappeared.
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The main types of plants are:
Erica arborea L., Arbutus unedo L., Myrtus communis L., Olea oleaster Hoffm.et.link.,
Juniperus oxycedrus L., Smilax aspera L., Spartium junceum L.etj
Punica granatum L., Crataegus monogyna Jacq., Cornus mass L, and Platanus orientalis
L.

Fig.1 Olea europaea

Fig. 2 Spartium junceum

•
The Oak area
In the oak area it is a main characteristic the presence of different kinds of oak.
In the valley of Shkumbini this area has an extention over the shrub area in Krrabë
and occupies 20% of the forest’s surface structure. We can mention its greater
extentions in the form of blocks in the areas of Belshi,Valeshi ,Vasjani .
Plants that form these
formations are numerous
species of oak as well: (Quercus
cerris L)., (Quercus frainetto L).,
(Quequs petrae L)., (Castanea
sativa L)., (Pinus nigra L).,
Fig. 3 Quercus coccifera
•
Beech area
This area lies from the oak area and goes up to the height of 1700-1800 m, on the
Bukanik mountain. Here are included plant species such as beech and pine, which
make about 20% of the forest’s surface. Beech lies in the area of the mountains Shpat
and Shmil. In the Shpat area it forms a block of 1600 ha, while in the area of Shmil
it extents in Ostrovica, Qafë-Korrë and occupies a block of 400 ha. Separated heaps
with beech are located inMollagjesh (1000-1900 m), Cërrujë (Malthi) 950-1200 m and
Qarret (Brez).
The beech is associated with other species such as Abies alba white fir, black pine
Pinus nigra , etj.
Summary
•
At the end of our work we have managed to create a general view of the
vegetation and the flora elements for the studied areas.
•
The valley of Shkumbini offers a rich vegetation and flora. The diversity of
plants in these areas is high.
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•
In this area we can note three vegetation areas (I) Forests and
Mediterranean scrub area (II) The Oak area (III) The Beech area.
•
The most common biological forms shown in the chart below (fig.4) are
those of Phanerophyte, Hemicryptophyte and Therophyte.

Fig 4. Biological form
According to the chart below (fig.5) the area is dominated by Mediterranean
species, Paleotemporal, Eurasian, Euro-Mediterranean.

Fig.5 The Floristic element
•
The most widespread families,with a large number of representatives are
Compositae, Rosaceae, Lamiace shown in the chart (fig.6)

Fig.6
Systemtic spectrum
•
It is also distinguished for a considerable number of medical plant species
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Conclusions
• Plants are a very important part of ecosystems.
• Trying to protect them, we also provide the survival of animals and humans.
• Of a great importance, is the knowledge and implementation of the
corresponding laws on protected areas, in order to prevent their destruction.
• We must act carefully in the process of collecting and using medicinal herbs as
they risk their thinning.
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The novelties of the new Law on the Right to Information
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Abstract
One of the most important features of Western democracies is to guarantee fundamental
rights, through the functioning and respect of the rule of law and the effective implementation
of the rule of law. The consolidation of the rule of law in Albania is inextricably linked to
the affirmation and protection of human rights and fundamental freedoms, as well as to
the establishment of institutional legal instruments, which will serve as guarantors for their
effective use.
The right to information is a fundamental human right. This right, in recent decades, has
recognized extensive international protection through the adoption of various acts (resolutions,
conventions, declarations, regulations, directives), but also through the establishment of
a certain legal practice, whereby such right to information is protected as a component of
freedom of expression. It developed with the emergence of the new Law on the Right to
Information.
Keywords: Information, document, right, lawyer, Adminstrative Procedure Code, Comissioner,
Coordinator.

Introduction
The right to information is a right expressly provided for in the Constitution of the
Republic of Albania. It is envisaged in two articles, namely Article 231 and 56. As a
fundamental right, the right to information, as well as many other rights, belongs
to all people. It is also envisaged in the European Convention on Human Rights
in its Article 102. The importance and interest that this right represents is of great
interest not only to lawyers but also to all scholars of legal sciences. In the juridical
sense, the right to information means the right to be informed in every aspect of
political, social, economic, cultural, life, being important also for the progress of state
activity, the development, organization and functioning of the whole state bodies.
The development of new technologies is closely related to mutual communication,
not just between individuals, but also between individuals and institutions that hold
power.
Considering the great challenge ahead of the Albanian society and of our country,
which is the integration into the European space, we must identify the needs for
the establishment, implementation and maintenance of high standards of good
1
Constitution of the Republic of Albania, Law No. 8417, dated 21.10.1998, Official Journal  no. 28, dated
7.12.1998.amendet with law no.9675, dated 13.1.2007, no.9904, dated   21.4.2008, nor.88/2012, dated
18.9.2012, no.137/2015, dated 17.12.2015 and no.76/2016, dated 22.7.2016.
2
European Convention on Human Rights, article 10.
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governance and good administration of state affairs. Such standards, which are set
out to be achieved by EU member states, are based, inter alia, on the principle of
respect for human rights, and further, through the definition, for the first time as a
fundamental right,of the right to good administration of information and access to
official acts and documents.
The Albanian legislation, until the end of World War II, provided for no law on the
right to information. This shortage persisted even during the communist regime as a
result of the closed and isolated nature of that political system. The Constitution, as
well as the legislation of that time provided for no right to information. After the 90s,
some amendments occurred in the legislation of the time affirming and guaranteeing
such right. The affirmation "The right to be informed can not be denied to anyone"3 is
the first provision for this right, Law No. 7692, dated 31.03.1993 "For an Addendum
to Law No.7491, dated 29.04.1991 "On the Main Constitutional Provisions". Today,
the Constitution of the Republic of Albania guarantees the right to information as
one of the fundamental human rights, while its legal regime is regulated by the Law
No.119 / 2014 "On the Right to Information"4.
Based on the content of the provisions of this law, there is an improvement of the
right to information regime in terms of:
Based on the needs for expanding the circle of entities being due to provide
information,currently, the Law “on the Right to Information” for the "public
authority"5 is wider and includes a more complete spectrum of entities than the Law
"on the right to information on official documents". This definition includes not only
public administration bodies, but also judicial bodies, lawmakers, prosecutors, trade
companies, where the state owns the majority of shares, or which exercise public
functions, as well as other natural or legal entities, who have been conferred the right
to exercise a public function.
The Law "on the Right to Information on Official Documents" did not provide for
cases of right to information restrictions,such as the reasons for not issuing official
documents / official information required by individuals, due to national security,
private life, investigative confidentialityrequirements etc., by leaving it at the
discretion of the public administration bodies. Currently, article 17 of the law "on the
right to information" not only provides a list of specific restrictive criteria, but also
authorizes a process of declassification, on a case-by-case basis, of classified "state
secret" documents by the public authority.
The current system of deadlines for handling information requests under the
law "on the Right to Information" 6 is significantly abbreviated compared to the
previous deadlines system provided for in the law "On the Right to Information on
Official Documents"6.
The appointment of a person responsible for handling information requests is a novelty of
the law and it fulfills international standards requirements relevant to the legislation
that sets out the legal regime of the right to information. The Right to Information
Coordinator now plays a key role in law enforcement and co-ordination of work
See article 2of Law no.7692, dated 31.03.1993 “An Addendum to the Law no.7491, dated 29.04.1991
“Main Constitutional Provisions”.
4
This law has abborgated Law no.8503, dated 30.06.1999 “The Right to Information on Official Documents”.
5
See point 1, article 2, of Law no.119/2014 “The Right to Information”.
6
See article 15, of Law no.119/2014 “The Right to Information”
3
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aimed at guaranteeing the right to information.77
Referring to the Law "On the Right to Information on Official Documents", although
the violation of certain provisions constituted an administrative offense, there
was no concrete provision that for each violation classified under the terms of an
administrative offense, one of the types of punishments should be determined as
specific penalties, expressly provided for in the Law "on administrative offenses".
With the law "On the right to information" becoming effective, we have a well-defined
regulation of the provision regarding administrative offenses and related sanctions,
whereby the violation of the provisions of this law constitutes an administrative
offense Entities due to provide information, article 28
Which entities are due to provide information?
The first category includes any administrative body provided for in the effective
legislation relevant to administrative procedures, law enforcement bodies as well as
Prosecutor's Office bodies at all degrees, state bodies and public entities established
by the constitution.
The administrative bodies are those provided for in the Code of Administrative
Procedures, central government bodies that perform administrative functions, public
entities bodies, once they perform administrative functions, local government bodies,
Armed Forces bodies, and any other relevant structure. These examples show that
further legal arrangements in this area are needed for employees who enjoy military
status as long as they perform administrative functions, including:
• Prime ministry, ministries, their subordinate directorates, commissions, councils
and boards in the service of the Council of Ministers9.
• State agencies, independent constitutional institutions such as the Supreme State
Audit.
• Ombudsman, entities, legally established funds, Universities, pubic Academies,
media, federations.
• Municipalities, counties, prefectures.
• Armed Forces structures, such as the Army General Staff, the Guard of the Republic,
military Commands, military police Academies.
Legislative bodies include:
The Parliament of the Republic of Albania with all its internal structures, which are
the Parliamentary Commissions, either permanent or temporary. In special cases, a
legislative body can also be the Council of Ministers, which under article 101 of the
Constitution has the right to adopt normative acts by the power of law, which should
be adopted within 45 days by the parliament.
Judicial bodies include courts of any degree, such as civil, criminal, first instance
administrative courts, Appeal Court or Supreme Court. Constitutional Court is
likewise included here. This category also includes arbitration courts and bailiffs.10
Prosecution bodies are specifically mentioned in the law for at least two reasons:
1- Prior to the entry into force of this new law, the Prosecution was notincluded
in bodies due to disclose the information they possess, creating confusion of law
See article 10 of Law “Right to Information”.
See:Law“Right to Information”, article, entities due to provide information
9
See: Commentary on the Right to Information, p. 8
10
www.respublica.org.al
7
8
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enforcement. The information was accessible only by the concerned parties for certain
proceedings and only under the Criminal Procedure Code, which contains certain
provisions for obtaining copies of documents.
2 - The prosecution practices more of an executive power than a judicial one. In
Albania the prosecution bodies are independent of the executive power.
The second category includes trade companies, where the state owns the majority of
shares (51% of shares)11 which exercise public functions provided by law, bylaw or
any other form provided by the effected legislation.
Specifically, this category includes all companies that are still 100% state-owned
or partly privatized enterprises, where the state owns over 50% of the shares, eg,
Alpetrolwith 100% of the shares owned by the state.
The third category of public authorities includes any natural entity, which is legally
granted by law or any other form provided by the applicable law, the right to exercise
public functions.12
Deadline for obtaining information Article 1513
One of the most important novelties of the law is shortening the deadline for
obtaining information. The law, now abrogated, provided for a deadline of 40 days
for a reply to an application, whereas, with this new law, the public authority is due
to handlethe application for information by submitting the required information as
soon as possible but no later than 10 working days from the day of its submission.
Restrictions on the right to information, Article 1714
Freedom of information has some restrictions. Such restrictions are set out in Article
10 of the European Convention on Human Rights, which provides,“the exercise
of such freedoms, involves certain obligations and responsibilities, may be subject
to those formalities, conditions, restrictions or sanctions provided for by law and
which are necessary in a democratic society. Restrictions in the interest of national
security of territorial integrity or public security for the protection of public order and
prevention of crimes, for the protection of health and morality, for the protection of
dignity and rights of others, to prevent the disclosure of confidential data or guarantee
the authority and impartiality of the judicial power15.
First, the restriction should be based on a separate law. No restriction, which is not
provided by law, can serve as grounds for restricting the right to information.
Second, the restrictionis necessary in a democratic society. The Commissioner for
the Right to Information or the courts should consider whether the restriction is
necessary if it is to address any urgent social need. If the applicant is a journalist,
the authority should take into account the particular role that the press plays in a
democratic society. Under Article 17, restrictions are made for the purpose of:
- Protection of private interests involving personal data, trade privacy, intellectual
See:Instruction for Public Authorities in application of “Law on the right to Information”.
www.respublica.org.al.
13
See, Law on the Right to Information, 119\2014, article 15
14
See: Law on the Right to Information, 119\2014, Restrictions on the Right to Information, article 17
15
www.respublica.org.al
11

12
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and industrial property;16
- Protection of state interests involving national security, conduct of criminal and
administrative investigations, or judicial proceedings, conduct of inspection and audit
procedures, design of monetary and fiscal policies for consultations and preliminary
discussions on the development of public policies, or within the framework of
international relations;
- Protection of professional privacy;
- Due to the inability, resulting from the submission of the application.
Institutional mechanisms for the protection of the right to information17
The previous law, now abrogated, regulated the right to appeal in a general way, only
by referring it to the Administrative Procedure Code. According to the previous law,
the complaint wassubmitted to the superior authority within 30 days and the latter
made a decision within 30 days. According to the new law, with regard to the decision
of denial or omission by the public authority within the legal deadlines, as well as
any other right provided by the law, any person who considers that such rights have
been violated, has the right to appeal administratively to the Commissioner for the
Right to Information and Protection of Personal Data. In this way, the Commissioner
becomes the only body competent to review administrative appeals. Exhaustion of
the administrative complaint is a precondition to address the court. If the complaint
to the unlawful action or omission of the authority is made directly to the court, then
the court shall state the lack of jurisdiction, and forward it to the Commissioner.
The Administrative complaint to the Commissioner is made within 30 working days
from the day when:
1- The complainant has received notice of information denial;
2- The deadline provided for in this law is exceeded for the access to information.
If the complaint is submittedprior to the fulfillment of at least one condition, the
complaint will be denied. For this reason, it is important to wait for a reply from the
public authority itself until the last day of the legal deadline. The complaint is always
made in writing, and submitted by mail or in person. Upon receipt of the complaint,
the Commissioner forwards it tothe body dealing with the right to information, which
verifies the facts and the legal basis of the complaint. The Commissioner may require
that the complainant and the public authority against which the complaint is made
submit written statements and be informed by any other person and source.
Transparency programs include any information and ways of disclosing it by the
public authority itself. Transparency programs include categories of information to
be disclosed without public demand. In accordance with the transparency program
adopted by each public authority, the latter shall prepare in advance, in easily
understandable and accessible formats, and make available to the public on their web
site the information provided for in Article 7. The Transparency Program intends to
By decree no.17, datë 13.2.2015, The Commissioner for the Right to Information rejected the application
for access to the payrolls and check-ins of a lecturer for some years of employment. According to the
Commissioner it turns out that the required documentation belongs to long periods of time and it contains
some personal data. In accordance with Law No. 9887, dated 10 March 2008, as amended, "On the Protection
of Personal Data", the records are kept as long as the purpose for which they were collected ends.
17
See: Law” On the Right to Information”, motion examination procedures, article 24
16
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disclose the vast majority of information that is usually required to be accessed. This
makes it possible for you to get the information online with one click.
Conclusions
The right to information is guaranteed by Constitution, international acts, Code of
Administrative Procedures, Law "On the Right to Information", no. 119 \ 2014. The
previous Law on the Right to Information on Formal Official Documents did not
provide criteria for restricting the right to information, while the new law on the
Right to Information not only provides for restrictive criteria, but it authorizes a
declassification process for documents classified as "state secret ".
The new law cut the deadlines for access to information. It provides for an authority
to handle complaints related to the non-implementation of the right to information.
This is the Commissioner for the Right to Information and Protection of Personal
Data, who has the right to impose sanctions in case of law violation.
The new law has foreseen the appointment of coordinators for the right of information
to any authority instructed tofile applications for access to information, provide access
to each applicant, forward applications from the division where the application is
made to the one who possesses the required information, communicating with the
applicant as the case may be.
The new law has foreseen transparency programs that include ways of disclosure
by the public authority itself. In such transparency programs, each public authority
shall make accessible and available to the public on their web site the information
provided for in Article 7.
The new law has expanded the circle of entitiesdue to provide information.
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Ankimi Administrativ ndaj atij Gjyqësor , ankimi ndaj vendimeve të
Inspektorateve Vendore të Mbrotjes së Territorit ( IVMT)
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Abstrakt
Me hyrjen në fuqi të ligjit për gjykatat administrative dhe të Kodit të Proçedurave administrative
filloi dhe funksionimi i gjykatave administrative për shqyrtimin e çështjeve të cilat do të ishin
në kompetencën e kësaj gjykate . Konkretisht gjykata administrative ka filluar punën e saj
me 4 nentor 2013 dhe të gjitha mosmarrëveshtjet të cilat do të lindin mbas kësaj date do te
shqyrtoheshin pranë kësaj gjykate dhe jo pranë seksioneve të cilat kishin funksionuar deri para
kësaj kohe pranë gjykatave civile. Qëllimi i ketij studimi i shprehur edhe në titullin më sipër
është të evidentojë raportin që ekziston ndërmjet ankimit administrativ dhe atij gjyqësor pasi jo
të gjitha çështjet me natyre administrative janë të njëjta dhe për secilën prej tyre duhet të ndiqet
një rrugë e veçantë për zgjidhjen e çështjes përkatëse. Ka disa çështje për të cilat palët ankuese
kanë detyrimin për të ndjekur rrugen administrative dhe pas ezaurimit të kësaj rruge mund ti
drejtohen gjykatës siç ka edhe disa çështje për të cilat palët nuk e kanë detyrimin për të ezauruar
më parë rrugen administrative por mund ti drejtohen drejtpërdrejt gjykatës. Mosaplikimi jo
në mënyrë të drejtë i këtij rregulli nga ana e palëve ankuese sjell pasoja si për palët ankuese
ashtu edhe për palët e tjera të cilëve i drejtohet ankesa. Prandaj për të ilustruar këtë raport do të
trajtojmë një nga rastet ku shihet ky raport siç janë ankimet kundër vendimeve te Inspektoratit
Vendor të Mbrotjes së Territorit vendosur pranë institucioneve të Bashkisë përkatëse.
Fjalët kyce: ankim administrative, ankim gjyqësor, gjykatë administrative, gjykatë civile,
IVMT pranë institucioneve të Bashkisë përkatëse.

Data 04.11.2013 është data në të cilën është nxjerrë Dekreti i Presidentit të Republikës
së Shqipërise, dekret i bazuar në nenin 70 pika 5 të ligjit 49 datë 03.05.2012 2012
“Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, datë në të cilën kanë filluar realisht që të ushtrojnë
funksionin e tyre gjykatat administrative. Në vendimin unifikues administrativ nr 3
datë 06.12.2013 përcaktohet se : Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë, Gjykata
e Apelit Administrativ dhe Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, të krijuara
me Ligjin nr.49, datë 03.05.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave
administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, janë kompetente
për shqyrtimin e të gjitha çështjeve, të cilat sipas nenit 7 të këtij ligji përbëjnë
mosmarrëveshje administrative, pavarësisht gjendjes, fazës apo shkallës së gjykimit.
Këto gjykata janë kompetente për çështjet administrative për të cilat padia, ankimi
ose rekursi është depozituar përpara datës 04.11.2013, respektivisht në gjykatat e
shkallës së parë, të apelit apo në Gjykatë të Lartë dhe deri në këtë datë shqyrtimi në
këto gjykata nuk ka përfunduar akoma.
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Në nenin 7 të ketij ligji përcaktohet se gjykata administrative janë kompetente për:
a) mosmarrëveshjet që lindin nga aktet administrative individuale, aktet nënligjore
normative dhe kontratat administrative publike, të nxjerra gjatë ushtrimit të
veprimtarisë administrative nga organi publik;
b) mosmarrëveshjet që lindin për shkak të ndërhyrjes së paligjshme ose të mosveprimit
të organit publik;
c) mosmarrëveshjet e kompetencave ndërmjet organeve të ndryshme administrative
në rastet e parashikuara nga Kodi i Procedurave Administrative;
ç) mosmarrëveshjet në fushën e marrëdhënieve të punës, kur punëdhënësi është
organ i administratës publike;
d) kërkesat e paraqitura nga organet administrative për shqyrtimin e kundërvajtjeve
administrative, për të cilat ligji parashikon heqjen e lirisë deri në 30 ditë, si një lloj të
dënimit administrativ për kundërvajtësin;
dh) kërkesat e paraqitura nga kundërvajtësit për zëvendësimin e dënimit administrativ
me heqje lirie deri në 30 ditë me dënimin me gjobë.
Pra të gjitha mosmarrëveshjet e përmendura më sipër do të jenë në kompetencë
të gjykatës administrative për tu shqyrtuar. Por jo të gjitha cështjet me natyrë
administrative kanë të njejtën problematikë.Duke ju referuar edhe qëllimit për te
cilin kemi berë ketë punim, në varësi të natyrës se cështjes disa nga këto e kanë
detyrim për tiu drejtuar më parë rrugës administrative dhe disa të tjera nuk e kanë
detyrim për ezaurimin e kësaj rruge pasi i lind e drejta që ti drejtohen drejtperdrejt
gjykatës. Një përcaktim në lidhje me këtë problematike ka bërë edhe ligji 49/12
“Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, në nenin 16 të tij i titulluar kushti për shterimin
e ankimit administrativ dhe ku përcaktohet se :
1. Padia ndaj veprimit administrativ mund të ngrihet vetëm pas shterimit të ankimit
administrativ.
2. Përjashtohen nga ky rregull rastet kur:
a) ligji nuk parashikon organ më të lartë për paraqitjen e ankimit administrativ, ose
kur organi më i lartë administrativ nuk është konstituuar;
b) ligji parashikon shprehimisht të drejtën për t'u ankuar ndaj veprimit administrativ
drejtpërdrejt në gjykatë;
c) organi më i lartë në shqyrtimin e një ankimi administrativ ka cenuar, me vendimin
e tij, të drejtat apo interesat personalë të ligjshëm të një personi, i cili nuk ka qenë palë
në procedimin administrativ.
Nga interpretimi që i bëjmë nenit të mësipërm dalim ne përfundimin se pika 1 përbën
rregull të përgjithshëm , rregull i cili përcakton si rrugë detyruese të palës ankuese
zbatimit të ankimit administrativ dhe vetem pas ezaurimit të kësaj rruge ankimi
administrativ do të konsiderohej i shteruar dhe më pas palët mund ti drejtoheshin
gjykatës administrative.
Ndërkohë pika 2 përbën përjashtim nga rregulli i përgjithshëm dhe përcakton rastet
specifike kur palët mund ti drejtohen drejtpërdrejt gjykatës administrative duke u
konsideruar i shteruar ankimi administrativ.
Përcaktimi që bëhet në nenin 16 është përcaktimi që bëhet nga ligji i përgjithshëm dhe
një përcaktim i tillë duhet te jetë në harmoni edhe me ligjin e posacëm i cili rregullon
marëdhënien përkatëse në varësi të veprimit administrativ që atakohet, pavarësisht
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se praktika gjyqësore ka dalë në përfundim se ligji i posacëm prevalon në raport me
ligjin e përgjithshëm.
Ekzistojnë raste nga praktika ku evidentohet raporti që ekziston ndërmjet ankimit
administrativ dhe atij gjyqësor ku për disa gjykata i ka dhënë zgjidhje, për disa të
tjera nuk i eshtë dhënë zgjidhje duke krijuar hapësira dhe disa të tjera të cilat edhe pse
gjykata mund ti ketë dhenë zgjidhje ato nuk interpretohen dhe aplikohen në mënyrën
e duhur nga palët ankuese.
Rasti për të cilin do të flasim është ankimi ndaj vendimeve te Inspektoratit Vendor të
Mbrojtjes së Territor , organ i cili eshtë në varësi të Bashkise se Qytetit në territorin e
te cilit ndodhet dhe nëpërmjet kryeinspektorit e inspektorëve, ushtron përgjegjësinë e
kontrollit dhe zbatimit të ligjshmërisë e të standardeve teknike në fushën e ndërtimit
dhe urbanistikës dhe ato të parashikuara shprehimisht në ligje të tjera, brenda
territorit administrativ të bashkisë/komunës. Veprimtaria e ketij organi rregulohet
nga ligji nr 9780 date 16.07.2007 “ Për Inspektimin e ndërtimit” I ndryshuar me ligjin
nr 183/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9780 datë 16.07.2007. Ne
momentin që palët nuk janë dakort me vendimet e Inspektoratit si pshb vendimet e
denimit me gjobe ose vendimet per prishjen e objektit ata normalisht duhet të ndjekin
rrugen ankimit ndaj ketyre vendimeve , por cila është rruga që duhet të ndjekin ato
për te realizuar të drejtën e tyre ?
Neni 14 i ligjit nr 9780 datë 16.07.2007 “ Per Inspektimin e Ndertimit” përcakotn se :
1Kundër vendimit të inspektoratit ndërtimor e urbanistik të bashkisë/komunës/
qarkut për marrjen e masave dhe dhënien e sanksioneve administrative lejohet ankimi
administrativ dhe gjyqësor, sipas rregullave dhe afateve të përcaktuara në dispozitat
ligjore në fuqi. Ankimi administrativ dhe gjyqësor kundër vendimit të inspektoratit
ndërtimor e urbanistik të bashkisë/komunës/qarkut nuk pezullon ekzekutimin e tij.
2Kundër vendimeve të Inspektoratit Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar lejohet
ankim i drejtpërdrejtë në gjykatë brenda 10 ditëve, duke filluar nga data e njoftimit të
vendimit. Ankimi gjyqësor kundër vendimit të Inspektoratit Ndërtimor e Urbanistik
Kombëtar nuk pezullon ekzekutimin e tij.
Në ligjin nr 183/2014 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 9780 datë 16.07.2007
në nenin 17 të tij i është bërë një ndryshim nenit 14 të ligjit 9780 datë 16.07.2007
“Për Inspektimin” ku përcaktohet se : Kundër vendimit të Inspektoratit Kombëtar të
Mbrojtjes së Territorit dhe atij të njësisë vendore lejohet ankim i drejtpërdrejtë në gjykatë
brenda 10 ditëve, duke filluar nga data e njoftimit të vendimit.
Nese do ti bejme nje analizë të dy neneve të ndryshuar do të dalim në disa përfundime
Përsa i takon nenit 14 të ligjit 9780 datë 16.07.2007 “ Për Inspektimin e Ndërtimit”:
1-Në nenin 14 në pikën 1 eshtë përcaktuar se palët lejohet të bëjnë ankim administrativ dhe
gjyqësor. Duke përdorur fjalën lejohet krijohen hapësira për interpretime pasi ligji nuk e
ka cilësuar si rruge të detyrueshme ankimin administrativ dhe se vetem pas ketij ankimi
ky do të quhej i shteruar dhe palet kishin të drejte ti drejtoheshin gjykatës. Duke përdorur
fjalën lejohet sic e thamë ky lloj ankimi mbetet më shumë mjet në duart e pales ankuese në
kuadrin e të drejtes dhe jo detyrimit për këtë ankim cka do te thote se pala mund edhe të
mos i drejtohet ankimit administrativ dhe ti drejtohet direkt rrugës gjyqesore pasi po flasim
gjithmonë për një të drejtë të palës dhe jo detyrim të sajin dhe mbetet plotësisht në vullnetin
e saj realizimi apo jo i kësaj të drejte.
Ndërkohë pika 2 ka përcaktuar shprehimisht se vetëm kundër vendimeve të Inspektoratit
Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar lejohet ankim i drejtpërdrejtë brënda 10 ditëve duke filluar

208

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 3 No. 3
January, 2018

nga dita e njoftimit të vendimit dhe jo vendimeve të Inspektoratit Vendor të Mbrotjtes së
Territorit. Fjala lejohet që ka përdorur pala në këtë pikë është më e përshtatshme dhe i jep më
shumë kuptim pikës 2 pasi në lidhje edhe më fjalën që ka përdorur ligjvënësi drejtperdrejt
dhe duke e marrë në tërësi kuptimin e fjalisë arrijmë të kuptojmë që palës mund ti njihet
ose ti lejohet e drejta për të bërë ankimin gjyqësor drejtperdrejt duke shmangur kështu atë
rrugë që duhet të ishte ankimi administrativ.
Përsa i takon nenit 17 të ligjit nr 183/2014 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 9780
datë 16.07.2007”
Ne dallim nga neni i mëparshëm ku i njihte mundësine palëve për ankim drejpërdrejtë
në gjykatë vetem për vendimet e Inspektoratit Kombëtar me ndryshimin që i bëhët nenit
14 palëve do ti njihet mundësia që ti drejtohen drejtpërdrejt gjykatës edhe për vendimet
e inspektoratit vendor të mbrojtjes së territorit duke quajtur kështu të ezauruar ankimin
administrativ. Pra palëve do ti njihet e drejta të mund ti drejtohen drejtpërdrejt gjykatës
ndaj vendimeve te inspektoratit vendor të mbrotjes së territorit perfundim ky i cili është
në përputhje edhe me nenin 16 të ligjit 49/12 “Për organizimin dhe funksionimin e
gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” ku ne
pikën 2 paragrafi b percaktohet se kemi të bëjmë me një përjashtim nga rregulli i
përgjithshëm në momentin kur ligji parashikon shprehimisht të drejtën për tiu
drejtuar drejtpërdrejt gjykatës.
Ne lidhje më këtë problematikë janë shprehur edhe Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së
Lartë të cilët kanë dalë më një vendim unifikues në lidhje me ankimin ndaj vendimeve
të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit. Në vendimin unifikues nr 1 datë 26.11.2010
përcaktohet se :
Ndekja e rrugës administrative (të apelimit administrativ) për zgjidhjen e mosmarrëveshjes
administrative përpara se subjekti t’i drejtohet gjykatës, është e detyrueshme vetëm
nëse ligji që rregullon marrëdhëniet juridike dhe veprimtarinë administrative të fushës
përkatëse, parashikon shprehimisht se ndaj aktit administrativ mund të ushtrohet ankim
administrativ, si dhe tregon organin apo organet konkrete administrative tek të cilët
eventualisht, sipas hierarkisë, duhet të drejtohet apelimi administrativ.
Përveç detyrueshmërisë së parashikimit të ndjekjes së rrugës administrative të ankimit,
të organit ku ai drejtohet dhe që ka kompetencën për shqyrtimin e saj, eventualisht,
sipas natyrës së marrëdhënieve juridike dhe asaj të mosmarrëveshjes, ligji i posaçëm
mund të parashikojë ose jo edhe modalitete konkrete mbi afatet, kushtet e procedurat
që duhen respektuar për të bërë të pranueshëm për shqyrtim në themel ankimin
administrativ, për procedurat e shqyrtimit dhe natyrën e vendimmarrjes nga organi
administrative, etj. Nëse rregulla të tilla eventuale nuk janë parashikuar, gjejnë zbatim
afatet, kushtet e procedurat e parashikuara nga Kodi i Procedurave Administrative.
Kjo mënyrë e shprehjes së vullnetit të ligjvënësit, nga njëra anë autorizon dhe legjitimon
organin administrativ të pranojë, marrë në shqyrtim dhe vendosë lidhur me ankimin
administrativ. Nga ana tjetër, jo vetëm i detyron të ndjekin rrugën administrative
për efekt të respektimit të uniformitetit të veprimtarisë administrative dhe sigurisë
juridike, por, mbi të gjitha, i garanton individëve dhe subjekteve të tjerë një proces të
rregullt ligjor dhe një mjet efektiv juridik, pasi pretendimi i tyre për cënimin e një të
drejte a interesi kushtetues dhe ligjor detyrimisht do të merret në shqyrtim dhe do të
zgjidhet nga organi administrativ.
Në çdo rast, pavarësisht nëse parashikohet apo jo shprehimisht në ligjin e posaçëm,
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pas dhënies së vendimit nga organi a organet administrative të ngarkuar nga ligji,
pala që kishte ushtruar ankimin administrativ ka të drejtën t’i drejtohet rrugës
gjyqësore për zgjidhjen e mosmarrëveshjes administrative. Nëse ligji i posaçëm nuk
parashikon shprehimisht ndryshe, zbatohen afatet dhe procedurat e parashikuara
për këtë qëllim nga Kodi i Procedurës Civile dhe Kodi i Procedurave Administrative.
Edhe përsa i përket interpretimit dhe zbatimit të drejtë të dispozitave të Ligjit
nr.9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, posaçërisht të dispozitës
së nenit 14 të këtij ligji, nuk është e detyrueshme ndjekja e rrugës administrative
të ankimit nga ana e individëve dhe personave juridike ndaj të cilëve inspektorati
ndërtimor e urbanistik vendor ka nxjerrë një vendim për marrje masash dhe dhënie
sanksionesh administrative. Kjo dispozitë, përsa i përket ushtrimit të së drejtës për
ankim administrativ dhe padi në rrugë gjyqësore, mbetet një norme me karakter
thjesht deklarativ, duke mos treguar detyrueshmërinë e ndjekjes paraprake të rrugës
administrative të ankimit, si dhe organet kompetente të ngarkuara me detyrimin për
pranimin për shqyrtim dhe dhënien e vendimit përkatës”.
Disa nga përfundimet që mund të nxjerrim:
Pavarësisht se në ligjin 49/12 “ Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatave
Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” percaktohet se
rregulli i pergjithshëm është që duhet ezauruar njeherë ankimi administrativ dhe vetem
pas kesaj palët mund ti drejtoheshin gjykates , ky vendim duket qarte që të referon ne
ligjin e posacëm që rregullon marrëdhëniet juridike dhe veprimtarinë administrative
të fushës përkatëse . Sic shprehet edhe vendimi unifikues do te ishte e detyrueshme
rruga administrative nëse ligji i posacëm do të parashikonte shprehimisht se ndaj
aktit administrativ mund të ushtrohet ankim administrativ, si dhe tregonte organin
apo organet konkrete administrative tek të cilët eventualisht, sipas hierarkisë, duhet
të drejtohet apelimi administrativ. Përveç detyrueshmërisë së parashikimit të ndjekjes
së rrugës administrative të ankimit, të organit ku ai drejtohet dhe që ka kompetencën
për shqyrtimin e saj, eventualisht, sipas natyrës së marrëdhënieve juridike dhe asaj të
mosmarrëveshjes, ligji i posaçëm mund të parashikojë ose jo edhe modalitete konkrete
mbi afatet, kushtet e procedurat që duhen respektuar për të bërë të pranueshëm për
shqyrtim në themel ankimin administrativ, për procedurat e shqyrtimit dhe natyrën
e vendimmarrjes nga organi administrativ, modalitete të cilat nuk janë parashikuar
ne nenin 14 të ligjit per inspektimin. Vendimi unifikues parashikon se nuk eshte e
detyrueshme rruga administrative dhe nga ana tjeter lind pyetja:
Nëse nuk është detyrim , a është e drejtë e palës të paraqesë ankimin administrativ
dhe nëse po , cilat janë pasojat e realizimit të kësaj të drejte ?
Ka pasur raste në praktikë në të cilat edhe pas hyrjes në fuqi të ligjit te ri nr 183/2014 “
Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 9780 datë 16.07.2007” palët ndaj vendimeve
te inspektoratit vendor të mbrotjes së territorit kanë bërë ankim administrativ dhe më
pas ate gjyqësor duke pretenduar faktin se edhe pse nuk eshte e detyrueshme rruga e
ankimit administrative palët e kane të drejtën për të realizuar këtë mjet ankimi pasi
mbetet në kuadrin e së drejtës dhe jo detyrimit.
Referuar praktikes në momentin që palët e kanë realizuar ankimin administrativ dhe më
pas i janë drejtuar me padi gjykatës pasoja që mund të vijë është paraqitja e padisë jashtë
afatit ligjor të percaktuar në nenin 17 të ligjit 183/2014. Por si mund të ndodhë kjo ?
Në momentin që pala njoftohet ose merr dijeni per vendimin qe është marrë ndaj saj
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nga ana e inspektoratit vendor ajo paraqet ankimin administrativ dhe pret pergjigje
nga organi të cilit ja ka derguar ankimin administrativ. Në momentin që pala merr
përgjigje nga organi administrativ edhe pse mund të mos i kete dhënë zgjidhje
problemit ajo i drejtohet gjykatës . Pikërisht kjo procedurë është e gabuar nga ana
e palës ankuese dhe ka shumë gjasa që ta nxjerrë jashtë afatit ligjor për paraqitjen e
padisë në gjykatë për shkak se :
Ligji 183/2014 në nenin 17 të tij përcakton se : Kundër vendimit të Inspektoratit
Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe atij të njësisë vendore lejohet ankim i drejtpërdrejtë
në gjykatë brenda 10 ditëve, duke filluar nga data e njoftimit të vendimit. Pra ligji përcakton
se ekzsiton një afat 10 ditor për tiu drejtuar gjykatës dhe pikërisht ky afat fillon të llogaritet
nga dita e njoftimit të vendimit. Nesë pala do ta bëjë llogaritjen e afatit jo nga dita e njoftimit
të vendimit por nga dita që ajo ka marrë përgjigje nga organi administrative referuar
ankimit që ka bërë , me shumë mundësi ky veprim i saj ka gjasa ta nxjerrë jashtë afatit për të
paraqitur padinë në gjykatë dhe padia e saj të konsiderohet e parashkruar.
Referuar realizmit të së drejtës se saj për të realizuar këtë ankim duhet bërë një lidhje e ligjit
183/2014 me ligji 49/12 “ Per organizimin dhe funskionimin e gjykatave administrative
dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” ku në nenin 17 të cituar më sipër
përcaktohet se duhet të behet ankim i drejtperdrejt në gjykatë brënda afatit 10 ditor duke
filluar nga data e njoftimit të vendimit personave përkatës. Duke e parë këtë përcaktim
të ligjit në lidhje edhe me nenin 16 të ligjit 49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin
e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarreveshjeve administrative ku
përcaktohet se: një nga rastet kur padia mund të paraqitet drejtpërdrejt në gjykatë është
kur ligji i posacëm parashikon shprehimisht të drejtën për tu ankuar ndaj veprimit
administrativ drejpërdrejt në gjykatë. Neni 16 përcakton se si rregull i përgjithshëm
duhet të ndiqet rruga administrative dhe më pas ajo gjyqësore. Por ka edhe raste
përjashtimore dhe një nga rastet përjashtimore është pikërisht rasti i përmendur më
sipër kur ligji i posacëm parashikon drejtpërdrejt ankim në gjykatë dhe pikërisht ky
përcaktim i rrugës së ankimit drejpërdrejtë në gjykatë përben një shterim të ankimit
administrativ ose e përkthyer realizim të së drejtes së palës për ankim administrative
dhe ndjekjen direkt të rrugës gjyqësore.Rasti që përmendëm nuk është rasti i vetëm por
ka edhe raste të tjera ku gjithsecili prej tyre ka problematikën e veçantë. Përfundimet
që nxorrëm gjatë këtij studimi janë të vejnë në pah faktin se ankimi administrativ
është një rrugë e cila mund ti shërbejë palëve për të reduktuar kostot që mund të kenë
gjatë seancave gjyqësore , për ti dhënë zgjidhje më të shpejtë problemit që ato kanë
shtruar për zgjidhje dhe nga ana tjetër për ti dhënë mundësi organit administrativ i cili
ka nxjerrë aktin administrativ për korrigjimin e këtij akti nëse akti ka qënë jo i drejtë
dhe për ti kthyer përgjigjë ankesës së palëve brënda afateve duke rritur besimin te
palët për punën e organeve administrative. Por sic e thamë këto veprime nuk mund
të ndërmerren nese palët nuk kanë njohuri mbi ligjin e përgjithshëm si dhe mbi ligjin
e posaçëm. Palët duhet të kenë dijeni se kur ndodhen para faktit kur ndjekja e rrugës
administrative është detyrim për ta si dhe kur ndjekja e kësaj rruge nuk qëndron në
formën e një detyrimi por qëndron thjesht në kuadrin e së drejtës për ndjekjen e kësaj
rruge si dhe rasti tjetër kur palët kanë të drejtë të bëjnë drejtpërdrejtë ankim në gjykatë
duke e quajtur të shteruar ankimin administrative. Vetëm duke ditur këto parime palët
mund të ndërmarrin veprime të mëtejshme të cilat do ti shërbejnë realizimit sa më mirë
të të drejtave të tyre.
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The motivation of Albanian phraseological expressions containing color
words
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Abstract
Figurative language is an undeniable part of life. We encounter it not only in poetry but
almost in all types of literary output. In recent years it has been extensively researched as it
has been the subject of many fields, such as, psychology, cultural anthropology and cognitive
linguistics to name a few. Our paper discusses a set of figurative expressions, colour idioms,
in the Albanian language. The study concerns the different types of motivation (metaphoric\
metonymic or cultural) lying at the heart of Albanian phraseological expressions containing
colour words.
Keywords: metaphor, motivation, idiom, cultural symbol.

1. Introduction
Colour has always been the subject of much of our interaction with the outside world.
Even though it is merely a scientific coincidence that blue defines our planet, (thanks to
its short wavelength) yet the full spectrum contributes to the complete light spectacle
that surrounds us. Being of a certain colour is a sign of life, of being active, specific
and even controversially enough, downright opaque. “All that is alive tends toward
color, individuality, specificity, effectiveness, and opacity; all that is done with life
inclines toward knowledge, abstraction, generality, transfiguration, and transparency”
Johann Wolfgang von Goethe .When used in our everyday speech colour terms are
undoubtedly impregnated with cultural connotations. Different nations with different
cultural backgrounds have different perceptions of various colours. Despite the fact that,
quite paradoxically, at a physiological level all human beings’ eyes contain simply three
kinds of cones, each with a different pigment, we name the various wavelengths found
in the electromagnetic spectrum in different ways. “Eyes do not register wavelength
the way a thermometer registers temperature” PINKER (1994: 62). The different
perceptions of colour we have result in a series of different associative meanings. In
the recent years figurative language has been extensively researched. The vast body
of literature bears witness to this fact (GIBBS, 1989; MOON, 1998 DOBROVOL’SKIJ &
PIIRAINEN, 2005). Among the different categories of figurative expressions, idioms
and metaphors have garnered a lot of scholarly interest. Our article talks about the
issue of the motivation underpinning idioms and metaphors through the analysis of a
group of colour expressions in the Albanian language. The reason why we chose this
domain is due to the fact that colour is a basic domain; this domain is highly culturespecific and quite sizeable in terms of size.
Idioms but also metaphors were our figurative expressions of choice because they
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are the largest category featuring colour terms. Furthermore, unlike other thematic
groups, such as, body idioms and animal idioms, colour idioms are relatively not as
much studied (SWEETSER, 1990; WIERZBICKA, 1990; TRIM, 2007). A few scholars,
such as, (WIERZBICKA, 1990; TRIM, 2007) have concentrated on the semantic
extension of colour terms.
The 111 idioms and metaphors under examination that have been extracted from two
dictionaries, FJALOR FRAZEOLOGJIK I GJUHËS SHQIPE (Phraseological Dictionary
of the Albanian Language) (2010) and FJALOR I SHQIPES SE SOTME (Dictionary of
Today’s Albanian Language) (2002), are the following:
E bardha “white”: ari i bardhë, i sheh (gjërat) bardhë e zi, e bën të zezën të bardhë, e ka
shpirtin të bardhë, e ka zemrën të bardhë, (u zunë) për të bardhat e laraskës, me bukë e kripë
(e zemër të bardhë), çek i bardhë, ditë e bardhë, me doreza të bardha, faqja e bardhë, me faqe
të bardhë, paç faqen e bardhë!, ngriti flamurin e bardhë, hijet e bardha, këmbët e lehta faqja e
bardhë!, mishi i bardhë, i qepur me pe të bardhë, ç’të të dojë zemra (e bardha zemër), me zemër
të bardhë, te qeron te bardhen e syrit, shikon qimen ne te bardhen e vezes, me dolem qime te
bardha, netet e bardha, kolla e bardhe, gryket e bardha, murtaja e bardhe, njolle e bardhe, arme
e ftohte (e bardhe), varg i bardhe, Ia zbardhi jetën (dikujt).
E zeza “black”: ari i zi, hedh cipën e zezë, dele e zezë, ditë e zezë, faqja e zezë, me faqe të zezë,
për faqe të zezë, paç faqen e zezë!, hoqa gazepin e zi, bëri gurët e zes!, i ra një hije e zezë (në
fytyrë), i lë hije të zezë, lungë e zezë, mace e zezë, me ngjyra të zeza, hoqi pikën e zezë, pikë
e zezë!, kam pirrën e zezë, e mbuluan re të zeza, i varen re të zeza (mbi kokë), i vijnë (i bien) re
të zeza, u bë për rubë të zezë, e sheh me syze të errëta, ka shpirt të zi, me shpirt të zi, i nxjerr
ujët e zi, u bë urë e zezë, ka zemër të zezë, me zemër të zezë, mori të zezën, e piu e zeza, të
preftë e zeza!, për të zezën e thoit, sa e zeza e thoit, sheh zi, hoqi të zitë e ullirit, e ka shpirtin
të zi, e ka zemrën të zezë, ne te zeze, me te zi, hoqi zi, kanale te zeza, ujrat e zeza, era e zeze,
korra e zeze, pucrra e zeze, vdekja e zeze, iriqi i zi, liste e zeze, eshte si gjym i zi, e pershkruan
me ngjyra te zeza.
E kuqe “red”: hap (ndez) dritën e kuqe, kur të qethen dhentë e kuqe, s’i skuqet faqja, u bë flakë
(në fytyrë), është bërë gjak, (njihet) si paraja e kuqe, u bë flakë (në fytyrë), vete te molla e kuqe,
kur të këndojë qyqja e kuqe (nga bishti), kur të bjerë shi i kuq, doli me kupuce te kuqe, kryqi i kuq.
E verdha “yellow”: u bë afion, u bë dyllë (në fytyrë), u bë ftua (në fytyrë), u bë limon (në
fytyrë), arme te verdha, dylle i verdhe, letersia e verdhe, pune e verdhe, ethet e verdha, vezë me
dy të verdha (të kuqe),
Jeshile “green”: ari i gjelbër, hap (ndez) dritën jeshile (e gjelbër), u bë jeshil (në fytyrë), tryeza
(coha) e gjelber.
Blu “blue”: rrufe në qiell të kaltër (të kthjellët), qymyr i kalter, kaskat blu.
Gri “grey”: eminenca gri
2. THE MOTIVATION OF PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS CONTAINING
COLOUR WORDS IN ALBANIAN
The idioms in our sample show two types of motivation: cultural and metaphoric/
metonymic.
2.1. Culturally-based idioms
Culturally-based idioms rely on cultural references. According to Dobrovol’skij and
Piirainen (2005: 214) there are five types of cultural references which underpin idioms:
social interaction; material culture; intertextual phenomena; fictive conceptual
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domains (e.g. ancient folk theories) and cultural symbols. Of course figurative
expressions containing colour terms found in Albanian are no exception regarding
their cultural underpinnings. In many expressions the colours black, green, yellow,
red and grey function symbolically. Even though the issue of colour symbolization
has not received much coverage by Albanian scholarship, colours in Albanian do
have their symbolic value:
COLOUR
SYMBOLIC VALUE
white 		
happiness, luck; good, clean, immaculate; honest and generous
black		
great evil, misfortune, poverty; great hardship, something bad, 		
		
bad and despicable action, black shadow, gloom; suffering and
		
hardship; destitute, desolate; difficult; dark; evoking evil
red
------------------------------------------------yellow
without principles; opportunistic; detectice novel; sensational journalism
green
-----------------------------------------------------------blue
-----------------------------------------------------------grey
-----------------------------------------------------------White is a culturally-relevant symbol for happiness, luck; good, clean, immaculate;
honest and generous in the following idioms:
Meaning “good”: e ka shpirtin të bardhë, e ka zemrën të bardhë, me bukë e kripë (e zemër të
bardhë), ditë e bardhë, me zemër të bardhë.
Meaning “generous”: çek i bardhë
Meaning “happiness”: Ia zbardhi jetën (dikujt).
Another use of the colour white not falling into the range of its symbolic value is Ngriti
flamurin e bardhë-raise the white flag which is a loan translation from English. A very
culturally-relevant idiom, with religious roots, in which the colour white is used is
hijet e bardha- jinn, djinni or genie (in plural), but of an evil nature; no relation between
the symbolic value of the colour and the meaning of the idiom, because meanings
develop both ways, not only in one direction.
Black is also culturally-relevant as it is a symbol of evil, misfortune, poverty; great
hardship, something bad, bad and despicable action, black shadow, gloom; suffering
and hardship; destitute, desolate; difficult; dark; great sorrow caused by the death of
a loved one; cultural complex of behaviours in which the bereaved participate in the
following idioms:
Meaning “misfortune”: hedh cipën e zezë, ditë e zezë, pikë e zezë!, e mbuluan re të zeza, i
vijnë (i bien) re të zeza, u bë për rubë të zezë, mori të zezën, e piu e zeza.
Meaning “something bad”: dele e zezë, faqja e zezë, me faqe të zezë, për faqe të zezë, paç
faqen e zezë!, liste e zezë.
Meaning “great hardship”: hoqa gazepin e zi, hoqi pikën e zezë, hoqi të zitë e ullirit.
Meaning “dark”: i ra një hije e zezë (në fytyrë), sheh zi.
Meaning “bad and despicable action”: i lë hije të zezë.
Meaning “evil”: lungë e zezë, mace e zezë, me ngjyra të zeza, i varen re të zeza (mbi kokë),
ka shpirt të zi, me shpirt të zi.
Meaning “destitute”: kam pirrën e zezë.
Meaning “great sorrow caused by the death of a loved one”: zi kombëtare, ditë zie, në
shenjë zie.
Meaning “cultural complex of behaviours in which the bereaved participate”: mban
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zi, e prish zinë.
Yellow is also symbolic of without principles; opportunistic; detectice novel;
sensational journalism
Meaning “sensational journalism”: letersia e verdhe.
Meaning “without principles”: pune e verdhe
Unlike “black”, “white” and “yellow” the colour “green” does not have an
entrenched symbolic value but it is nevertheless linked with the enviroment in the
conventionalized idiom: ari i gjelbër (the green gold). Green is also used in the idiom
tryeza e gjelber- table around which diplomatic talks are held. Also like “green” without
an “official” symbolic value is “grey” which is however used in the conventional
idiom “eminenca gri” (grey eminence) that has obviously entered Albanian language
as a loan idiom. Other idioms draw on the knowledge of non-material culture. Such
is the case of “Mace e zezë” (black cat) which despite the fact that in various countries
it has conflicting connotations in Albania it is regarded an evil omen due to their
association with witches. Another example of a culturally-motivated colour idiom is
provided by hap (ndez) dritën jeshile (e gjelbër), (give the green light), which draws on the
convention of vehicular traffic rules according to which green light mean permission to
go ahead. Likewise another idiom drawing on the traffic vocabulary but the opposite
to the one we previously mentioned is hap (ndez) dritën e kuqe (give the red light)
meaning stopping someone or something from proceeding. A very interesting case
is the expression doli me këpuce te kuqe, (walk out of somewhere\something in red shoes)
meaning (in the red), where we see that both nations make use of the same colour to
refer to the practice of being in debt but curiously enough the Albanian language has
an additional element that of “shoes”. Another example of a very cultural-specific
idiom would be kur të bjerë shi i kuq, lit. when it rains red rain meaning (never) which
relies on the impossibility of the rain being red. The colour red is quite versatile as it
gives rise to a number of obviously unrelated expressions. A case in point of it being
used in a cultural-specific way and with an unlikely meaning would be Vete te molla
e kuqe- lit. arrive at \reach the red apple. Of course it does not make any sense as
it is. In fact, the expression is also polysemous. The first reading is (1) the fact that
news spreads too far relatively quickly, and (2) to die expressed with an element of
irony, thus in the second sense an approximate English equivalent would be to kick the
bucket, but whereas the Albanian expression has the element of irony, the English one
is rather slang. Thus their semantic components do not coincide. Yet another example
of a very cultural-specific idiom is arme te verdha (yellow weapons) meaning goldplated weapons which is a case of semantic extension of the colour of gold applied
to the outer surface of the weapons. On the contrary the idiom njolle e bardhe (white
spot) marks a point of departure from the symbolic value of the colour white as it is a
polysemous idiom meaning among other things (1) a region which is relatively little
known; (2) a region which is not affected by a phenomenon or in which a phenomenon
is not spread; (3) an issue in the field of human knowledge about which nothing is
known. In this vein, another idiom unrelated to the symbolic value of white is the
example varg i bardhe (white verse) which in the world of literature means blank verse,
which has entered Albanian as a loan translation, since the Albanian language does
not have a very old written literary tradition. Another idiom not so much culturalspecific but still viewed as an original creation is rrufe në qiell të kaltër (të kthjellët) (like
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a bolt out of the blue) where the two nations employ the same concept and make use
of the same colour which obviously is the colur of the sky. However we just want to
point out that unlike Albanian which draws on common knowledge and uses both
terms in a straightforward manner in the construction of the idiom (both qiell-sky and
i kalter-blue are used), English conveys the same idea making use of PART-FOR-THEWHOLE metonymy (blue is the most dominant colour in the sky).
So far we have discussed the cultural motivation in the semantics of several idioms.
However, we would like to highlight the fact it is difficult to categorize some idioms
without taking into account other motivations. For example, the idiom arme te verdha
(yellow weapons) should not be simply considered a cultural product but rather as
the interweaving of culture-specific concepts with metonymy. More specifically with
a special concept within the field of metonymy, that of active zones. The active zone
of an entity is described by Langacker as representing the parts of it that most directly
participate in the relationship that is depicted” LANGACKER, R.W. (1984: 172-188).
2.2. Metaphtonymically-based idioms
As to the second kind of motivation the metaphoric one we want to mention the
groundbreaking study by LAKOFF and JOHNSON, 1980 Metaphors We Live By
which has had a profound impact on subsequent studies. In it they introduced the
idea that not only is metaphor part of our way of thinking but it is fundamental
to our way of thinking. Thus, in their book they provide the theoretical framework
concerning the metaphoric motivation of idioms. In it they claim that “our ordinary
conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally
metaphorical in nature” Lakoff and Johnson (1980: 3). So, according to this cognitive
view, conceptual metaphor or metonymy ranging from a vast scope of various
source domains underpin plenty figurative expressions. According to KÖVECSES
(2004: 4) “Conceptual metaphors bring two distant domains (or concepts) into
correspondence with each other. One of the domains is typically more physical or
concrete than the other (which is thus more abstract). Thus we have the idiom kaskat
blu -UN peacekeepers (often referred to as Blue Berets or Blue Helmets because
of their light blue berets or helmets). Thus in this case we understand the people
by the colour of their hats. Another idiom is qymyr i kalter – the wind (as a clean
source of energy). Again, we understand one entity in terms of another. However,
we think it apropos here to point out how the idiom integrates the literary trope
of oxymoron as there is no such thing as blue coal, a contradiction in terms indeed.
People in their day-to-day interactions use colour words to mean something other
than their perceptual quality. Thus in Albanian there is the idiom (U zunë) për të
bardhat e laraskës- split hairs, where the idea of triviality is understood in terms of the
white section of plumage of the magpie. “Metaphor allows people to understand one
thing as another, without thinking the two things are objectively the same” Sweetser
(1990: 8). In order to carry out this mental operation of understanding one in terms of
the other a correspondence has to be established. Thus in Albanian there is the idiom
me doreza të bardha- treat something or someone tactfully. Thus tact is understood in
terms of whiteness but this does not mean that speakers confuse source and target
domain. Faqja e bardhë – a rough English approximation would be pride and joy, again
the feelings of pride and joy are partly understood as whiteness. But of course, as
we said earlier things far from being clear-cut in this field where the intertwining
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of the concepts is the norm. Goosens (1990; 2000) claims that there is not always a
clear demarcation between metaphor and metonymy. Some figurative items could be
both a metaphor or metonym according to the context so that the two concepts may
then become intertwined. This has led to the coining of a new term metaphtonymy,
i.e. metaphor and metonymy being interwoven. Niemeier (1998: 123) declares that
“the conceptual contiguity of metonymy is based on extralinguistic experiences and
connotations and is therefore culture-dependent”. A case in point in Albanian would
be I qepur me pe të bardhë – slipshod job. This idiom is not as straightforward as it
seems, as it takes a close reading to get to the link that connects the colour white with
the idea of slipshod job. Its metonymical roots become clear once we disentangle the
whole meaning components. Thus pe i bardhë-white thread is seen as a quick fix, it
symbolizes a job which is obviously below par. Thus here we deal with a two-tier
approach, first the thread stands for the seam, hence a case of PART-FOR-THE-WHOLE
metonymy, then the white thread stands for the slipshod job which is the metaphorical
level, the so-called final product to hit the users’ears. Another case of mixed bases is
the expression Të ha (të qëron) të bardhën e syrit- eat someone’s white of the eye, which
in english would be run rings around someone. Here again first we have to dissect
the meaning components, where we first see that e bardha e syrit- the sclera, known as
the white of the eye stands for the whole eye, thus PART-FOR-THE-WHOLE metonymy
, then we depart from this reading and the expression acquires a metaphoric reading
where skillfulness is understood in terms of eating someone’s eye. We now move to the
colour yellow. Thus, there is the expression Vezë me dy të verdha (të kuqe). – lit. an egg
having two egg yolks. The first meaning in Albanian is a very valuable person. It is
interesting that on the surface level is the metaphor a man is an egg, but actually on
a deeper level the essence of the expression is the idea of importance which derives
from the egg yolk that gives rise to the PART-FOR-THE-WHOLE metonymy. Here,
we see how metaphor helps us understand a person in terms of an egg. The second
meaning is a rarity, like hen’s teeth.
According to various metaphor scholars, emotion categories appear to have some
kind of cross-linguistic hierarchical outreach, thus KÖVECSES (2004: 4) declares that
“More basic ones include in English anger, sadness, fear, joy, and love”. These give rise to
conceptual metaphors. A very productive conceptual metaphor in English is ANGER
IS A HOT FLUID (Lakoff and Kovecses, 1987). Apparently the same is true also for
Albanian. However, we want to highlight that other emotion categories which are not
part of the list of basic emotions mentioned above are semi-productive in Albanian.
Thus apart from two very productive cross-linguistic conceptual metaphors, such
as, FEAR IS A CHANGE OF COLOUR and ANGER IS A CHANGE OF COLOUR
in Albanian there are also PRIDE IS A CHANGE OF COLOUR and SHAME IS A
CHANGE OF COLOUR. Consequently, white, green and yellow express fear, and the
colours green, red and black denote anger, whereas white denotes happiness, and the
colour black denotes shame as shown in the idioms below. Thus, we have:
• Fear: iu zbardh buza (dikujt), U bë jeshil (në fytyrë) (dikush), U bë dyllë (në fytyrë)
(dikush), U bë ftua (në fytyrë) (dikush), U bë limon (në fytyrë) (dikush)
• Anger: U bë jeshil (në fytyrë)(dikush),U bë flakë (në fytyrë) (dikush), u bë lulëkuqe (në
fytyrë), U bë urë e zezë (dikush), M’u errën (m’u errësuan) sytë, I ra një hije e zezë (në
fytyrë) (dikujt),
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Sadness: U bë urë e zezë (dikush), I ra një hije e zezë (në fytyrë) (dikujt),
Happiness: Ia zbardhi jetën (dikujt),
Pride: Ia zbardhi faqen (dikujt),
Shame: S’i nxihet balli (dikujt), Iu nxi faqja (dikujt), S’i nxihet faqja (dikujt), Ia nxiu faqen
(dikujt),
Conclusion

In our paper we have tried to analyse the motivation underpinning various
phraseological expressions by analyzing the meaning of colour idioms in Albanian.
We saw that there are two different types of motivation – symbolic and metaphoric\
metonymic. Through this study we saw that the link which provides the connection
between the literal and the figurative meanings of colour idioms is either culturespecific or a product of conceptual structures. Also sometimes it is very difficult to
differentiate between metaphor and metonymy due to their nature which tends to
defy normal cognition. We also saw that a very common metonymy preferred in
Albanian is PART-FOR-THE-WHOLE metonymy. Moreover, Albanian operates along
the same lines as English does when it comes to productive emotion categories.
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Abstract
This paper talks about the use of color terms in Albanian proverbs in four Albanian proverb
books and their metaphoric associations in the users’ minds, ideas, beliefs, world outlook
and values. Our corpus which consists of 51 proverbs containing colour terms was selected
by painstakingly going through 6482 proverbs found in the respective books. The results
suggested that colors enjoy an uneven distribution in Albanian proverbs, with black and white
having the lion’s share, serving as the colours of opposition; also, the meaning of colours is
not unidirectional on the contrary colour terms have both positive and negative connotations.
Furthermore, conceptual metaphors seem to be part and parcel of our system of thinking
and they are present in every field of human undertaking and language users should have a
sufficient degree of familiarity with the matter when encountering such expressions.
Keywords: Colour terms, proverbs, conceptual metaphor.

1. Introduction
Metaphor and its sister literary trope, metonymy, are grounded in experience.
Humans tend to compare things in their day-to -day interactions that according to
Lakoff and Johnson (1980: 3), ‘our ordinary conceptual system, in terms of which
we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature’. Thus conceptual
metaphor is a way which helps us understand two different domains: one thing in
terms of something else, something more concrete in nature in terms of something
more abstract. Thus the essence of a metaphor is a set of ontological correspondences
which entails a set of systematic correspondences between the entities of one domain
and that of the other. However, true as it is that conceptual metaphor enables us to
conceptualize one mental domain in term of another it is also true that metaphorical
concepts seem to be part of a cline of metaphoricity: some are universal, others are
fairly widespread, and some are culture-specific Lakoff, (1993: 245). Among the many
realities found in these metaphoric concepts, is also that of colour. Colour terms
are widely used in various domains in their literal or metaphoric senses and are a
major giveaway of the world outlook of the different kind of philosophical thinkings
which shape the mental models of different peoples. Expressions containing colour
terms are found in all kinds of language in the literal and non-literal ones. They are
thus found in formulaic language, in such genres as, riddles, proverbs, aphorisms,
clichés, idioms etc,. Proverbs stand out as the most general folklore genre. According
to N.R. Norrick "Proverb is a traditional, conversational genre, didactic with a
general meaning genre, a relatively free conversational direction, preferentially with
figurative meaning.” (1985: 78) In it are reflected the rich history of the people, their
ideas related to every possible aspect of life, such as, work, art, culture, death, war,
basically their whole existence. They have been collected since antiquity and have
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been studied as linguistic expressions of the cultural values and thought. Regarding
their antiquity suffice it to say that their earliest collection goes back to the third
century B.C. Mieder, W. (2004: XII). The fact that they contain everyday experiences
and common observations about life expressed in a rather formulaic and concise
language makes them easy to remember and ready to be employed in communication.
Consequently, if we fail to properly understand the conceptual metaphor underlying
the proverbs this may lead to miscommunication. There are not many studies done
on the conceptual metaphor underpinning the use of colours in Albanian thus our
paper presents a modest contribution to this respect.
It is widely accepted that different cultures are entitled to different ways of
understanding, analyzing and codifying reality in different ways thus the conceptual
metaphors that they employ are different. And as a matter of fact such peculiarities
are reflected in their languages. Likewise, symbols are known to have different
interpretations in many cultures. For example, when it comes to animals, a black cat
has different and even conflicting interpretations. As it is considered an omen of good
luck by many peoples whereas a bad men by others, possibly due to its association
with witches. These differences are even more pronounced when it comes to colours.
The same colour even receives different interpretation within the same culture, Jan
Keessen (2009). It goes without saying that different colours stand for different things
in different cultures. For example, white carries mostly positive associationss in West
while in China the color white is often associated with the funeral. Also green is mostly
a sign of envy in English literature, but mainly a sign of immaturity in Albanian. Thus,
such cross-cultures differences can and, at times, do lead to misunderstandings. In
this vein our paper tries to present a clear picture of the conceptual metaphor of
colors in proverbs found in Albanian literature. Thus the study of the conceptual
metaphor of colors can be seen as a three-tier approach: the analysis of proverbs
color-wise, a proportional analysis of colors in Albanian proverbs, an analysis of the
attitudes Albanian people hold toward colors.
2. Method
In order to build our corpus we consulted various books and among them we picked
out four, namely Dictionary of today’s Albanian Language by Academy of Sciences
of Albania (2002), Albanian Wisdom, Aphorisms by Alba Janaqi (2010), Thimi Mitko,
Complete Work, (1981) and ANTHOLOGY OF THE WISE WORD by NASHO JORGAQI
& XHEVAT LLOSHI (2000). The reason we chose them was mainly because of their
availability. Through the investigation of the entire proverbs in the respective books,
among 6482 proverbs, only 51 of them including the color terms or the connoting
words of colors were included in the corpus. For the ease of analysis, we numbered
from 1 to 51. In order to evaluate the accuracy of the conceptualizations of colors
within the proverbs we relied on available explanations of colours found in Dictionary
of today’s Albanian Language by Academy of Sciences of Albania (2002) and on our
own understanding being a native speaker of Albanian.
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3. Results
First we undertook a quantitative analysis of the proverbs in the corpus as to the
linguistic expression of colours they contained. Afterwards, we tried to discover
the metaphorical conceptualizations associated with the colour terms employed in
the proverbs. The next stage was the analysis of the colour proverbs to establish the
positive or negative connotations they associate with. Their frequency of use, their
conceptualizations, and the number of proverbs for each conceptualization are given
in the table below.
Table 1. The frequency of the conceptualizations of colors
Colours

Freq.

Black

32

Metaphorical Conceptualizations Proverb
shame
misfortune
adversity
sorrow
difficulty
hardship
ominousness
appearance
bad
ineffectiveness
bad luck
silver lining
bad influence
ripeness
greed
calamity

1,3, 12, 25, 38
2, 20
2, 51
2, 20
4, 36
4, 33
5
8, 9, 15, 27, 35, 44, 45, 48
13
18, 21
20, 30, 31, 41, 50
22
24
32
33
34
6, 10, 11, 26, 39
6, 9,11
6, 11
10, 17, 19, 23, 35, 37, 49, 50
10
11, 15, 17, 19, 23, 26, 27 35, 37, 40
14, 27, 43, 44, 47, 48, 49
15, 17, 19, 23, 35, 37, 40
27, 42
39
39

White

26

clean
good
immaculate
good luck
victory
honour
appearance
happiness
generousness
halal
honest

Red

6

ineffectiveness
appearance
distance

Green

1

appearance

Total

No.

7
16, 27, 45
29
46

51

221

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 3 No. 3
January, 2018

4. Discussion and Conclusion
Regarding the numerical analysis of colour proverbs among Albanian proverbs, all
the proverbs were counted. As the data shows out of total number of 6482 proverbs,
only 51 contained colour terms and were thus liable to further investigation. As for
the balance of the frequency of different color terms in the corpus, table 2 illustrates
the proportion of each color in the corpus.
Table 2. Frequency of colors in Albanian proverbs
Colours
Frequency

Percent

Black
32

77

White

Red

26

6

62

14

Green

Total

1

51

2

123

As demonstrated in table 2, black with a frequency of 32 was by far the most frequent
colour in our corpus. The second best with a frequency of 26 instances was white. Red
and green are very marginal colours with a frequency of 6 and 1 respectively. As to
the second and the third questions, black was primarily associated with shame as it
seen in the examples 1,3, 12, 25, 38. Appearance is seen in the examples 8, 9, 15, 27, 35,
44, 45, 48. Bad luck is found in the examples 20, 30, 31, 50. Misfortune is seen in 2, 20.
Adversity is another connotation in 2, 51. Sorrow is another constituent meaning of
colour black in 2, 20. Difficulty is another meaning in the examples 4, 36 together with
hardship in 4, 33. Ineffectiveness is another connotation in 18, 21. Bad luck is also
heavily mentioned in 20, 30, 31, 41, 50. Black is also codified as silver lining in 22. Bad
influence again is part of the connotation 24. Ripeness can also be seen in 32 together
with greed in 33. Next comes calamity in 34. Despite the overwhelming evidence
which advocates for the overall bad connotations connected to the colour black we
did find a rare case of it being related to the idea of conditions being right perfect in
32 and with the neutral idea in 22. Based on such findings, we can say that black was
mostly considered as a negative colour in the given corpus.
White, as the second most frequent color in the corpus is mostly associated with clean
in 6, 10, 11, 26, 39. Also heavily used is the connotation of honour within white with
a very great specific weight in examples 11, 15, 17, 19, 23, 26, 27 35, 37, 40. Good
luck comes next in terms of sentences in 10, 17, 19, 23, 35, 37, 49, 50. Then we have
appearance and happiness which contend for the next place, as seen in the following
examples; appearance in 14, 27, 43, 44, 47, 48, 49. Happiness is found in 15, 17, 19, 23,
35, 37, 40. Other not so heavily made use of connotations include among others good
in 6, 9,11; generousness in 27, 42; immaculate comes next in 6, 11; then are victory
in 10; halal in 39 and honest in 39. So in general we can say that the colour white is
associated only with positive connotations. The other colours largely less significant
found in the corpus were red and green. Red stood primarily for appearance in 16, 27,
45 represented next comes ineffectiveness in 7 and distance in 29. Green is a singlefunction colour.
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Upon closing our study it can be concluded that the distribution of colour terms
among Albanian proverbs is varied. As shown in table 2 Albanian proverbs are
rather limited in their use of colour terms, with only 4 out of 11 basic colours
being employed. Furthermore percentage-wise 77 percent of the total colour term
conceptual metaphors in Albanian proverbs belongs to black, 62 percent to white,14
percent to red, 2 percent to green. In addition, people’s philosophical thinking is
not unidirectional in terms of the connotations the different colours take on. Like
English proverbs Black and white are heavily represented in Albanian proverbs with
black having mainly negative connotations and white having only positive ones.
Red and green are hard to categorise. We hope that our study would serve as an
additional instrument aimed at helping various readers from various walks of life
when encountering and trying to understand different of texts in Albanian. Among
the potential drawbacks that we are fully aware of this study has is the limited corpus
and the fact that we focused only on Albanian language as opposed to a bilingual
comparative study, for example Albanian and English which would have been of
more value to the current trend of linguistic studies which gravitates towards crosslinguistic and cross-cultural comparison.
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Appendix. The literal translation of Albanian proverbs containing colour terms constituting
the corpus of the study
1.He who begs blackens one cheek he who does not give blackens both.
2.The enemy enters the house like the black snake.
3.Debt is more black than the blood.
4.The prison has not brought anyone to their senses, but has cast them out even more black.
5.Husband at home, like a black stump.
6.The snow is white, but dogs tramp it down.
7.Night sun like the red of the old woman.
8.Black ground yields white bread.
9.Black goat makes white milk.
10.Right always makes you white-cheeked.
11.Even if you are as white as snow, you cannot escape bad mouth.
12.The difficulty is to have one cheek blackened, because the other one blackens easily.
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13.The black thing blackens you.
14.Not every whitening of the teeth is a smile.
15.Cofee is black but it whitens your cheek.
16.Red horse has a fault.
17.Swift feet are white cheek.
18.The raven does not need to blacken with black dye.
19.Courage makes white-cheeked.
20.Big brains the black of head.
21.Do not spend your soap on the black cloth, because it does not whiten.
22.No white without black.
23.Work has white cheek.
24.If the coal does not burn you it blackens you.
25.Raki reddens your nose and blackens your cheek.
26.Circuitous streets do not make you white-cheeked.
27.Either black dog, or white, or red, or dark, it is still a dog.
28.White soul cannot be bought with money.
29.Your reputation reached the Red Appletree.
30.The bag of coal, black on the outside, more black on the inside.
31.Alas, I the black with two old people, who to please and who to displease.
32.The grapes blackened the wine blackened.
33.Mourning brings greed.
34.Mourning brings famine.
35.The black tar, white-cheeked for the tinsmith.
36.The young of the raven become more and more black.
37.The end white-cheeked.
38.White money for the black day.
39.Work is white-cheeked.
40.Work, you black fortune, eat, you monster bellied!
41.The sword of the courageous and the dining table of the white hearted are never finished.
42.Only one white-lipped donkey.
43.The land white, the seed black, sown by hand, reaped by mouth.
44.Two black-tailed arrows, wherever you shoot them there they go.
45.Father in green clothes, son in red clothes.
46.White cow is milked and the white monkey jumps.
47.A very tall oak-tree, half the leaves are white and the other half are black.
48.The white light of the first love is like the ray of the star of day; it is seen in the sky and fills
the world with light even though the sun has not come out yet.
49.The black sheep never becomes white.
50.Black evokes black.
51.He who is clever, does not let the year go black.
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Introduction
It is very difficult when it comes to describing the duties of the Head of State in the
parliamentary systems. He can hold different political and constitutional duties that make
him go from serving as a constitutional guarantee to serving as legislative body. According to
the first approach, the President of the Republic must never intervene in the politically-based
elections because this is something that belongs only to the political parties, the parliament
and the government and his job in this case should be that of guaranteeing the right and
proper functionality of the Constitutional system.
Whereas the second approach makes it possible for the President to have the right to intervene
in all the cases when the politics and the parties cannot reach to an agreement about the
problems that they are facing, such the problems regarding the formation of the government,
problems regarding the parliamentary crisis, the announcement of early elections, etc. Both
the Albanian and Italian constitutions have foreseen a President that is detached from the
Government and serves as the head of State and as the representative of the people’s unity.
None of the Constitutions include any part regarding the complex role of the President. Those
powers are limited based on the characteristics of the constitutional body which are: his
wide representation given the way he was elected, giving him some competences like that of
appointing the Prime Minister, taking the laws back to the parliament, etc.
The President of the Republic is a Constitutional Body that represents the State in its Unity
and its continuity, by acting as the guarantee of the whole people of the Country. He acts
independently and autonomously when it comes to providing solutions for the different
political forces, the Parliament and the Government. This prerogative neutrality empowers
his presence as a representative of not only of the majority but also as the representative of the
whole citizens and he also plays another important role, that of the Constitutional guarantee.
The Head of State has to observe how the laws described by the Constitution are enforced and
he achieves this through the different bodies of the State in order for none of them to prevail
above the others and he also verifies the enforcement of the basic principles and values that
are foreseen in the Constitution.

The election of the President of the Republic of Italy
The discussion on the manner of the election of the President in the Republican
State1 has been long and conditional on the model of the elected Government2, in
the Constitutional Assembly. Moving within the constraints imposed by the form of
1
This is how it is defined in first paragraph of the article no: 87 in the Constitution of Italy: The President is
the head of the State and he represents the national unity.
2
Through the referendum that was held on June, 2, 1946, the Italian citizens has chosen to be governed by a
Parliamentary Republic.
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the parliamentary government, there was a choice between three options: the direct
election of the President of the Republic by the People, the election of the President
by Parliament and the election of the President by the Parliament in a joint session,
including the representatives of the regions.The Constitutional Assembly finally
decided that the President of the Republic be elected by the parliament in a joint
session3 involving three delegates4 of the regions selected by the Regional Councils in
order to guarantee the representation of minorities.
Valle d'Aosta has only one delegate. Article no: 83 of the Constitution stipulates in the
third paragraph that the President of the Republic is elected by secret ballot5 by twothirds of the majority of the members of the Assembly in the first three ballots and in
the event that no one receives this required majority, starting from the fourth voting,
achieving the absolute majority is more than enough6.The decision to foretell a twothirds majority suggests that the Head of State should not be elected with a smaller
majority, as is the absolute majority representing the ruling majority of the chamber.
In that period, many criticisms took place in the Constitutional Assembly, because it
was decided that three voting processes would be made before the quorum would
drop, there is a delay in the process, and this procedure reduces presidential prestige.
But the commission defended its thesis, arguing that the choice of this procedure and
the quorum was dictated precisely by the need to preserve the prestige of the body in
charge of the state, which should be resolved by a broad consensus7.
The requirements to be met by a candidate to be elected President of the Republic of
Italy are provided by the first paragraph of Article 84 of the Constitution8: He should
possess the Italian citizenship, he should be 50 years of age and he should have civil
and political rights9. It is worth mentioning that the word refers to both males and
females, regardless of the fact that until the time we are writing in the history of
the Italian State there has not been a female Head of State.Regarding the age of the
Constitutional Assembly there were two separate streams, one part required age to
be lower than 50 years, so they should be elected when they reach 45 years of age,
considering that he could be a member of the parliament10 for more than 20 years11,

3
Parliaments may have mono-cameral and bicameral structures. In the first case there are systems that
identify in a single Assembly the body that expresses the will of the people. Bicameral parliamentary structures
are typical of federal states and respond to the need to have a room representing the member states. However,
in non-federal states, a second room finds the reason to be willing to better weigh Parliament's decisions. The
Republican Constitution of Italy has sanctioned a bicameral parliamentary structure with equal powers while
the Constitution of the Republic of Albania sanctioned a mono-cameral parliamentary structure.
4
The regional delegates have the duty to empower the role of the President of the Republic as the
representative of the national unity.
5
This procedure guarantees the secrecy of the vote. This protects the free will of the voters, by allowing the
MPs to vote whoever they want to vote regardless the indication that they might have taken from their party.
6
50% plus one other vote of the Assembly.
7
CIAURRO L., DI CIOLO V., Ildirittoparlamentarenellateoria e nellapratica, Giuffrèeditore, Milano, 2013,
pg. 857-862.
8
The article no: 84/1 states that: Every citizen who has reached 50 of age and has civil and political rights can
be elected President of the Republic.
9
Every person who has been sentenced before or that is unable to perform presidential (mentally disabled)
duties will be excluded from their request to have civil rights, whereas the individuals who have been excluded
from the electoral list, cannot have political rights.
10
The minimum age to be elected as a MP of the Assembly in Italy is 25 years of age. The Constitution states
in third paragraph of the article no: 56 that: Every citizen who has reached 25 years of age on the day of the
election, can be elected as MPs.
11
COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEL PRIMO DECENNALE DELLA
PROMULGAZIONE DELLA COSTITUZIONE, I precedentistoricidellaCostituzione (studi e lavoripreparat
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while the other part supported the idea that the President should have reached 50
years old in order for him to be elected as the Head of State, since the age of 45 is very
close to the age that the senators are elected12, and during this time the individual is
not mature enough to be Head of State.
This was brought to vote to the Constitutional Assembly which decided that the
candidates must be 50 years of age in order for them to participate and be elected
as Head of States13. It is worth mentioning that the possession of the citizenship and
the civil and political rights of the elected Head of State should be of his possession
throughout the term of the mandate, otherwise the status is lost14. The same article,
84, in the second paragraph provides that the presidential office is incompatible with
any other duty, excluding private duties as evidenced during the proceedings in the
Constitutional Assembly and supported by most of the doctrines. It is required for the
president, at the moment of his election, to resign his party’s duties in order for him
to consolidate his independency from all the political parties and to develop, without
any misconception, his role as a guarantee of the Constitution and also develop his
neutral position15. Regarding the term of office of the President of the Republic, there
were various proposals in the Constitutional Assembly.
A group proposing a five-year mandate, another group required a six-year mandate
and another four-year mandate to convey the idea that it is a little lasting task and
that it should be used to do a better work16.The Constitutional Assembly decided
for a 7-year mandate17 arguing that changing the term of office of the President
over the length of the legislature strengthens the President's independence from the
parliament that has elected him.
He takes his office not at the moment that he gets elected by the parliament but at the
moment that he is sworn to be faithful to the Republic in front of the parliament18.
The same provision and more precisely in the second paragraph of the article no: 85
of the Constitution, it is stated that it is the head of the chamber of the members of
the parliament’ responsibility to assemble the parliament and the delegates in a joint
session in order for them to elect the Head of State 30 days before the mandate of the
current President comes to an end. This provision was proposed by a member of the
Commission of the Constitutional Assembly who also proposed for the Head of the
Chamber of the Members of the Parliament to be the Head of the Assembly when it
comes to electing the President because the election is held inside the Montecitorio
hall19. The same member proposed to the President of the Senate Chamber to replace
the President of the Republic in the case of temporary impediments by achieving
ori),Giuffrèeditore, Milano, 1958, pg. 234.
12
The second paragraph of the article no: 58 of the Constitution states that: Every citizen who has reached 40
years of age ca be elected as a Senator.
13
ASSEMBLEA COSTITUENTE, Sedutapomeridiana di mercoledì 22 ottobre 1947, Giuseppe Fuschini, pg.
1431
14
ARMAROLI P., L'elezione del PresidentedellaRepubblica in Italia, Cedam, Padova, 1977, pg. 271
15
CONSALES B., Compendio di dirittocostituzionale e amministrativo, MaggioliEditore, Santarcangelo di
Romagna (RN), 2010, pg. 213
16
FALZONE V., PALERMO F., COSENTINO F., La CostituzionedellaRepubblicaitaliana, Casa Editrice
Carlo Colombo, Roma, 1954, pg. 206-210.
17
The first paragraph of the Article no: 85 states that: The President of the Republic holds his office for a
7-year period.
18
CONSALES B., Compendio di dirittocostituzionale e amministrativo, MaggioliEditore, Santarcangelo di
Romagna, 2010, pg. 213 – 214.
19
This is where the Chamber of the MPs meets.
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a perfect balance between the House of Representatives and the Senate Chamber20.
Regarding the term of thirty days we must specify that it does not refer to the day in
which the voting is held for the election of the President but the time when the call
is made, and those who have the right to vote, by the President of the Chamber of
members of parliament, to allow the Regions if they have not yet done so to elect their
representatives who will participate in the electoral procedure of the Head of State,
which will take place on the day when the mandate of the current President of the
Republic comes to an end.
The second paragraph of the same constitutional provision serves as a completion
of the previous paragraph by foreseeing that the election of the new president in
cases where the two chambers are distributed or there is still three more months
for the legislature to come to an end, we should expect the constitution of the
new parliament that will be electing the new president within 15 days of the first
meeting21. The possibility of expiration of the 7 year mandate of the President must
coincide with the last three months of the legislature, otherwise the distribution of
the parliament is minimal, but this kind of provision is necessary to be applied in
order to guarantee, that is cases like this, the president of the Republic will be elected
by the members of the parliament that are about to be elected themselves and not be
elected by the existing members of the parliament. On one hand, this ensures that the
new Head of State is the expression of the will of the newly elected representatives
of the people in a not-too-distant period of time and on the other hand, this averts
the fact that the new Head of State is going to be a mentor of the newly-elected
representatives that have not voted for him after all and according to the article no:
85 of the Constitution, during this time, the mandate of the current president is postponed.
Thanks to this formula, the constitutional drafter has wanted to avoid any kind of
presidential suspensions which, by the way, shall never be suspended, by always
ensuring the necessary continuity regarding the exercise of the functions. It is worth
mentioning that the Constitution does not foresee if the voting period for the election
of the President lasts for more than 30 days.
There is a big discussion when it comes to the shared views of doctrines because there
are those who argue that we have to enforce the prorogatio22 institution and there are
some of those that believe that when we face with cases like this, it is the Head of
the Chamber Senate that replaces the Head of State23. That’s why, the article no: 86
of the Constitution provides that in the event of the President of the Republic failing
to fulfill his functions, he shall be replaced by the President of the Senate Chamber.
If the inability is temporary, such as private or official travel or in case of sickness,
the Head of State reimburses his competences and duties at the end of the obstacle.
If the Predecessor's inability is permanent, such as death, resignation, decadence
due to loss of criteria for election, dismissal in case of betrayal24 or violation of the
Constitution, it is the duty of the President of the Chamber of the members of the
20
ASSEMBLEA COSTITUENTE., Sedutapomeridiana di mercoledì 22 ottobre 1947, EpicarmoCorbino, pg.
1434
21
The third paragraph of the article no: 85 of the Constitution states that: If the chambers are distributed or
it still needs more than three months to their distribution, the election of the President is held within 15 days
after the meeting of the new Chamber of the MPs has been held.
22
IARICCI G.P., Istituzioni di dirittopubblico, MaggioliEditore, Santarcangelo di Romagna, 2014, pg. 250253.
23
ARMAROLI P., L'elezionedelPresidentedellaRepubblica in Italia, Cedam, Padova, 1977, pg. 393-397.
24
This includes the treason against the Country and not of anything else.

228

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 3 No. 3
January, 2018

parliament to announce elections for the new President within 15 days or, in any
case, within 15 days of the first meeting of the new Parliament, if it is disseminated or
absent less than three months after the end of his mandate.The President, at the end
of the mandate, automatically becomes a senator with an eternal mandate25 unless the
mandate is terminated as a result of discharge or decadence26.
The process of the election of the President of the Republic of Albania
Starting from Law no. 7491, of the date 29.4.1991 on the Main Constitutional Provisions,
until the moment of this article we noticed that the formula for the election of the
President has changed several times. The Law on Constitutional Provisions had
constitutional stages until the final adoption of the Constitution of the Republic of
Albania by Law no. 8417, of the date 21.10.1998 of the People's Assembly27. This law
provided that the President of the Republic of Albania should be elected in the first
voting process by getting two-thirds of all the votes of the members of the Assembly
and in case that the first qualified majority could not be achieved, the second voting
was organized in such a way that the President could be elected with only the simple
majority of the votes provided by the members of the Assembly28. So, from what we see
in here, having a simple superficial majority consensus is more than enough when it
comes to electing the new President of the Republic. Why do we say superficially? We
say superficially because this kind of consensus is required to be achieved since the
first voting process and not in the following voting processes in cases when the first
one fails to achieve its purpose. This formula for the election of the President of the
Republic was changed with the approval of the 1998 Constitution. The parliamentary
commissioners, while discussing about the Constitution drafting, were sharing
different opinions regarding the election of the President of the Republic. Some of
the members of the Commission proposed that the president of the Republic shall
be elected with a qualified majority of three-fifths of the votes of the members of the
parliament during the first three voting processes whereas during the two following
voting processes, the President shall be elected that candidate that receives the
absolute majority of the votes provided by all members of the Assembly.
The other members suggested that the president shall be elected with a qualified
majority of the three-fifths of the member’s votes without taking into consideration
the absolute majority, by stating that if the President is elected by the absolute majority
The article no: 59 of the Constitution of Italy states that: Every individual who has served as the head of
State is appointed as an eternal Senator, except in cases when he resigns. The president of the Republic can
appoint as eternal Senators 5 citizens that have honored the country with their work and devotion in different
social, scientific, artistic and literary fields of study.
26
CATERINO A.T., Compendio di Istituzioni di DirittoPubblico, PrimiceriEditore, Padova, 2016, pg. 123130; and  BIN R., Pitruzzella G., DirittoCostituzionale, G. Giappichelli, Torino 2012, pg.229-230.
27
This Constitution, after being adopted by the Assembly, was adopted by the referendum on 22.11.1998 and
promulgated by Decree no. 2260, dated 28.11.1998 of the President of the Republic. This Constitution has
been amended by law no. 9675, dated 13.1.2007, with Law no. 9904, date 21.4.2008, with the law no.88 /
2012, with the law no. 137/2015 and the law no.76 / 2016. As you can see, it has been revised several times
in these years by treating it more as a flexible Constitution than a rigid constitution.
28
The first paragraph of the article no: 25 of the law for the main constitutional provisions states that: The
President of the Republic of Italy is elected by the Assembly for a 5 year mandate. The competition is being
held between two or more candidates. The president is elected via secret ballot and he shall take the two-thirds
of the votes of the MPs. If this kind of majority of votes is not reached in the first voting, then there is a second
voting where the president of the Republic is elected by an absolute majority of the votes of the MPs.
25
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(unanimously), he can be influenced by the governing parliamentary majority and
can fail in producing impartial opinions regarding the parliamentary parties. Some
other members also suggest29 that the President shall be elected regardless the amount
of votes30 that he takes and he could be appointed to his office without having early
parliamentary elections. In the end, it was reached to a conclusion that the president
must be elected with a secret ballot31 and there shall not be any discussion from the
part of the three-fifths of the parliament. For the election of the president, up to 5
voting processes were cast, in which one voting process or round was the one that
elected the President of the Republic, who received three-fifths of all the members
of the Assembly.Understandably, it makes sense for us to talk for a second voting
process if the President is not elected in the first voting process, it also makes sense to
take into consideration a third voting process if the Presidentis still not elected in the
second ballot, and so on. If, even in the fourth voting, no candidate received threefifths of the votes of the Assembly, it was a fifth voting process. If the fifth voting also
failed, the Parliament was distributed and within 60 days the new parliamentary
elections were held.The re-elected Assembly elected the President with the same
procedure described above. If the new Assembly failed to elect the President, it
was distributed and within 60 days again, the general parliamentary elections were
repeated. The next Parliament elected the President with an absolute majority which
is easily reached32.This procedure, envisioned by the 1998 Constitution of Albania, is
similar to the procedure provided by the Greek Constitution regarding the election
of the President of the Republic33. At first glance, going to early parliamentary
elections for failing to reach consensus for the president's election may seem like
a drastic and ineffective instrument.But if the competences that the constitutional
veto has given in our parliamentary Republic to the President, until the revision of
the Constitution made in July 201634, we can understand what the important role
was, especially with regard to the judiciary and could be justified to some extent the
corrupt procedure for his election. This procedure was mostly applied to make the
members of the parliament in choosing to elect the President of the Republic with
their consensus or to accept the early parliamentary elections that could also mean
From what we understand, on the meeting that was held on January, 28, 1998, there are one or two members
of the parliamentary commission that will help in the drafting of the draft constitution.
30
The constitutional debate, the discussions that were held in the parliamentary commission for the drafting
of the draft constitution, the meeting of the May, 28, 1998, pg. 319-350.
31
Look the reference no: 5
32
This procedure, which we have just described, provided for in the 1998 Constitution until the constitutional
changes of 2008, has never been verified in its entirety. Political consensus has always been found to elect the
President of the Republic without the need for early Assembly delegation.
33
The article n: 32 of the Constitution of Greece defines the procedure followed for the election of the
President. The president of the Republic is elected by the Assembly and he holds his office for a 5-year period
where he can be reelected one other time only. The majority required to elect the president is 2/3 of voters (ex
200 votes) for the first two voting processes. The third ballot requires 60% of MPs votes. If the President is
not elected even in the third ballot, the President, who is about to leave his office, distributes the Parliament
and calls for new elections within 30 days. The new parliament must elect the President in the first qualified
majority voting of three-fifths of the members of the Parliament while in the second ballot it is required an
absolute majority of all members of the Parliament to elect the president.
34
In our opinion, it should be said that by July 2016, the constitution had given many powers to the President
of the Republic, especially with regard to the judiciary. He was the Chairman of the Council of Justice who
appointed the members of the High Court and the Constitutional Court with the consent of the Parliament,
appointed and transferred all judges and prosecutors on the proposal of the High Council of Justice and the
Council of Prosecutors etc.
29
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that they could risk their mandates in the re-election of the Assembly. Reaching the
consensus between the different parliamentary groups aims at electing a President
that is not a representative of a specific political party or of a governing coalition, but
instead herepresents a bigger majority given the fact that he is the Head of State and
the representative of the people’s unity.
This procedure was amended by the constitutional law no. 9904, of the date 21.4.2008, on
the grounds that it was very complicated and prolonged and jeopardized by political
persuasiveness, predicting that in the extreme case two parliamentary elections were
to be held within four months to reach the President's election by an absolute majority
of all members of the Assembly35.In the last part of this comparative overview we will
deal with the procedure in force that is foreseen by the Constitution for the election of
the President of the Republic. It should be noted that the Constitution does not give
any definition regarding the role of the President of the Republic in the Parliamentary
Republic of Albania36 but foresees that he is the Head of State and represents the
people’s unity. Every candidate that is willing to be elected President of the Republic
must meet certain criteria in order to be part of the election process, otherwise he
can be automatically disqualified. These criteria are foreseen in the Constitution and
they precisely state that the candidates must be at least 40 years of age37, they must
have been born in Albania38 and possess the Albanian citizenship and they must have
lived in Albania39 during the last 10 years40. The Constitution of Albania has foreseen
that the President shall not be directly elected by the people but instead he must
be indirectly elected by the people’s representatives, so in other words, he must be
elected by the members of the Assembly. The President of the Republic of Albania is
elected with a secret ballot and there is no discussion involved from the part of the
Assembly. This is done in accordance to the articles no: 86, 87 and article no:88 of the
Constitution.
The procedure for the election of the President begins 60 days before the current
President’s mandate comes to an end. When the presidential mandate comes to an end in
the six months that precede the also termination of the mandate of the current Assembly, the
procedure for the election of the President starts in more than 60 days before the termination of
the Assembly’s mandate41. The initiative to suggest a candidate to be elected as president
in the Assembly, is to the responsibility of a group of no more than 20 MPs , where
ANASTASI A., OMARI L. the constitutional right, Pegi publishing house, Tirana 2008. Pg. 305-308
Albania, with the Referendum of the year 1997 that was held at the same date with the parliamentary
elections, has adopted the model of the parliamentary Republic by expressing their dislike regarding the reestablishment of the kingdom in Albania. The first Paragraph of the first article of the Constitution states that:
Albania is a parliamentary Republic.
37
As for the criteria of reaching the 40 years of age in order to be one of the candidates, we think that this
participation age should be higher. If we conduct a brief analysis of the elected presidents in Italy and in
Greece, we see that the elected presidents were the ones that have had a long successful career, someone who
has a high reputation in society and that is over 60 years of age. A president that has had a long successful
career and that is about to get retired, or is already retired, is more independent when it comes to decisionmaking and is unlikely to be influenced by the different political interests and for these reasons, it is less likely
for him to use his office to fulfill his personal goals.
38
According to the Constitution of the Republic of Albania, every individual that possesses the Albanian
citizenship, so only the ones that were born in Albania and not the ones who might have gotten time over the
years, can be elected as the Head of State.
39
This criteria means that the future President of the Republic is aware of what the social and political situation
is like in Albania.
40
The article no: 86 of the Constitution of the Republic of Albania.
41
The article no: 88/2.1
35
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each of them cannot propose any more than one candidate at the same time, whereas
in the Republic of Italy, as we have already mentioned, it is the Head of the Chamber
of the Members of the Parliament who has the right to suggest different candidates.
After the proposal is made, the commission for the legal issues, the commission for the
public administration and that of the human rights evaluate if the proposed candidates meet
the conditions defined in the Constitution and they present their reports in the plenary session,
in accordance to the defined deadlines by the Conference of Chairmen42.
The Conference of Chairmen43 is competent to determine the date of the voting for
each voting round that the Constitution provides. To elect the Head of State, maximum
of up to five voting processes are held, where in the first three voting processes, a
qualified majority is required of not less than three-fifths for his election, while in the
fourth and in the fifth voting processes is elected President the candidate who ensures
the absolute majority, that is, more than half the votes of all members of the Assembly.
The first voting shall be held no later than 7 days from the beginning of the procedure
for the election of the President according to the article 87 of the Constitution. In the
event that a majority of three-fifths of the votes is not reached in the first ballot, the
Conference of Chairmen shall immediately determine the date of the second ballot
that takes place no later than 7 days from the first ballot.For the second ballot, new
candidates can come from no fewer than 20 MPs who did not participate in any
proposed group in the first ballot, or when the candidate they proposed in the first
ballot was withdrawn, until the end of the third voting.If the third ballot also fails, in
the fourth ballot, new candidacies may be submitted respecting the first paragraph
of Article no: 87 of the Constitution and if in this voting process, the majority votes
of all members of the Assembly for the election of the President of the Republic is
still not reached, the Conference of Chairmen shall immediately determine the fifth
voting date, which shall take place no later than 7 days after the fourth ballot. The
fifth voting is held only between the two candidates that have received the most votes
in the fourth voting process. If there are more than two candidates with the same
number of votes, the candidate who participates in the voting is assigned by lot44.
It is also worth adding that, if there is not left any candidate in the fourth voting,
new candidates can be participating for this round of voting, by always respecting
the conditions defined in the article no: 87 of the Constitution and if there are more
than two new participating candidates, the voting is held for the two candidates
who have secured the most of the votes from the MPs who have proposed them
at the first place. To conclude it, if any of the candidates does not take the absolute
majority of the votes even in the fifth voting, or in the cases when after the failure of
the fourth voting, there is no new candidate in the fifth round, then the Parliament
is distributed45. The new Assembly elects the new President following the same
procedure. The President holds his office for a 5-year period46 and he can be reelected
The second paragraph of the article no: 109 of the parliament’s regulation.
The conference of Chairmen is composed by the Head of the Assembly and by the chairmen of the
parliamentary groups that are formed after the general parliamentary elections.
44
The second part of the fourth paragraph of the article no: 87 of the Constitution.
45
The fifth paragraph of the article no: 87 of the Constitution.
46
Whereas the mandate of the president of the Republic of Italy, as we have treated above, lasts for a 7-year
period and the Constitution does not provide any information regarding his re-election. There has only been
one case when the president has been re-elected. This person is Giorgio Napoletano who resigned his office
a long time before his second mandate had come to an end by stating that we do not live in a monarch time
anymore and I only accepted to be re-elected because the political class had not come to a mutual agreement.
42
43
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for only one other mandate. He begins his presidential duties immediately after he
is sworn in the Assembly47 and he resigns his presidential duties at the same date of
the same month after serving for five years in office as the President of the Republic.
The questions that arise in this case are that if the mandate of the president can be
prolonged for more than his actual 5-year term and why is it that the constitutional
drafter has defined a 5-year mandate? Answering the first question, the Constitution
foresees that the mandate of the president can be prolonged only in times of war
and this prolonging is also applicable for the mandate of the MPs of the Assembly48.
Regarding the second question, we can say that the constitutional drafter has wanted
to detach the President from the governing parliamentary majority.
Conclusions
The role of the President in the parliamentary republic of Italy can vary depending on
the changes on the governing models and on the political system. More specifically,
in cases when the governing coalition is formed after the parliamentary elections and
the relations between the governing parties are unstable and that might also lead to
different crisis, the president takes a more important role because he can now appoint
the Prime Minister and he can also decide to temporarily distribute the Parliament
if the relations between the governing political parties are unstable and these parties
are the ones that will determine the content of the main decisions and in this case, the
Head of the State has a limited role where he can only apply some means to guarantee
the constitutional values are fully met. For example, he can turn the laws back to the
parliament in the case when there is a violation of the constitutional principles.
And for that, the role of the President in the Republic of Italy is in accordonce because
it is expanded and contracted in the face of the instability or sustainability of the
political parties' relations. The role of the President in the Republic of Albania is
more limited in the Constitution regarding the resolution of parliamentary crises.The
Constitution of the Republic of Albania states that, if the term of office of the President
ends in the six months preceding the end of the mandate of the existing Assembly,
the procedure for the election of the President begins no later than 60 days before the
expiration of the mandate of the Assembly. I think that this constitutional provision
must be revised and the leaving Assembly shall not have the right to elect the new
President (and the mandate of the president should be extended till the time when
the new President gets elected) because it is necessary to guarantee the President of
the Republic is elected by the newly-elected MPs and not by the ones whose mandate
is coming to an end. On the one hand, this ensures that the future Head of the State
is an expression of the will of the elected representatives of the people in a not-toodistant period, on the other hand this avoids the fact that the elected President, at the
beginning of his mission, is the mentor of a political class that has just recently been
electedand who did not vote for him after all. Regarding the criteria foreseen by the
constitution of the Republic of Albania for the election of the President, especially
with the age criteria, I think that should be increased more.
If we conduct a short and simple analysis of the presidential election in Italy and in
Greece, we can see that the person that gets elected as president is the one that has
had a long successful career, someone that has a high reputation and is well-respected
47
48

But not before the mandate of the leaving President has come to an end.
The second paragraph of the article no: 88 of the Constitution.
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in society and that is 60 years of age or even more than that. I think that a president
that has had a long successful career and that is about to get retired, or is already
retired, is more independent when it comes to decision-making and is unlikely to be
influenced by the different political interests and for these reasons, it is less likely for
him to use his office to fulfill his personal goals.
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Ndikimi i Sjelljes Financiare në Vendimmarrjen Investuese për Aktive Reale
të Paluajtshme
Msc. Blerina Dervishaj
Universiteti ”Ismail Qemali”
Abstrakt
Tregu i pasurive të paluajtshme dhe tregjet financiare kanë shumë tendenca psikologjike të
përbashkëta. Si pasojë e ndikimit të faktorëve psikologjike dhe emocionale në vlerësimin e
pasurive të paluajtshme, çmimet e pasurive të paluajtshme ndryshojnë shpesh nga vlerat
e tyre themelore në periudha afatshkurtra dhe afatmesme. Kjo dukuri është më e theksuar
sidomos në tregun e banesave ku pjesa më e madhe e pjesëmarrësve janë investitorë pa
përvojë, të pasofistikuar, të motivuar nga faktorë financiare, emocionale dhe personale. Sjellja
joracionale e pjesëmarrësve të tregut të pasurive të paluajtshme ishte një ndër shkaktarët e
lulëzimit dhe rënies së pasurive të paluajtshme në10-vjeçarin e parë të këtij mijëvjeçari. Punimi
përqendrohet në tiparet bazë psikologjike të pjesëmarrësve të tregut të pasurive të paluajtshme
dhe organizohet si vijon: Pjesa e parë diskuton lidhjet e tregut të pasurive të paluajtshme me
ekonominë në përgjithësi dhe tregjet financiare në veçanti . Pjesa tjetër diskuton tendencat në
nivel mikro që ndikojnë vendimmarrjen individuale si dhe si këto tendenca të sjelljes paraqiten
në tregjet e pasurive të paluajtshme. Pjesa e tretë diskuton ekspansionin në tregun e pasurive
të paluajtshme, “flluskat” në këtë treg dhe reagimet e tepruara të çmimeve të pasurive të
paluajtshme. Pjesa e fundit paraqet përmbledhje dhe konkluzione.
Fjalë kyçe: vendimmarrje investuese, aktive reale, aktive financiare, tendencat e sjelljes, treg.

Hyrje
Vlerësimi i shtëpive ndikon vendimet financiare të familjeve. Për shembull, pronarët
e shtëpive që dëshmojnë një vlerësim në rritje të çmimit të shtëpisë së tyre, ka gjasa
të ndihen më mirë për gjendjen e tyre financiare dhe të shpenzojnë më tepër nga
të ardhurat e tyre të disponueshme sesa po të ishin në kushte të tjera (Campbell &
Cocco 2005). Meqë shpenzimet e konsumit janë një faktor nxitës në rritjen e prodhimit
të brendshëm bruto (PBB), në përgjithësi, ecuria e tregut të strehimit ka një efekt të
rëndësishëm në rritjen e PBB-së në mbarë botën. Për shembull, Case, Quigley dhe
Shiller (2005) tregojnë se efekti i pasurisë së paluajtshme në shpenzimet e konsumit
është më i madh se efekti i pasurisë së krijuar nga tregu i aksioneve. Ata ia atribuojnë
këtë pjesërisht perceptimit të publikut se pasuria e strehimit është më e qëndrueshme
në krahasim me pasurinë e tregut të aksioneve.
Lidhja e Tregut të Pasurive të Paluajtshme me Tregun Financiar
Performanca e papritur dhe luhatshmëria e tregut mund të ndikojnë sjelljen investuese
të familjeve dhe vendimet e tyre në lidhje me shpërndarjen e investimeve të tyre në
aktive. Cocco (2005) gjen se ekziston një marrëdhënie përgjithësisht negative midis
investimeve të individëve në pasuri të paluajtshme dhe atyre në tregjet financiare.
Kjo është veçanërisht e vërtetë për familjet më të reja dhe më të varfra me pasuri të
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kufizuar financiare, ku pronarët e shtëpive investojnë një pjesë më të vogël të pasurisë
së tyre në tregun e aksioneve, pasi e shohin si investim më të rrezikshëm se sa tregu
i shtëpive. Studimet gjithashtu tregojnë një reagim reciprok midis performancës
së aktiveve financiare dhe atyre reale në nivel lokal. Anderson dhe Beracha (2012)
ilustrojnë se performanca e aksioneve të kompanive me seli në një qytet të caktuar ka
një efekt të rëndësishëm në vlerat e shtëpive të vendosura në të njëjtin qytet. Efekti
është më i theksuar për shtëpitë e vendosura në zonat më të shtrenjta të qytetit, të
cilat mund të jenë zona ku drejtuesit (të ekspozuar më tepër ndaj tregjeve financiare)
zgjedhin të jetojnë.
Tregu i pasurive të paluajtshme - treg joefiçent
2 Shtyllat Kryesore tw Sjelljes Financiare janë :

kufizimet e arbitrazhit

tendencat psikologjike të sjelljes
Të dhënat tregojnë se për shkak të tendencave në sjellje dhe kufizimeve të arbitrazhit,
tregjet financiare tradicionale, siç është tregu i aksioneve, nuk janë plotësisht efiçentë.
Meqë tregu i pasurive të paluajtshme ndikohet si nga kufizimet e arbitrazhit, ashtu
edhe nga tendencat e sjelljes, ai tregon një nivel të madh të mosefiçencës së çmimeve.
Disa autorë zbulojnë se tregu i pasurive të paluajtshme historikisht nuk ka qenë
efiçent dhe se investitorët mund të fitojnë kthime jonormale në një afat të gjatë.
Shumë autorë, duke përfshirë Case and Shiller (1989, 1990) gjithashtu raportojnë
parashikueshmëri të çmimeve të shtëpive.
Seksionet e mëposhtme diskutojnë se si tregu i pasurive të paluajtshme i shfaq dy
shtyllat bazë të sjelljes financiare - kufizimet në arbitrazh dhe tendencat psikologjike
- dhe rishikon literaturën në lidhje me të.
Kufizime në Arbitrazh
Tregu i pasurive të paluajtshme ekspozon kufizime të ashpra për arbitrazhin duke
përfshirë jolikuiditetin e aktivit, kostot e larta të transaksionit, unicitetin, kufizime të
tjera. Ky seksion shqyrton karakteristikat specifike të tregut të pasurive të paluajtshme
që kufizojnë arbitrazhin.
Jolikuiditeti dhe kostot e larta të transaksioneve
Në kushtet normale të tregut, banesat si pasuri të paluajtshme qëndrojnë në treg
javë apo edhe muaj para se shitësi të pranojë një ofertë. Kostot e transaksioneve të
pasurive të paluajtshme që shitësi has, si kostot për reklamimin e pronës, komisionet
e ndërmjetësit mbi çmimin e shitjes, shpenzime te tjera monetare dhe jomonetare
bëjnë që një pronar i caktuar të ngurrojë ta shesë atë. Likuiditeti i tregut të pasurive
të paluajtshme gjithashtu ndikon në vendimet e shitësve për të pranuar një ofertë që
është disi nën vlerën e perceptuar për pronën. Shitësit nuk e dinë kur do të vijë oferta
tjetër. Prandaj, pritja për një ofertë më të lartë mund të jetë një proçes i gjatë dhe i
kushtueshëm që mund të bëjë që shitësit të mund të pranojnë një ofertë më të ulët se
ajo që ata pretendonin.
Uniciteti
Ndryshe nga tregu i obligacioneve apo i aksioneve ku ekziston homogjeniteti, nuk ka
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dy prona identike të paluajtshme. Si rrjedhim, që tregu i pasurive të paluajtshme të
jetë efiçent, miliona prona unike duhet të vlerësohen me çmimin e tyre të drejtë, duke
pasur parasysh karakteristikat specifike të seciles prone. Shitësi fillimisht cakton
një cmim të caktuar për pronën, çmimi i kërkuar prej tij, i cili paraqet tendencat
personale të secilit shitës në lidhje me pronën. Tendenca të tilla mund të bazohen në
lidhjen personale me pronën ose preferencat e shitësit për karakteristikat e pasurive
të paluajtshme.
Kufizime të tjera
Kur çmimet e pasurive të paluajtshme devijojnë nga vlerat e tyre themelore,
pjesëmarrësit e tregut kanë vështirësi të kthejnë çmimet në ekuilibër. Blerja dhe
shitja e njëkohshme e pronave të ngjashme në tregje të ndryshme në mënyrë që të
përfitosh nga diferencat në çmime, është proces i shtrenjtë dhe gati i pamundur për
t'u zbatuar. Për shkak të këtyre kufizimeve, edhe nëse disa pjesëmarrës të tregut të
pasurive të paluajtshme kuptojnë se çmimet devijojnë nga vlera bazë e tyre në masë të
madhe, aftësia e tyre për të përfituar nga situata është e kufizuar. Kjo rrit mundësinë
që çmimet të mos qëndrojnë në ekuiliber për periudha të gjata, pasi investitorët
pesimistë zgjedhin të mos marrin pjesë në treg.
Tendencat psikologjike
Në këtë pjesë shqyrtojmë tendencat e zakonshme të nivelit mikro që ndikojnë në
vendimmarrjen individuale, specifikisht në transaksionet e pasurive të paluajtshme.
Këto tendenca përfshijnë vetëbesimin e tepruar, reagimin e ngadaltë ndaj
informacionit të ri, llogarimbajtjen mendore, familjarizmin, ankorimin, kundërshtinë
ndaj humbjeve dhe tendencën e pronësisë.
Vetëbesimi i tepërt
Pjesa më e madhe e investitorëve të pasurive të paluajtshme tregtare janë investitorët
pa pervojë ose të pasofistikuar. Në një studim Worzala, Sirmans dhe Zietz (2000)
anketuan menaxherët e fondeve të pensioneve dhe të kompanive të mëdha të
sigurimit rreth alternativave të ndryshme të investimeve. Rezultatet e anketës
tregojnë se të dy llojet e investitorëve i njohin pak investimet ne pasuritë paluajtshme.
Të dhënat nga sjellja financiare tregojnë se përvoja dhe vetëbesimi i tepruar, janë
të lidhura negativisht që do te thote që sa më shumë përvojë të fitojnë investitorët,
aq më pak bëhen subjekt i tendencës për vetëbesim të tepruar (Gervais dhe Odean
2001). Investitorët më me përvojë mund të kuptojnë më mirë aftësitë e tyre, ndërsa
pjesëmarrësit e papërvojë shpesh vuajnë nga vetebesimi i tepërt dhe siç tregojnë
Gervais dhe Odean, pjesëmarrësit e papërvojë gjithashtu janë më të prirur për të marrë
vendime të gabuara të investimeve duke besuar se suksesin e tyre e kanë nga aftësitë
dhe dështimin nga fati i keq. Autorët gjithashtu tregojnë se investitorët individualë
kanë më tepër besim në aftësitë e tyre krahasuar me investitorët institucionalë. Në një
studim eksperimental, Bloomfield, Libby dhe Nelson (1999) tregojnë se investitorët
më pak të informuar kanë më tepër vetëbesim krahasuar me homologët e tyre më të
informuar. Në kontekstin e pasurive të paluajtshme, një individ i papërvojë, i cili, për
shembull, kohët e fundit ka shitur pronën e tij për një çmim më të lartë krahasuar me
çmimin e blerjes, ka gjasa të shfaqë një nivel të lartë vetëbesimi kur kërkon të blejë
aktivin e ardhshëm në pasuri të paluajtshme. Si rezultat, ai ka të ngjarë të paguajë nje
shumë më të lartë për atë pronë ose të refuzojë një mundësi potencialisht tërheqëse për
investime. Wang et al. (2000) studion vetëbesimin e ndërtuesve në tregun e pasurive
të paluajtshme dhe konstatojnë se besimi i tepërt lidhet me ndërtimin e tepërt në
tregjet ku çmimet rriten shpejt.
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Tendenca e Konservatorizmit dhe Reagimi i Ngadaltë ndaj Informacionit
Për shkak se shitësit dhe blerësit e pasurive të paluajtshme zakonisht nuk e përshtasin
çmimin e tyre të rezervimit bazuar në ndryshimin e vazhdueshëm të të dhënave të
reja ekonomike, ata janë subjekt i tendencës së konservatorizmit. Kjo tendencë i nxit
investitorët që të nënvlerësojnë informacionin e ri dhe të jenë të ngadalshëm në
ndryshimin e besimeve të tyre ose njohurive për një aktiv. Për shembull, nëse Banka
Qëndrore njofton një ndryshim të papritur të normës së interesit, të dhënat e reja
ekonomike do të ndikojnë transaksionet në tregun e pasurive të paluajtshme, efekt
i cili është shpesh i ngadalshëm dhe gradual ndryshe nga efekti i menjëhershëm që
informacioni i ngjashëm ka në çmimet e aksioneve dhe obligacioneve. Ky fenomen u
lejon pjesëmarrësve të pasurive të paluajtshme që janë të vetëdijshëm për ndikimin
e të dhënave aktuale ekonomike për të përfituar nga çmimet aktuale që ende nuk e
kanë reflektuar këtë informacion të ri.
Llogarimbajtja Mendore
Studiues të sjelljes financiare si Thaler (1985, 1999) dokumentojnë që investitorët kanë
tendencë të mendojnë për aktivet e tyre veç e veç dhe jo bashkë dhe nuk arrijnë të
shohin ndërveprime ndërmjet klasave të ndryshme të aktiveve. Ekonomistët financiarë
shpesh i konsiderojnë vendime të shkëputura investuese të ardhurat nga investimet
ne pasuri të paluajtshme, nga investimet në tregun e aksioneve si dhe të ardhurat
nga puna. Llogarimbajtja mendore mund të ndryshojë vendimet e investitorëve në
lidhje me shitjen ose blerjen e një aktivi të veçantë të përfshirë në portofolin e tyre,
pavarësisht nga performanca e pritshme të ndonjë ose të gjithë aktiveveve të tjera.
Informacioni dhe Familjariteti
Shumë investitorë në tregjet financiare tradicionale kanë akses në të gjithë
informacionin e disponueshëm për publikun në lidhje me një aksion apo nje
obligacion të caktuar. Për shkak të përparimeve teknologjike të kohëve të fundit, një
informacion i tillë është lehtësisht i arritshëm nëpërmjet internetit, pavarësisht nga
vendndodhja fizike e investitorit. Pavarësisht informacionit transparent, investitorët
kanë tendencë të investojnë më shumë në letrat me vlerë të bazuara në vendin ose
rajonin e tyre (tendenca për investime në aktive lokale) dhe në letrat me vlerë të
cilat i kemi të “njohura” - tendenca e familjarizimit (French and Poterba 1991; dhe
Moskowitz 1999; Huberman 2001). Në tregun e pasurive të paluajtshme, kur një pronë
e caktuar nxirret për shitje, palët e interesuara nuk mund të njohin informacionet për
të derisa ky informacion bëhet publik. Edhe kur detajet mbi një pronë të caktuar
bëhen të disponueshme nëpërmjet internetit, informacione të tjera te rëndësishme
për pronën mund të mos jenë të tilla. Garmaise dhe Moskowitz (2004) studiojnë rolin
e informacionit asimetrik në tregjet e pasurive të paluajtshme dhe dokumentojnë që
barrierat e informacionit janë përcaktuesit kryesorë të sjelljes së blerësve.
Pika e gabuar e referimit, Ankorimi dhe Iluzioni i parave
Kur pronarët e pasurive të paluajtshme mendojnë të shesin pronën e tyre, disa pika
referimi të parëndësishme mund të ndikojnë çmimin e tyre të rezervimit. Për shembull,
çmimi që ata kanë paguar për pronën, çmimi i pronës së fqinjit të shitur më parë, ose
pjesa e pashlyer të mbetur në huanë hipotekore të tyre. Shitësit gjithashtu tentojnë
të mendojnë për këto vlera në terma nominalë dhe jo t'i përshtasin ato me normën e
inflacionit (Stephens dhe Tyran 2012), sjellje të cilës literatura i referohet si "iluzioni i
parave". Northcraft dhe Neale (1987) studiojnë Ankorimin tek një grup studentësh dhe
agjentësh të pasurive të paluajtshme. Këta studiues kërkojnë që subjektet të marrin
vendime për çmimet në lidhje me pronat e pasurive të paluajtshme. Në përputhje
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me studimet e Slovic dhe Liteshtajne (1971) dhe Tversky dhe Kahneman (1974)
mbi tendencën e Ankorimit, Northcraft dhe Neale parashikojnë se një “spirancë” e
zgjedhur në mënyrë arbitrare, do të ndikojë në vlerësimet e çmimeve të pasurive të
paluajtshme. Në eksperimentin e tyre, ata zbulojnë se çmimi i kërkuar fillestar i një
shtëpie, shërbeu si “spirancë” në procesin e blerjes, ku i gjithë informacioni tjetër
rreth pronës dhe lagjes u mbajt i pandryshueshëm.
Lambson, McQueen dhe Slade (2004) dokumentojnë se blerësit jashtë vendit
(investitorët më pak të informuar) paguajnë një çmim më të lartë për pasuritë e
paluajtshme në vend. Çmimet më të larta janë pjesërisht për shkak të shpenzimeve
më të larta të kërkimit, pjesërisht për shkak të tendencës së ankorimit. Investitorët
jashtë vendeve ku çmimet e pasurive të paluajtshme janë të larta, mund të shkurtojnë
kërkimin e tyre në tregun jashtë shtetit dhe janë të gatshëm të paguajnë çmime më të
larta për të njëjtën pronë në krahasim me blerësit lokalë të informuar. Edhe Black and
Diaz (1996) dhe Diaz (2009) u kërkojnë pjesëmarrësve të vlerësojnë çmimin e pronës
pasi u japin çmime të ndryshme të kërkuara të cilat shërbejnë si pika referimi që
ndikojnë seriozisht mendimin e pjesëmarrësve në lidhje me vlerën e pronës.
Kundërshtia ndaj humbjeve
Kundërshtia ndaj humbjeve i referohet shmangies së investitorëve për të realizuar
humbje. Shmangia e humbjeve shpjegon pjesërisht korrelacionin e fortë pozitiv midis
çmimeve të shtëpive dhe vëllimit të shitjeve. Sipas Genesove dhe Mayer (2001), kur
çmimi i shitjes së pronës bie nën çmimin fillestar të blerjes, shitësit e përcaktojne
çmimin e kërkuar të pronës së tyre më lart se të tjerët në një magnitudë prej 25 deri 35
për qind mbi vlerën e drejtë të tregut.
Seiler et al. (2008) studion Tendencën për Kundërshti ndaj Pendimit dhe pikat e
gabuara te referimit në kontekstin e tregjeve të pasurive të paluajtshme. Autorët
tregojnë se ndryshimet demografike janë të rëndësishme në Tendencën për Kundërshti
ndaj Pendimit. Gratë priren të vuajnë më shumë nga kjo tendencë dhe investitorët në
SHBA janë më të ndjeshëm krahasuar me homologët e tyre aziatikë. Në një studim
të lidhur me kete fakt, Seiler dhe Seiler (2010) dokumentojnë se kur tregu përballet
me rënie të rënda, investitorët përballen me humbje në formën e pikave të gabuara të
referimit, të cilat në afat të gjatë do të shkaktojnë ndjenjë më të madhe pendimi.
Tendenca e pronësisë
Teorikisht, vendimi për të blerë ose marrë me qera një shtëpi duhet të bazohet thjesht
në një analizë të rrjedhës së parasë. Sipas kësaj teorie, një individ në kërkim të një
shtëpie do ta krahasonte vlerën aktuale të pagesave të ardhshme së qirasë të një pronë
të caktuar me vlerën aktuale të të gjitha kostove që lidhen me blerjen e një prone të
ngjashme. Individi duhet të zgjedhë opsionin me vlerën aktuale më të ulët ose të jetë
indiferent midis blerjes dhe marrjes me qira nëse vlera aktuale e secilës prej këtyre
opsioneve është e ngjashme.
Megjithatë, në të vërtetë krahasimi financiar midis blerjes dhe marrjes me qira
është shumë kompleks dhe përfshin shumë parashikime subjektive për ngjarjet e
ardhshme që mund të ndikojnë ndjeshëm në vendimmarrje. Shumica e individëve
nuk janë në gjendje të krahasojnë në mënyrë të drejtë përfitimet e pritshme financiare
nga blerja dhe marrja me qira. Faktorët e sjelljes dhe jo-monetarë gjithashtu mund të
ndikojnë tek ata gjatë marrjes së vendimit. Blerja e një shtëpie mund të jetë një ngjarje
emocionale pasi shihet si rritje e pasurisë, si një burim krenarie, si një mënyrë për të
përmirësuar vetëbesimin, si vendi i rritjes së fëmijëve etj, çka i bën ata të gatshëm të
paguajnë një prim për të patur në pronësi, sesa të marrin me qera banesën e tyre.
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Beracha dhe Johnson (2012) kryen një krahasim gjithëpërfshirës midis blerjes dhe
marrjes me qira për një periudhë 32 vjeçare dhe në vende të ndryshme. Rezultatet
e tyre tregojnë se marrja me qera e një banese shoqërohet me një përfitim monetar
krahasuar me blerjen e një banese, kundër asaj që popullsia e përgjithshme mendon,
pra që e sheh pronësinë e shtëpisë si rritjen e pasurisë por në përputhje me nocionin
që pronësia e shtëpisë është e lidhur me një prim çmimi financiar ekstra.
Inefiçenca e vrojtuar në Tregun e Pasurive të Paluajtshme
Në këtë pjesë studiojmë tre dukuri në nivel makro në tregjet e pasurive të paluajtshme
të cilat nxiten kryesisht nga faktorët e sjelljes në nivel mikro: ekspansioni, flluska
dhe reagimi i tepruar i çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Sipas Shiller
(2008), kriza financiare globale dhe Recesioni që filloi në vitin 2007 ishte kryesisht
një rezultat i kolapsit të tregut të pasurive të paluajtshme. Prandaj, të kuptuarit e
tendencave të sjelljes që ndikojnë në tregun e gjerë të pasurive të paluajtshme është
shumë i rëndësishëm.
Ekspansioni në pasuritë e paluajtshme
Studiuesit zbulojnë se rritja e vrullshme në pasuri të paluajtshme lidhet me shumë
faktorë të ndryshëm. Disa nga këta faktorë janë mungesa e likuiditetit (Jegadeesh
dhe Titman 2001), asimetria e lartë e informacionit dhe qarkullimi (Zhang 2006),
dhe kufizime të shitjeve të shkurtra (Ali dhe Trombley 2006). Studiuesit gjithashtu
dokumentojnë tendenca të sjelljes që lidhen me pikun në çmimet e aktiveve. Këta
faktorë të sjelljes përfshijnë vetëbesim të tepruar te investitorëve dhe tendencën për
vetë-atribuim (p.sh. investitorët ia atribuojnë suksesin aftësive të tyre dhe dështimeve
fatit të keq), të dokumentuara në tregun e aksioneve nga Daniel, Hirschleifer dhe
Subrahmanyam (1998) dhe Chui, Titman dhe Wei (2010 ).
Tregu për pasuri të paluajtshme te banesave nuk është efiçent. Case and Shiller (1989)
janë të parët që theksuan nivele të larta të autokorrelacionit në çmimet e shtëpive. Ata
shqyrtojnë çmimet e banesave në katër qytete kryesore të SH.B.A.-së dhe tregojnë se
çmimet kanë tendencë të ndjekin një trend të ngjashëm për të paktën një vit të plotë,
studim të cilin e vazhdojnë edhe Beracha dhe Skiba (2011) duke e zgjeruar analizën
për më tepër vende. Rëndësia statistikore dhe ekonomike e autokorrelacionit në
ndryshimet e çmimeve të banesave është e pranishme mesatarisht për shtatë tremujorë
kalendarike, që zgjat shumë më tepër se autokorrelacioni pozitiv në aksione, i cili
mbetet i rëndësishëm për më pak se 12 muaj (Jegadeesh dhe Titman 1993).
Flluskat në Tregun e Pasurive të Paluajtshme
Në këtë pjesë diskutojmë për flluskën e tregut të pasurive të paluajtshme në Amerikë
gjatë dekadës së parë të mijëvjeçarit të ri si dhe tendencat e sjelljes që lidhen me
mbivlerësimin e larte të shtëpive. Shiller (2007) diskuton bumin në çmimet e
banesave në vitet 2000 dhe pasojat e këtyre çmimeve të larta për çmimet e ardhshme
të banesave dhe për ekonominë. Shiller (2007) ia atribuon rritjen e shpejtë të vlerës
së pasurive të paluajtshme të banesave gjatë asaj periudhe faktorëve të sjelljes dhe
atyre psikologjike. Ai tregon sesi fakti që investitorët filluan t’i konsiderojnë banesat
si mundësi të mira investimesh për të ardhmen prej nga kishin pritshmëri të larta,
nxitën ndryshime të paqëndrueshme në çmimet e banesave.
Piazzesi dhe Schneider (2009) përdorin analiza të bazuara në anketa për të studiuar
përshtypjet e familjeve gjatë periudhës së bumit. Autorët së pari dokumentojnë një
heterogjenitet të madh në pikëpamjet e familjeve. Analiza në grupet e tyre zbulon se
një numër i vogël investitorësh jashtëzakonisht optimistë ishte kryesisht përgjegjës
për çmimet e larta pa zotëruar një pjesë shumë të madhe të stokut të shtëpive. Në
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analizën e tyre të ndarë në dy pjesë, Piazzesi dhe Schneider (2009) dokumentojnë se
pjesa e parë e bumit (2002 dhe 2003) ndodhi kryesisht për shkak të mendimit se ishte
momenti i duhur për të blerë pasuri të paluajtshme për shkak të kushteve të favorshme
të kreditimit. Gjatë fazës së dytë të bumit (2004-2006), entuziazmi i përgjithshëm
rreth banesave ishte në rënie megjithatë, numri i investitorëve optimistë u rrit nga
10 % ne 20 %Barberis (2011) diskuton për tendencat psikologjike që mund të kenë
çuar në flluskën e tregut të shtëpive dhe në krizën financiare të viteve 2007-2008 duke
sugjeruar se flluska e pasurive të paluajtshme mund të jetë formuar për shkak të shumë
devijimeve në sjellje. Barberis pretendon se investitorët kanë tendencën të projektojnë
rezultatet e kaluara në të ardhmen e largët, ku projektimi vetë është i motivuar nga
tendenca e përfaqësimit. Përfaqësimi heuristik i referohet tendencës së individëve
për të kategorizuar një situatë ose gjasat e tyre bazuar në përvojat e kaluara. Daniel
et al. (1998) propozojnë që flluska e pasurive të paluajtshme mund të jetë formuar
për shkak të vetëbesimit të tepërt të investitorëve dhe se njerëzit e kanë mbivlerësuar
saktësine e parashikimeve të tyre. Kur investitorët mbledhin informacion në lidhje
me një aktiv, ato i japin peshë të madhe informacioneve pozitive në lidhje me aktivin
për shkak të vetëbesimit të lartë.
Përveç ekonomive familjare, agjencitë e vlerësimit dhe ofruesit e kredive për
huamarrësit me risk të lartë të paaftësisë paguese gjithashtu ushqyen flluskën
e pasurive të paluajtshme. Agjensitë e vlerësimit ishin të sigurta në dhënien e
vlerësimeve të larta për letrat me vlerë riskoze dhe nënvlerësuan mundësitë për
dështim. Në analogji me ekonomitë familjare, tendenca e përfaqësimit mund të ketë
bërë që huadhënësit dhe agjencitë e vlerësimit të projektojne rezultatet e shkuara, të
nxitur nga ideja që çmimet e shtëpive nuk bien kurrë.
Investimi i Bankave në aktive me risk të lartë gjithashtu kontribuoi në krizë. Barberis
(2011) përdor tendencat e sjelljes për të shpjeguar pse bankat vazhdonin të mbanin
këto aktive dhe pse agjencitë e vlerësimit po i jepnin vleresime AAA aktiveve të
rrezikshme financiare. Barberis pohon se sjellja e bankave mund të ketë shfaqur
tendencën e“konfliktit psikologjik” (konflikti mendor që ndodh kur informacioni i
ri bie në kundërshtim me besimet e mbajtura më parë), keshtu qe bankierët mund
të kenë manipuluar besimet e tyre për të ruajtur një imazh pozitiv se puna që ata po
bënin ishte e vlefshme dhe jo e rrezikshme për shoqërinë.
Reagimi i tepruar në çmimet e pasurive të paluajtshme
De Bondt dhe Thaler (1985,1987) dokumentojnë që investitorët shfaqin reagim
të tepruar ndaj lajmeve dramatike Reagimi i tepruar ndaj lajmeve negative nga
pjesëmarrësit e tregut të pasurive të paluajtshme gjatë rënies së tregut në vitet 2007
deri në 2009, gjithashtu çuan çmimet e shtëpive nën vlerat e tyre themelore. Tregu
i banesave përjetoi një rënie të paparë të çmimeve në fillim te vitit 2006 dhe filloi të
tregonte disa shenja të stabilizimit në 2012. Kjo rënie e vazhdueshme pesëvjeçare ishte
e mjaftueshme sa për të fshirë plotësisht fitimet nga çmimet e banesave që ndodhën
gjatë periudhes flluskë. Kjo periudhë ishte një pasqyrim total i kundërt i fillimit te
viteve 2000, kur rritja e vrullshme në cmimet e pasurive të paluajtshme i shtyu çmimet
shumë më lart se çmimet bazë të tyre gjatë tregut “Dem” (tregu financiar i një grupi
letrash me vlerë në të cilat çmimet janë në rritje ose pritet të rriten). Gjatë asaj periudhe
një ndjenjë optimizmi ekstrem dominonte tregun dhe tregtarët me feedback pozitiv
ishin të gatshëm të paguanin prime të larta për shtëpitë e tyre. Gjatë tregut “Ari’”
situata ndryshoi. Shumë blerës pësuan humbje të mëdha dhe dolën plotësisht nga
tregu. Pesimizmi zëvendësoi ndjenjën e optimizmit dhe një vrull negativ i nxitur nga
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frika i shtyu çmimet nën vlerat e tyre themelore. Blerësit potencialë ishin të frikësuar
nga një trend i vazhdueshëm në rënien e çmimeve të shtëpive dhe u mënjanuan.
Gjatë kësaj kohe, shumë pronarë të shtëpive përdorën çmimin me të cilin kishin blerë
shtëpinë e tyre ose vlerën e shtëpisë së tyre në kulmin e tregut të banesave, si një pikë
e gabuar referimi. Kështu, pronarët e shtëpive refuzuan të shisnin shtëpitë e tyre me
çmimet e drejta të tregut.
Barberis (2011), mes studiuesve të tjerë, vë në dukje se kundërshtuesit e humbjeve
mund të kenë nxitur rënien e madhe të çmimeve pas shpërthimit të flluskës.
Kundërshtia ndaj humbjes gjithashtu shpjegon se pse shtëpitë kanë tendencë të mbeten
të pashitura në treg për periudha të gjata.
Lane et al. (2011) tregon që tendencat e sjelljes kanë një ndikim të madh në mungesën
e vullnetit të pronarëve të shtëpive për të nxjerrë pronat e tyre në shitje, kur shuma
e kredisë për shtëpinë është më e madhe se vlera e drejtë e saj në treg. Tendenca
më e rëndësishme e sjelljes është ajo e familjaritetit, i cili në këtë rast përfaqëson
mendimin jorealist që prona aktuale e pronarëve paraqet potencialin më të mirë të
kthimit. Tendenca e status quo-së, ose e inercisë, të cilen e shfaqin edhe shitësit, i bën
ata të qëndrojnë në shtëpitë e tyre aktuale thjesht sepse ata tashmë i zotërojnë ato dhe
mund të shpjegojë mungesën e vullnetit për t’i shitur ato.
Seiler, Seiler dhe Lane (2012) tregojnë se llogarimbajtja mendore ndikon tendencën
për kundërshti ndaj humbjeve. Kur subjektet e studimit të tyre fillojnë të mbajnë më
pak pasuri të paluajtshme të izoluara, për t’i përfshirë ato më tepër si pjesë të portofolit
të tyre, ata priren të jenë më të gatshëm të shesin pasurinë e tyre të paluajtshme me
humbje. Nga ana tjetër, kur investitorët e konsiderojnë pasurinë e paluajtshme në
izolim, ata kanë më pak gjasa të pranojnë humbjet e tyre.
Perfundime
Studimet tregojnë se tregu i pasurive të paluajtshmeë shtë joefiçent. Shumë
pjesëmarrës në treg kanë mungesë eksperience, janë investitorë fillestarë dhe nxiten
nga tendenca psikologjike. Investitorët e pasofistikuar dhe kufizimet e arbitrazhit,
bëjnë që të kryhen vlerësime te gabuara dhe korrigjimet e çmimeve kërkojnë kohë të
gjatë. Meqë tregu i pasurive të paluajtshme është një pjesë e rëndësishme e ekonomisë
dhe një përcaktues i rëndësishëm i shpenzimeve konsumatore, i kuptuari i shkaqeve
themelore të sjelljes së blerësve dhe shitësve në tregje bëhet veçanërisht i rëndësishem.
Shumë tendenca njohëse të përbashkëta dhe faktorë emocionalë të dokumentuara
në këto tregje nxisin çmimet të rriten mbi vlerat e tyre themelore në tregun Dem
dhe poshtë vlerave themelore në tregun Ari’ . Në tregun Dem, vetëbesimi i tepruar
i investitorëve, tendencat e atribuara në vetvete dhe tendenca e pronësisë i nxisin
çmimet të ngjiten më lart. Në tregun Ari’ kundërshtia e humbjes, pikat e gabuara
të referimit dhe ankorimi, tendenca për status quo-në dhe ajo e familjaritetit nxisin
çmimet nën vlerat e tyre themelore.
Sjellja irracionale nga pjesëmarrësit e tregut të pasurive të paluajtshme pjesërisht ishin
shkaktarë të bumit të pasurive të paluajtshme dhe të ciklit të reçesionit që u zhvillua
gjatë dekadës së parë të këtij mijëvjeçari me pasoja tepër negative në ekonominë e
SHBA-së dhe atë botërore.
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The Doctrine of Liberalism for state protection of workers’ rights in the
Republic of Kosovo
Valon Leci
Abstract
Employment relationship, as well as safety and health at work are not simply legal relations
concluded between the employer and employee, and which are related to the exercise of the
working activity of the employee for the account of the employer conform to the relevant
salary, but are fields where the most fundamental issues of the doctrine of liberalism and rule of
law are to be targeted. Abstraction from simple legal positions that govern these two concrete
fields and positioning in the theoretical and practical aspect in studying and implementing the
appropriate norms in the protection of human rights, including the right to work to the right
to live, orients us in the conception of a guardian state that ensures the respect of individual
and individuality by respecting its rights and freedoms, the right level of social welfare and
strengthening of state mechanisms. Surely, the rule of law is perceived through the state
mechanisms that are functional and enable the state functioning. Such a group of mechanisms
includes even institutions that supervise the applicability of legal provisions and which are
identified with the justified state violence.
Keywords: Liberalism, law, justice, work, life.

Introduction
Revealing our claims to define the right as a field of study is accompanied with
systematic problems because the field itself is difficult to be defined and when we add
to this the problem which occurs when we want to treat a theory from the philosophical
perspective, then we see how the philosophical treatment of the right is accompanied
with theoretical problems since the beginning and continues systematically. If we
generalize, however, the viewpoints in general doctrines in relation to what is
such a right, then we can conclude that there are two different theories which in
fact orient us to the definitions of the right by comparing or differencing with other
social norms. These two theories are the theory on natural human rights and theory
of positivism on the right. “There are two basic philosophical doctrines of the right
– natural law theory, often called natural theory of the right and the theory of legal
positivism.”1This is defined in the same way in the Collins dictionary of law, adding
another category, namely realism. “Jurisprudence 1. Rule of law in philosophical
meaning, considering questions "what is law?". There are many schools of thought;
the main ones are NATURAL LAW, POSITIVISM and REALISM.’’2
While the first theory treats the law comparing it with other social norms, especially
moral, the second theory totally differentiates it from the necessity for any imminent
link to any other social norm. While theorists of natural theory insists that the law

1
2

Fatmir Zanaj, Filozofia e së drejtës, Sht.botuese Naimi, Tiranë, p. 15.
W. J. Stewart, Colins dictionary of law, Second Edition, p. 223
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should be good3 otherwise would be unfair and thus would not be law4, theorists
of positivism theory are not at all preoccupied with the law goodness as such a
thing is totally unnecessary; their basic preoccupation, however, is its drafting and
enforcement procedures through relevant state instances and departments, as well
as legal content of the law, as it is, eventually, the sanction which Bentham and
Austin put in the first place. Therefore, theorists who defined the law in such way are
mainly from the legal provenance; theorists of natural law have mainly philosophical
background.
Concept of positivism5 derives from Latin language positum. In the primordial
meaning, this Latin word means something that has taken place, is positioned, etc.
Auguste Comte had an impact on the involvement of this concept.
Regardless of differentiated authentic viewpoints of theorists who affirm the
positivism theory on the law, those viewpoints, however, have something in common.
The starting point which in fact joins such viewpoints is the source of the law that is the
state and the origin of the law is supposed by no other being but human, organized in
the state and who holds public responsibilities, and this is another convergent point
of differentiated viewpoints of legal positivism. This viewpoint in fact concludes
a mutual exclusion between the law and moral. Jules L. Coleman and Brian Leiter
conclude the same, where according to them “All positivists share two central beliefs:
first, that what counts as law in any particular society is fundamentally a matter of
social fact or convention (“the social thesis”); second, that there is no necessary link
between the law and morality (“the separability thesis”)”.6
Therefore, a norm has legal effect only when issued by the competent body, in
compliance with the applicable legislation concerning the drafting and enforcement
procedure of such norm. “Legal positivists, without exception on my best knowledge,
state that a secret law, regardless of how bad it can be regarding morality, it is
surely a law. For positivists, the only criterion of the law is to be duly adopted, in
compliance with the procedures set in the constitutional jurisdiction.’’7 Therefore, it
is not necessary to consider only the aspect of the competence of institution which
may issue legal provisions, but, however, is a necessary condition to be respected
even the procedure for issuing legal positive provisions. Hence, it is imperative to
monitor the observance of legal provisions with legal effect; therefore, the state,
with legal provisions, establishes institutions and different bodies that conduct this
monitoring and which reserve the right to issue meritorious decisions in relation to the
applicability of these provisions by various persons, whether natural or legal persons.
In the legal positivism and system of the law of state, it is of crucial importance to
establish a legal hierarchy between different legal acts, from the constitution as the
highest legal act, to the law and bylaws. Also, it should be established a hierarchy
between same acts, for instance laws, where even though two different legal acts
3
The goodness is an ethical category and consequently when the law is compared to the goodness and is
determined to be good as such based on the goodness as a measurement criterion of being law, then the law
should contain the moral element.
4
This viewpoint was articulated in the Middle Ages by St. Augustine, who in the tendency to affirm the
natural theory over law and its link to morality, namely to divine justice, articulated sayings lex iniusta non
est lex.
5
https://en.oxforddictionaries.com/definition/positum;
6
Jules  L.  Coleman  and  Brian  Leiter, Legal Positivism, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory
Second edition, Edited by Dennis Patterson, Wiley-Blackwell, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication,p..228
7
Anthony D' Amato, On the Connection Between Law and Justice, Northwestern University School of Law
Scholarly Commons, p.15.
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are laws and have been issued by the same institution, namely the state through the
legislative government and signed by the president of the state, but also published
by an adequate and specific body for publication of laws aimed at providing the
opportunity for informing all stakeholders, they often prevail over each other because
it is a principle that the law governing specific issues prevails over the general law, i.e.
generally governs a legal matter.
However, there are laws of the same nature issued by the same body, but with
different scope in terms of governing the same issue in different bodies. Such are laws
which govern the employment relationship in different institutions in the Republic of
Kosovo. All these laws have been drafted by competent institutions and issued by the
legislative government, namely Assembly of the Republic, signed by the President and
published in the Official Gazette of the Republic of Kosovo. Employment relationships
in Kosovo are in principle governed at sector levels, but then at the level of various
institutions as well. In the Republic of Kosovo, the Law No.03/L –212 on Labour is in
force, where its general character is determined within the scope, because, in addition
to the public and private sector covering the aspect of governing the employment
relationship between the employer and employee, this law also covers other sectors
where rights and obligations of parties in employment relationship are governed
in cases when specific laws do not regulate any certain issue. Moreover, laws and
bylaws have been enacted to govern and formalize relations of parties deriving from
employment relationship in different sectors other than public and private ones. Civil
service sector is governed by specific laws, ranging from Law No.03/L –149 On the
Civil Service of the Republic of Kosovo in view of governing employment relationship
of employees in the central and local administration in the country. Moreover, with
regards to this category of employees, there are several other laws with legal effect
and aim at governing the important aspects in these employment relationships,
to determine salaries8, to develop different procedures, whether in exercising the
function and job duties of employees in the state administration bodies compared to
external parties or to develop procedures in relation to his rights and obligations as
an employee in this sector9, to develop procedures in Independent Oversight Board
for Civil Service of Kosovo as the highest administrative body within the Assembly of
Republic, to monitor the applicability of the civil service legislation10, to initiate and
develop procedures in the competent court in case of disagreement about an eventual
final decision in the administrative procedure with an indictment11, etc. From these
laws stem a large number of bylaws which specifically sanction and govern rights and
obligations. Also, several other specific sectors govern the employment relationship
of their employees, but their mandate in general, with a special legislation, as it is the
case with country Police12, Police Inspectorate13, etc. It is worth mentioning the fact that
Law No. 03/L-147 On Salaries of Civil Servants, Official Gazette of the Republic of Kosova / Pristina: Year
V / No. 72 / 25 June 2010
9
Law No. 05/L-031 On General Administrative Procedure, Official Gazette of the Republic of Kosova / No.
20 / 21 June 2016, Pristina
10
Law No.03/L –192 On Independent Oversight Board for Civil Service of Kosovo, Official Gazette of the
Republic Of Kosova / Pristina: Year V / No. 77 / 16 August 2010.
11
Law No. 03/L-202 On Administrative Conflicts, Official Gazette of the Republic of Kosova / Pristina: Year
V / No. 82 / 21 October 2010
12
Law No. 04/L-076 On Police, Official Gazette of the Republic of Kosova / No. 04 / 19 March 2012, Pristina
13
Law No.03/L –231 On Police Inspectorate of Kosovo, Official Gazette of the Republic of Kosova / Pristina:
Year V / No. 87 / 16 November 2010
8
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in addition to differentiated relations with regards to the employment relationship
in various sectors, determining and governing specific issues since the initiation of
the recruiting procedure, then establishment of employment relationship, rights and
obligations when performing the official function, to the termination of employment
relationship, these special laws establish also different administrative procedures,
exceptionally when special laws do not govern any issue and to implement the
provisions of the law on general administrative procedures.
There is a large number of definitions on what is and what contains the employment
relationship, and that mainly depending on the time of definition, political and legal
system consisting the aspect of dependency, semi-dependency and independency.
As an example it can be taken the International Labor Organization, which in fact
defines the employment relationships as legal connections between the employer and
employee for a job position or service provision in compliance with several conditions
set and a certain salary. Also, the employment relationship is a mutual work between
the employer and employee. Kosovo legislation defines the employment relationship
as “an agreement or contractual arrangement between an employer and an employee
for the performance of specified functions or tasks by the employee under the
supervision of the employer in return for an agreed remuneration, normally in the
form of money”.14
It is worth mentioning the fact that different theories in relation to the employment
relationship point out their convergence point and which is related to the fact of
bilateral volunteerism in establishing the employment relationship, which is governed
with the legal provisions issued by the state. Such volunteerism accompanies
even today the establishment of employment relationship and is one of the basic
premises of liberal democracies. The applicable legislation in the Republic of Kosovo
sanctioned this principle with Constitution and different legal provisions. “1. No
one shall be held in slavery or servitude. 2. No one shall be required to perform
forced labor. Labor or services provided by law by persons convicted by a final court
decision while serving their sentence or during a State - 8 - of Emergency declared
in compliance with the rules set forth in this Constitution shall not be considered as
forced labor. 3. Trafficking in persons is forbidden.”15
Pursuant to these provisions, it is decisively sanctioned and prohibited to oblige,
despite the expression of personal will, someone to do a certain work in view of legal
or natural person. Therefore, any job obliged to be performed despite the free will
of the employee for any threatening and punitive reason is imperatively prohibited,
because it would seriously infringe human rights and freedoms, which in fact are
fundamentals of the rule of law and liberal democracy. An exemption from the risk
of violating the principles of rule of law and liberal democracy when obliging the
performance of the job without the will of employee is when the state as an institution
which has justified and legitimate the rational violence, obliges someone to perform
works in the public interest. This is the case with the prisoners, where the justice
bodies oblige them to contribute with work for the collective interest. Hence, obliging
the employee to perform work without his will, meaning forced and violent work,
except of being a violation of constitutional and political principles, as well as those
Law No.03/L –212 On Labour, Article 3 Definitions, sub-article 3.10, Official Gazette of the Republic of
Kosova / Pristina: Year V / No. 90 / 01 December 2010
15
Constitution of the Republic of Kosovo,  Article 28 [Prohibition of Slavery and Forced Labor], sub article
1&2&3.
14
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related to the right to work, it is also considered a criminal sanction. The applicable
legislation considers such an offence as one of the most serious offences of violation
of positive law, with character of serious crime. “1. For the purpose of this code,
the following Articles of the criminal code shall be considered Serious Crimes in
accordance with Article 15 of the Law on Courts, Law No. 03/L-199: 1.44. Slavery,
Slavery-Like Conditions and Forced Labor, in accordance with Article 169 of the
Criminal Code”16.
This violation is related to the international and local legislation that has sanctioned
such obligations by equalizing it with slavery and servitude. Also, the coercion or
mediation of forcing the employee to work without his will is considered a sanctioned
offence. “1.Whoever, in violation of international law including the European
Convention of Human Rights, holds, maintains, places, purchases, or sells another
person in slavery, slavery-like conditions, servitude or forced or compulsory labour,
which includes, but is not limited to, holding a person in ownership, denying a person
the fruits of his or her labour, coercing a person to provide their labour or denying a
person the freedom to change his or her status or work conditions, shall be punished
by fine and imprisonment of two (2) to ten (10) years. 87 2.Whoever, in violation
of international law including the European Convention of Human Rights, for the
purpose of committing the offenses provided for in paragraph 1 of this Article incites
another person to renounce his or her freedom or brokers in the buying or selling of
another person, shall be punished as provided for in paragraph 1. of this Article.’’17
These bilateral reports in the employment relationship between the employer and
employee are governed with applicable legal provisions. In fact, the process of
exercising the work is integral part of state system, which is organised in such a
manner as to function and maintain the social cohesion. Moreover, if the relations
between parties in employment relationship were not to be sanctioned with legal
acts, then there would be serious violations of rights and freedoms, which would
risk the human life, especially when it comes for the provision of favourable work
conditions in the aspect of safety and health at work. Therefore, experts of issues
related to the rights and obligations of the parties in employment relationship
concluded that these issues have to be sanctioned with legal acts because this is the
only way for a normal functioning of the society and the state, and at the same time
of the protection of human rights in general and those related to the workplace in
particular. On these grounds, the right to work begins and is structured in such a
manner that takes the character of a special legal science and is not anymore fused
within other sciences, as civil law, etc. Therefore, the rights of parties in employment
relationships do not remain solely within the voluntarism and freedom of parties to
decide on their mutual rights and obligations, but they should be in compliance with
the applicable legislation. Thus, the positive law takes the character of supremacy on
the voluntarism of parties as this voluntarism means acting and deciding within the
legislation framework. Even if parties would agree and several mutual rights and
obligations and would contract service depending on this agreement, and such a thing
is in contradiction with the applicable legislation, such a thing would not be allowed.
The whole corpus of acts related to the rights and obligations of the employer and
employee should be based on legal provisions. These provisions govern the process
16
Criminal No. 04/L-123 Procedure Code, Article 22, sub article  1.44, Official Gazette of the Republic of
Kosova / No. 37 / 28 December 2012, Pristina.
17
Code No. 04/L-082 Criminal Code of the Republic of Kosovo, Article 169, sub article 1 & 2.
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since the beginning of procedures for employment to the conclusion and termination
of mutual relationship of parties in employment relationship. Over the time, different
aspects related to the rights and obligations in the field of employment relationship,
as the right to be organised in different associations or trade unions of employees
in order to protect their lawful interests, have been governed. One of the biggest
problems faced by employees was the long and undefined working hours, meaning
not respecting a strict period of work beginning and ending; therefore, this was among
the first problems to be governed with legal provisions. Such a working hour was
considered that seriously damages people both in physical and psychological aspect.
Especially the long and undefined working hours would be harmful for certain social
categories, as women and children who had to work. To eliminate such events, the
state as institution governed the rights of children at work, setting the minimum age
when someone has the right to conclude an employment relationship, as well as other
rights and obligations. Even in case of an eventual agreement between an employer
and children under 15 to contract services, such a type of employment relationship
is not tolerated because is sanctioned by law. Law on Labour determines that the
minimum age when someone can conclude employment relationship is 15, on the
condition that from 15 to 18 years old the employee is provided increased care, by
providing easier works and which would not risk the life or even his/her psychophysical development. Along with such issues, a discourse of various holidays is to
be developed since the beginning of the development of employment right or state
intervention with legislation in relations of parties in employment relationship, in view
of improving working conditions, including also a day off between two working days
in order to restrict the prolonged working hours, annual leaves, compassionate leave,
etc. Another important element sanctioned by the legislation is the determination
of the salary for which the employee works. This element is a step forward to the
development of the concept for rights and freedoms because the employee needs to
be compensated with salary when working and no one can be considered as a slave.
Even modern states have already advanced this issue by setting the minimum salary,
which is considered to be sufficient for the minimum existence calculating the market
prices mainly related to the basic family basket prices. In the framework of work
process, the employer is obliged to provide safe and healthy work conditions not
only for employees, but also for himself and anyone entering his working spaces, in
view of protecting all people who access the work place from eventual accidents that
would end up in injuries or even death, because human health and his life should be
put at the highest level of preoccupation of the state and society.
However, it is not enough only the existence of legal provisions with legal effect; it
is necessary and crucial to supervise these provisions by any eventual body which
would have competencies to decide in eventual cases of their violation.
Protection of individual rights through institutional mechanisms for supervising
the applicability of the legislation in the field of employment relationship in
public and private sector
While the positive right, in addition to enabling the existence of state, society and
maintenance of social cohesion, it also enables the existence of individual as political
being, governing its relations with others, always respecting and ensuring that its
individual rights and freedoms are respected. According to many theorists of the
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rights, the law takes the character of regulator of normal behaviour of different
persons compared to individual and community or institutions, and that other
eventual social norms, whether religious or moral, have no possibility to regulate
these relations. If the human behaviour is let only in the human will, without any
legal restriction, then the legal and political order would be ruined, thus creating a
total chaos, where it would be pointed out that which Thomas Hobbes called as “the
war of all against all”. However, regardless of the importance of the whole legal
system of the country, including legal norms that determine rights and obligations,
then those that determine the procedural aspect of creating the right, but also
procedural norms, they do not achieve their core purpose if not implemented.
Implementation is linked to two basic elements, as the voluntary conviction of
individuals toward the law and state as subject of the right, considering that the
existence of the state and laws has a positive and affirmative role in his life and society,
as well as aspect of sanction in case of eventual violations. Therefore, it is pointless
the existence of a mechanism of initiation, proceeding, sponsorship and enacting of
the law and have no body who implements its implementation and then decide
depending on the factual and legal situation. On these grounds, the supervision of
the legislation implementation has a core role in maintaining the social cohesion and
state functionality. The theorists of positivism theory on the right in particular give a
remarkable role to the supervision. Such were the forerunners of this theory, Jeremy
Betham and John Austin, who pay a great importance to the existence of sanctioning
as integral part of the law, and which may be imposed by supervisory bodies to
eventual violator. When it comes to such sanctioning, then its value depends on the
organization and functioning of the supervisory body imposing the sanction by
supervising the applicability of the legislation in force. “By understanding the essence
of the law as a sovereign command, he concluded that commands are one of four
methods used by the sovereign to implement the law. Bentham considers that
command is closely linked to the sanction, giving it an obligatory character.”18 John
Austin considers that the law is closely linked, even identified, with the sanction.
“Austin sees the positive law as command, closely linked to the sanction.”19 With
regards to the Austin and its identification to the law as expression of the state
authority will with the sanction, Dennis Patterson is right when saying that “We
recall that in the Austin assessment, a command is not a law, if not a threatening
sanction is not imposed in case of non-compliance with its requirements.”20 These
and many other authors of the right philosophy, but also professionals of legal
sciences, point out the great importance of legislation implementation supervision
bodies; therefore, they also consider as very important the establishment of these
bodies in compliance with determined standards and are functionalized as such as to
be guided by the positive law and without any external impact. Republic of Kosovo
has established such bodies for supervising the legislation governing the rights and
obligations of parties in employment relationship. The basic body, which is the only
within the executive government which has the right and obligation to supervise the
implementation of legislation in the field of work and work conditions in the public
and private sector is the Work Inspectorate. Hence, in order to protect the rights of
parties in employment relationship, including the aspect of exercising the work
Zanaj, op. cit., p. 206
Ibid, p. 211
20
Jules  L.  Coleman  and  Brian  Leiter, Legal Positivism, A Companion to Philosophy of Law and Legal
Theory Second edition, Edited by Dennis Patterson, Wiley-Blackwell, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication,
p. 231
18
19
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activity in safer and healthier work conditions, the Work Inspectorate has been
authorized with legal acts to monitor the implementation of several laws in entirety
and several provisions of other laws, such as: Law No. 03/L-212 on Labour and Law
No. 04/L-161 on Safety and Health at Work, which are supervised at their entirety,
whereas the Law No. 02/l-81 on Infants’ Breastfeeding Incitement and Protection,
Law No. 03/L-019 on Vocational Ability, Rehabilitation and Employment of People
with Disabilities, Law No. 04/L-219 on Foreigners, Law No. 03/L-200 on Strikes, Law
No. 04/L-156 on Tobacco Control, Law No. 04/L-125 on Health, only partly monitors
the respect of provisions related to the rights and obligations deriving from the
employment relationship, as well as safety and health at work. In fact, the basic
principle of these laws relies on the protection of human rights in exercising his
activity and profession for benefiting the relevant salary, but above all protecting the
human security, namely preventing accidents in the workplace and occupational
disease related to the workplace. Human life is the most important and is not
compared to any eventual profit. Moreover, in situations when the employee provides
safe and healthy conditions for his employees, fulfilling all legal obligations towards
them, whether in terms of respecting legal provisions related to employment
relationship, paying salaries on time and giving eventual bonuses, respecting working
hours and other rights sanctioned with legislation, or in terms of safety and health at
work by providing a safe environment where chances for accidents are negligible by
providing personal protective equipment or respecting international acts related to
the nature of the field, where at least minimum standards should be fulfilled, then
productivity and profit of the employer would be much higher as the enthusiasm of
employees will be higher for work. Moreover, the employer would benefit from the
aspect of creating correct relations with institutions for supervising the legislation
implementation because it would not be necessary to pay eventual fines that would
be imposed by Labour Inspectorate, as well as not pay rehabilitation costs for the
injured employee, and the competent court would not charge with other
compensations. Therefore, even the state and society would benefit from such
situations because by respecting the legislation, different contributions would be
paid and many participants would be removed from social schemes. Regardless of
remarkable importance of preserving the human life, and in the concrete case of
employee, in the Republic of Kosovo, the institution of Labour Inspectorate reports
each year deaths of employees in the workplace each year. Based on the official
reports, 10 employees have died in the workplace in 2010, 10 employees in 2011,
during 2012 and 2013 there is an increase in the number of deaths in 17, whereas from
2014 to 2016, 9 persons died in the workplace. Based on the number of employees in
the country, but also in the number of employing entities or relations of regional
countries, this number may not be considered as alarming, but if we consider the
importance of human life, then only one life lost at the workplace is too much. The
Labour Inspectorate, however, with its supervision activity for legislation enforcement
“aims to contribute to the balanced socio-economic development and prosperity of
the country by providing fair and impartial, effective and efficient labour inspection
services that would guarantee law enforcement, increase security, protect health of
employees at the workplace and impact the creation of conditions for carrying out
activities of equal working entities by impacting the sound competitiveness between
them in carrying out work activities.”21 More delicate is the determination and
identification of occupational diseases because, in contrast to the violation of the
rights deriving from the employment relationship, but also accidents in the workplace
21

Strategic Development Plan of Labour Inspectorate 2017-2021, p. 13.
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that may be identified in real time when inspection visits are conducted by competent
officers, occupational diseases cannot be immediately identified, but they can come
many year later from the period when the employee exercised the working activities.
Moreover, in the Republic of Kosovo, the level of labour medicine with institutions is
organized and composed of specialists of the fields. “It is difficult to find reports for
occupational diseases due to partial coverage of health services by the labour medicine
of enterprises in Kosovo, lack of full-time engagement of specialist doctors in medical
services in the enterprises sector.”22 However, the role of Labour Inspectorate by
monitoring the law implementation has significant consequences in reducing
accidents at the workplace, but also formalizing the work and its elements. This is
realized by carrying out controls of employers by competent bodies which have
rights and obligations to exercise inspection controls. Supervision procedure is a
permanent and continuous human activity that dates back since the beginning of
social organization. However, its concept, content, manners of appearance, but its
carriers evolved in parallel to social evolution. Consequently, the concept and the
supervision in the contemporary period is identified with other formal and content
elements, and this results as a consequence of rapid and big evolution of societies and
states in this period, especially as an effect of industrial revolution, enlightenment
and scientism, but also as a consequence of delicate inter-human relations or relations
of different groups of interest and political – legal system in its entirety. The concept
and formal and content aspect of supervision have been study and treatment topic,
whether through theoretical reviews, but also empirical researches and measurements
within modern societies. Hence, considering the connotation of developing these
theories, many researchers defined the supervision by targeting the material –
financial control, monitoring the legislation implementation or control is a very
important administrative activity for functioning the bodies and administration as
such or as legal entities are called in legal professional terminology in general, and in
particular as integral part of the functioning of legal system of a democratic state. The
basic intention of controlling and administering procedure in relation to the legislation
implementation is identifying and ascertaining irregularities and eliminating them as
a form of legal pressure realized by the competent state body as a body which possess
the instrument of legitimate and rationalized violence. In the theory of law have been
articulated a great number of definitions about what is and what means control or
supervision. The concept of control has provenance in French language “controle”, so
the primordial meaning of the word has begun in the Latin word "contra-rotula", a
concept that later in the 18th century sanctioned the description of any legal act such
as the document, contract or any eventual court decision.
With regards to the semantic aspect, the concept supervision and control are not
clearly explained and defined, whether in that called as legal science and which
studies the legal system in its totality or applicable positive legislation, there are no
explained differentiation and therefore are used as synonyms. Both concepts mean
that something is under the tutelage of observation on how it is functioning and not
simply under the trivial and common observation. Therefore, the conclusion that
the supervision and control as such reveal a systematic activity for observation and
systematic monitoring for evaluating the functioning of observed object. Moreover,
the person supervising or controlling needs a prior authorization based on the legal
acts. In principle, it is very important that the person who supervises or controls
earns the trust of the person who is being supervised or controlled and consequently
ascertain the real and factual situation, provide relevant advices and remarks with
22

Ibid, p. 10
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regards to the elimination of eventual breaches found, but also impose fines in right
cases, as provided for in the applicable legislation.
Supervision or control process includes the building of a bilateral relationship between
two different persons, as the person supervising and the person being supervised.
One of them has the active role, whereas the other the passive role. The administrative
supervision is revealed in different forms with professional character realized by
bodies which have been established within the government departments, usually, as
a result of competencies specifications are bodies enjoying a relatively broad level of
independence from specialised bodies. Only independent and specific administrative
and state bodies are competent in the legal aspect and pursuant to international acts
to exercise the administrative supervision. Such bodies are inspectorates, as it is the
case with the Labour Inspectorate which is a body of state administration organized
within the Ministry of Labour and Social Welfare, which in fact enjoys a significant
independence for the fair and professional exercise of its occupation.
Inspection (repressive) supervision and protection of individuality
Inspection supervision, or as it is sometimes called as repressive, is a specific type of
legal supervision. This type of supervision is carried out by professional state bodies
called inspectorates. These bodies usually supervise legal acts, which within the
norm it governs has also the sanction, as concludes Bentham and Austin; therefore,
as a result of eventual sanctioning consequences, these types of administrative
supervisions are also called as repressive supervisions. However, this is a rationale
and legitimate repression as it is a mechanism for exercising the state government
for protecting the human rights and maintaining the social cohesion. This type of
supervision is the most traditional and usual way of supervision, where the rights
and obligations of parties involved in this process are accurately determined. This
process is carried out by inspectorates, whose purpose is to provide security with
regards to the legality in terms of initiating the drafting of certain legal norms, but
also supervising norms in force. These supervisions target the activity of persons
who are parties involved in different economic processes, who have to carry out their
activity in compliance with the law and bylaws in order to ensure that the applicable
legislation will be respected and therefore the rights of parties will be protected. The
state function in relation to the specific issues through its bodies mandated for law
enforcement is not intended for evolution of productivity and rentability of economic
entities, but in essence, its basic purpose is to identify irregularities and eliminate
them, whether through advices or through repressive measures (fine).
Among numerous purposes that can be achieved with effective and efficient work of
Labour Inspectorate, in essence it has two basic functions, namely protection of rights
of individuals in employment relationship, as well as protection of collective interest.
However, in the best case, it is specifically targeted the protection of individual
right. The idea for state protection of individual rights who works is articulated as
a derivation of differentiating from trade union protection and mainly due to the
fact that trade union protection was conditioned by being member of a certain trade
union and inclusion in a certain community. When an individual who has not been
member of a trade union or who has eventually held independent personal nonconformist stances with those of trade union, then the protection of his right by the
trade union has not been at the right level, not to say did not enjoy protection at
all. “One of the key ideological commitments of the Conservative Prime Minister,
Margaret Thatcher, was individualism: the idea that individual rights and interests
should always prevail over collective concerns. Tis gave rise to an inevitable clash
with labour law’s traditional emphasis on collective solidarity in trade unions as the
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best mechanism for protecting the individual. The government identified two main
categories of individual who, it argued, might be harmed by powerful unions: those
who did not wish to join a union at all, and those union members who did not agree
with their leaders’ policies.’’23. Despite this, the representatives of trade unions have
supported ideas more or less similar to community-based theories, and the values it
carries have a primary and priority role and the individual and individuality are only
elements of community and their axiological aspect is depended on being part of
this certain community. “Many trade unionists argue that although each individual
worker loses his or her freedom of choice about union membership, a strong union is
the best way to protect individual interests. A union with 100 per cent support in the
workplace is bound to be in a good bargaining position.”24In realizing the individual
and state interest, the Labour Inspectorate, based on the authorizations pursuant to
the applicable legislation, exercises the activity of supervision and control through
different inspections, mainly planned inspections, but also repeated inspections where
the employer is again visited to verify whether the ascertained violations have been
eliminated by the relevant inspector in the preliminary inspection, inspections carried
out according to the submission of parties who consider that a party is breaching
their legal rights and inspections in cooperation with other bodies for supervising
the legislation implementation. The manner for drafting and enacting legal acts, but
also the nature of these acts obliges the Labour Inspectorate to act ex officio when
it considers that the positive legislation has been violated and there is nothing
discretionary because only by acting can realize its purpose for protecting individual
and collective rights. Every act of Labour Inspector should be written, reasoned and
grounded on legal acts which should be based on the applicable legislation, always
complying with the administrative procedural law. Exceptionally from this, in cases
when inspection should be urgently carried out due to the irreparable consequences
in case of eventual delays, then the decision may be verbal in order to avoid the risk
that threatens people within certain spaces. These verbal decisions, however, should
be written by the inspector and submitted to the parties in the certain administrative
procedure. Each decision should contain all elements determined by legislation for
administrative procedure, including technical elements, enacting clause, reasoning
and legal advice and date of entry into force. When a party is not satisfied with the
decision of labour inspectorate and considers that the inspector has violated the
rights or has not protected them, then the unsatisfied party is entitled to file an appeal
in the second instance of Labour Inspectorate, through the Labour Inspectorate who
issued the decision in the first instance. An administrative conflict may be initiated
in the second instance through an indictment in the competent court. However, the
employee who considers that the employer has violated his rights, he may request
from the competent court, in addition to the Labour Inspectorate, to protect eventual
rights requested by the employee, only that in such cases the administrative bodies
suspend the inspection procedure due to hierarchy in law interpretation. Parties may
request protection through intermediation or through their representatives in trade
union.

23
24

A.C.L. Davies, Perspectives onLabour Law, Second Edition, Cambridge University Press, pg.11.
Ibid.

255

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 3 No. 3
January, 2018

References
A.C.L. Davies, Perspectives on Labour Law, Second Edition, Cambridge University Press
Anthony D' Amato, On the Connection Between Law and Justice, Northwestern University
School of Law Scholarly Commons
Fatmir Zanaj, Filozofia e së drejtës, Sht.botuese Naimi, Tiranë
Jules L. Coleman and Brian Leiter, Legal Positivism, A Companion to Philosophy of Law
and Legal Theory Second edition, Edited by Dennis Patterson, Wiley-Blackwell, A John Wiley
& Sons, Ltd., Publication
W. J. Stewart, Colins dictionary of law, Second Edition
Other:
Code No. 04/L-082 Criminal Code of the Republic of Kosovo, Article 169, sub article 1 & 2
Constitution of the Republic of Kosovo, Article 28 [Prohibition of Slavery and Forced Labor],
sub article 1&2&3
Criminal No. 04/L-123 Procedure Code, Article 22, sub article 1.44, Official Gazette of the
Republic of Kosova / No. 37 / 28 December 2012, Pristina.
Law No. 03/L-147 On Salaries of Civil Servants, Official Gazette of the Republic of Kosova /
Pristina: Year V / No. 72 / 25 June 2010
Law No. 03/L-202 On Administrative Conflicts, Official Gazette of the Republic of Kosova /
Pristina: Year V / No. 82 / 21 October 2010
Law No. 04/L-076 On Police, Official Gazette of the Republic of Kosova / No. 04 / 19 March
2012, Pristina
Law No. 05/L-031 On General Administrative Procedure, Official Gazette of the Republic of
Kosova / No. 20 / 21 June 2016, Pristina
Law No.03/L –192 On Independent Oversight Board for Civil Service of Kosovo, Official
Gazette of the Republic Of Kosova / Pristina: Year V / No. 77 / 16 August 2010
Law No.03/L –212 On Labour, Article 3 Definitions, sub-article 3.10, Official Gazette of the
Republic of Kosova / Pristina: Year V / No. 90 / 01 December 2010
Law No.03/L –231 On Police Inspectorate of Kosovo, Official Gazette of the Republic of Kosova
/ Pristina: Year V / No. 87 / 16 November 2010
Plani Zhvillimor Strategjik i Inspektoratit të Punës 2017-2021

256

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

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 3 No. 3
January, 2018

Black widows
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Sarajevo University for Criminalistics, Criminology and Security
Abstract
Several leading researchers identified some important factors explaining why terrorist groups
use women to conduct suicide attacks and perform critical operations as part of their overall
strategy. This can include tactical advantages: increased number of operatives, increased
media attention and psychological impact.
The incident in the Dubrovka theater in Moscow in 2002, where forty-one Chechen terrorists,
including 19 women, held about 800 people for three days as hostages until Russian forces
entered the building, moved the Black Widows into the spotlight as terrorists with the most
suicide attacks in Russia.
Keywords: terrorism, security, female suicide bombers, Chechnya, Palestine, Black Widows.

Introduction
The circumstances that bring women to commit suicide bombings are not simple
and easy to understand, and for many years now they have been a heavily debated
topic. The question of why women are fighting, or more importantly, turning to these
extreme forms of violence is interesting, especially when one considers the extremely
patriarchal nature of the societies these women come from. The appearance of a female
bomber is most intriguing, given that such women pose a challenge to conventional
Islamic terms of female inferiority and the Arab cultural demands to restrict women
to their homes.
Every case has its own distinctiveness but most analysts agree that women's
participation in suicide attacks show a radicalization of a certain conflict. The main
question is why is it so? Why are we not surprised when a man commits remarkable
acts of violence, but when it comes to women, we are? Through different centuries
and cultures women are traditionally celebrated mainly because of their ability to
give and nurture life, and not for the ability to take it. Even today we see women as
the better half of mankind. But female suicide bombers completely destroyed the
myth in which women are naturally prone to moderation, compromise and tolerance.
A small number of women took part in Jihad in the early years of Islam, but this
practice was later abandoned. However, some hadiths allow it, and the Sharia law
says that women can participate in Jihad when, for example, a Muslim state is under
attack. In recent years, women have voluntarily opted to take part in a number of
terrorist groups: from the Black Widows of Chechnya to the Kurdish rebels to the
martyrs of Hamas and Islamic State.
Leading researchers have identified the factors that explain why these groups use
women to commit suicide attacks. They can be tactical advantages: increased number
of operatives, media attention and psychological impact. The tactical advantages are
that women are usually less suspect. In 1991, Rajiv Gandhia, Indias former prime
minister was killed by Thenmuli Rajaratnam, a member of the Liberation Tigers of
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Tamil Eelam (LTTE), when she activated a bomb - killing him, herself and sixteen
others. Women and children are less suspicious to the security forces that look at
them as simple civilians. Women can also easily conceal explosives under big clothes
or false pregnancies.
Throughout history, women participated directly and indirectly in extremist
organizations. According to a study conducted by Yoram Schweitzer, between 1985
and 2006, female bombers committed more than 220 suicide attacks, accounting for
almost 15% of the total number of such attacks. The number of women participating
in suicide attacks is on the rise, partly because of terrorist groups such as Boko Haram,
Al Shabaab and the Islamic State (ISIL) who use women to commit attacks against
security forces and the local population. 1
Organizations use female suicide bombers to generate media attention, to boost their
cause and encourage recruitment. Violent women generate more publicity, and suicide
attacks are made for a bigger effect. The more dramatic the effect, the more powerful
the message. In 2002, a Palestinian named Wafa Idris became the first known suicide
bomber. The attack turned her into a cult heroine throughout the Arab region. In one
article called "It’s a Woman!", The Egyptian Islamic weekly Al Sha'ab praised her as
the rightful teacher of heroism, the meaning of Jihad, and death through martyrdom.
She was also praised as a woman who shocked the enemy with her slim and weak
body and destroyed all myths about female weakness, obedience and slavery. She is
the one who has proven that the meaning of female liberation is releasing the body
itself from the trials and tribulations of this world and the acceptance of death with a
strong, brave embrace.
Black widows
In order to better understand the reasons why women participate in suicide missions
in Chechnya one must understand its society. It is important to note that the
Chechens have fought against Russian oppression since the Czarist Empire entered
the Caucasus in the late eighteenth century. The indigenous cultures and lifestyles in
the Caucasus are quite different from Russia. Chechenya was organized around teipy,
a closed society based on defined patriarchal structures. The symbolic images of male
folk-heroes are inseparable from their history and are mostly built around the stories
of brave men. Women's bodies were largely traded as subjects of political exchange
and actively used for economic and/or political exchanges between different tribes.
Later, during the Soviet rule the tepy structure will be disrupted but traditions such
as Muslim custom right or adat still have a significant presence in Chechnya today,
especially in rural parts of the country.
The social structure of Chechen society and the role of women in this hybrid of tribal,
Muslim and Soviet traditions is important in assessing their participation in the
war. Women are perceived as a subject of political and economic gain, their bodies a
permanent part of exchanges or for maintaining a high birth rate in the Soviet Union.
Woman in this society are strictly defined and limited to things related to family. So
it seems even more strange that a patriarchal society like Chechnya has enabled the
formation of female suicide bombers, so that women could abandon their ultimate
goal - to give life.
Santala J. Dangerous Obscurity: A Study of the Female Suicide Combatants of Sri Lanka, Bemidji State
University, 2009.
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Claiming, however, that women are ready to die and take lives of many others because
of their blind obedience is a misinterpretation of the complex gender relations in this
part of the world. In the media their behaviour is often shown in compassionate light,
attributing their actions to irrational emotionalism. This is wrong. Black widows do
not only fight for vengeance or personal tragedy. Moreover, by their participation,
they indirectly trigger symbolic borders breaking the profound gender division in
Chechnya. 2
There are several examples of Black Widows. Dzhaneta Abdullayeva, a seventeenyear-old from Dagestan, grew up without a father. After her family moved to a larger
town, Dzhaneta met Umalat Magomedov, a thirty-year-old militant leader through
the Internet. Dzhaneta, who grew up without her father, was drawn to a strong,
though brutal, man who gave her a sense of support. After Russian forces killed him,
Dzhaneta decided to become a suicide bomber. She traveled to Moscow with another
woman, and blew herself up in an underground train.
Satsita Dzhbirkhanova (40) and Amanata Nagayeva (26) boarded an aircraft and
detonated the bombs that caused the plane to crash. Roza Nagayeva (24) died in
front of the Moscow subway. All three women were divorced because they could not
have children. They lived in a two-bedroom apartment in Grozni, with a plastic foil
instead of windows and blankets on the floor instead of beds.
Zulikhan Yelikhadzhiyeva attended a rural medical school in Chechnya and worked
at a local clinic. At age 20, she went to Moscow with another woman, where they
both detonated their suicide vests at the entrance of a music festivals. Zulikhan did
not have a dead father, husband, brother or son. Five months before her death she
disappeared and was said to have been kidnapped under the order of her own halfbrother who was alienated from the family and involved in radical Islam.
Zarema Muzhakhoyeva is a woman who lost her desire to die and surrendered to the
police before she was forced to be blown up in a cafe in Moscow in 2003. She admitted
she was recruited into terrorism because of shame and debt caused by her husbands
death. On the day she was supposed to commit suicide, she was given orange juice
that caused her dizziness and disorientetion. She was 22 years old and lived with her
father's parents. She had a loveless childhood followed by a loveless marriage with a
man twenty years older than herself. Two months after she fell pregnant her husband
was killed. The parents of her late husband gave her daughter to one of their other
sons and sent Zarema back to her grandparents, which is common in Chechnya.
Having failed to abduct her daughter, her life seemed worthless and she volunteered
to become a suicide bomber. 3
The famed women of Palestine
Hanadi Jaradat, a 27-year-old attorney, detonated a bomb in Haifa, killing herself and
19 others. Witnesses say she looked happy that day. Four months before her suicide,
Israeli forces killed her oldest brother and one cousin. Hanadi was deeply religious
and woke up every morning before 5 to pray and read the Qur'an. After the murder
of her brother, she became more radical. One week before her death, Hanadi went to
2
Kemoklidze N. Victimisation of Female Suicide Bombers: The Case of Chechnya, Centre for Russian and
East European Studies (CREES), University of Birmingham, 2009.
3
Lester D. Female Suicide Bombers: Clues from Journalists, The Richard Stockton College of New Jersey,
2011.
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the Israeli army to apply for a permission to go to Haifa to treat her father’s illness.
The Israelis told her to leave and not return.
Wafa Idris was 28 years old, when she killed one man and wounded several others.
She was born in a refugee camp north of Jerusalem and lived in an apartment with
three rooms together with her mother, brother, his wife and their five children. Her
husband left her because they could not have children. She worked as a volunteer
doctor with the Palestine Association of the Red Crescent. Her relatives argue that
her motivation came from seeing a large number of Israelis wounded and killed by
Palestinians. She had been an activist for a long time, demonstrating against Israel in
the first Intifada (in the late 1980s), and it is considered that her motivation was more
nationalistic than religious anger.
Arien Ahmed, a 20-year-old business administration student, was captured before
detonating the bomb after she had changed her mind. Ariens reason was her lost
love, the fiancé who was the leader of the Bethlehem Group associated with Al Fatah
and believed to have been killed by the Israeli forces.4
Many historians claim that religion, and not nationalism, inspired the invasion of
Israel in 1948. Many speak of the holy war, Jihad, against the Jews. Violence was not
only caused by modern nationalist passions but also by powerful religious sources.
Palestinian violence against Israelis is one of the first expressions of Islamic anger
against modernism. Its latest manifestation, Hamas, is in line with its 1988 "Islamic
Resistance Movement" Pact. Hamas, in fact, as a Palestinian branch of the Muslim
Brotherhood, remains one of the leading forces of Islamic radicalism.
In the most traditional versions of the Islamic faith men and women will never meet
or exchange looks. Islamic society is patriarchal and reduces the power and abilities
of its women. Palestinian society links repression over women to the male need for
honor. The core of gender inequality in the Palestinian society is the patriarchal control
and repression of female sexuality. This maintains male power and privileges and has
played an important role in recruiting suicide bombers. Control over a woman is the
most important, if not the only, component of the code of honor that remains to men.
Since 2000, however, as the importance of Hamas has increased, religiously motivated
women are reported in more than two-thirds of suicide attacks. The leader of Hamas,
Sheikh Ahmad Yassin, originally restricted or denied women the right to participate
in jihadist operations stating that women are unique and must be accompanied by
a man if they want to fight in Jihad. By the year 2004, however, Yassin changed his
theological understanding of the matter and said that when there is an invasion in
the Holy Land, a Muslim woman is allowed to lead Jihad and fight against the enemy
saying that the Prophet himself accentuated the woman's right to indulge in it.
Yassin was partly motivated by the existing notions of honor and shame, according
to which a woman who was considered to have done something shameful could be
killed by family members in order to eradicate shame. Although the problems of
shame and honor may have roots in general psychology and not belief, the constant
justification of "honorable" murders and criminal offenses of the Qur'an and sharia
legislation requires punishment such as stoning for sexual crimes. At some point, it
seems that Yassin took to the idea that a woman can be cleansed of ‘’bad behavior,"
and at the same time be employed as a living bomb that would not be searched
4
Lester D. Female Suicide Bombers: Clues from Journalists, The Richard Stockton College of New Jersey,
2011.
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through control points.
The intensifying of the female martyrs is a phenomenon that is said to have been
started by Reema Riashi at the Erez control point, not just as a married mother of two
young children, but also for the sentence she has received from Sheikh Ahmad Yassin
himself after her relationship with a lover became known. So the act of dying as a
martyr was the only way to remove the stain from her own and her family’s shame.
How is the stain of shame manipulated to carry a religious seal through penance of
martyrdom? Religious idealism can not fully explain this despair and desire for death
as martyrs among so many young Palestinians. Without a religious background it’s
unlikely that any of these women would kill others through their own death. There
seem to be two affinities that not only put female suicide bombers in perspective but
show important links between them and their male counterparts. One of these is
acute consciousness of the already mentioned feeling of shame, an emotion sharply
opposed to honor. Muslim societies are societies of shame in which the honor of the
family stands above all, especially for women. This does not mean that men don’t
suffer from shame, but they are mostly projected against their opponents or enemies,
towards women even, and sometimes towards other men they believe could endanger
their honor.
The notions of honor and shame are responsible for the extended practice of "honor"
killings, that can be found in many parts of the Islamic world. If a girl gets pregnant
out of wedlock, or a woman commits adultery, or her daughter refuses a contract
marriage or if she is seen out with a man who is not family, it becomes inevitable duty
of her father, husband, brothers or relatives to kill her in order to return the family's
honor.
By overcoming the ordinary emotional ties and putting on the mantle of religion, a
woman suicide bomber moves to lessen the shame she feels on behalf of the family,
community or nation, accepting the death of a martyr and causing death to others
as a holy warrior. Victims of bombers may be non-Muslims who claim equal status
with Muslims or who think they surpass Muslims in one way or another. When first
Christians and later Jews dared to turn their status upside down as protected but
inferior people, Muslim societies felt ashamed of their own weaknesses fearing the
possibility that the old world would break apart and never return.
In a speech held in 2001, Palestinian leader Yasser Arafat proclaimed he was ready
to sacrifice seventy martyrs if it would lead to the death of an Israeli. His audience
responded that millions of martyrs are already marching to Jerusalem. They, of
course, thought of suicide bombers even if no one used that term. Suicide bombers
are called martyrs (shuhada', shahid) or those who sacrifice themselves (fida'iyun,
fida'i). These men and women who are mostly in their teens and early twenties die
the death of martyrs or blow themselves up or carry out torture operations ('amaliyat
istishhadiya). They don’t commit suicide because suicide is a sin. But killing oneself
to harm those who are not Muslims is an act of deep religious devotion.
In the Qur'an, the Prophet Muhammad says that anyone who commits suicide cannot
go to paradise since Islamic laws oppose this practice. There is another side to this
story in that the same action, when performed to promote Jihad, raises an individual
into the act of a martyr. Martyrs are a part of Islam almost since the founding of
this religion. While Christian and Jewish martyrs passively accept death for their
faith, most Muslim martyrs have been giving their lives for the sacred war. Even
the sufis, members of mystical fraternities in Islam, went to Jihad as individuals and
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groups. The figure of a monk warrior is very common in pre-modern Islam. The
martyr as a holy warrior who dies in battle and is goes to reap heavenly rewards
above an ordinary mortal is of central importance in the earliest period of Islam. He
is an ideal type of fighter engaging in an action called inghimas, throwing himself
into the enemy, even if it’s one man against a thousand. This was seen as legitimate
because the mujahid sought torture and did not need permission from the army or
unit leader. Its legitimacy, even today, stems from the fact that even Muhammad
himself often surrendered individual fighters to so called military expeditions. In the
modern age, some scientists claim that there is a close relationship between inghimas
and suicide bombing. 5
Conclusions
The Qur'an praises violence, and Hadith literature says that the blood of martyrs,
violent killings and deaths are not a violation of the moral code or divine law. On the
contrary, they are considered one of the greatest achievements of Islamic spirituality.
Asked which one is the best man, Muhammad replied: A believer who fights in God's
way with himself and with his property. The martyr enjoys more pleasures in paradise
and resides in a place above other inhabitants.
If we want to change these cultures in a positive sense, we may have to introduce
sanctions that will punish each time a terrorist or suicide bomber is identified from
a certain country and show suicide bombing as an insult to religion and a matter of
great shame. Set up together with awards for recognizable anti-terrorism initiatives,
before all, educational programs designed to reject religious and social propaganda
that may trigger new ways of thinking about suicide. But as these measures begin
to have an impact, moving towards moderation, it is the job of intelligence-security
services to take care of defenses. There are no quick remedies but there are long-term
goals that need to be planned now.
While it is true that some women, like men, join the war in despair, these motives
should not be taken as something particular to any gender. Women can be victims,
just like men, but they can be equally successful offenders and take on other roles
besides being victims on the battlefield; they are capable of fighting for other reasons
and not just personal tragedy and/or family mourning.
There are several main conclusions of this research. There are specific motivating
factors that affect women's participation that are different from men; for example
rape, death of male family members, and aggression against social norms. Female
suicide is more effective than male suicide terrorism and is strategically superior. For
these reasons, suicide terrorism is likely to increase over time.
Strategic use of the surprise element can be more easily achieved with a woman since
in most cases she is likely to be seen as a minor threat. A woman will go through big
crowds undetected which is useful. Women are able to gain access to areas where
men will have more difficulties because the other side assumes that they are secondrate citizens in their own society. Therefore, the use of women, especially if they
have family, education or a seemingly adequate future, is more effective in creating
heroes in the nationalist community and show ambiguity as to who they will use as
a terrorist suicide bomber.
5
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It is undoubtedly easier to recruit women for suicide bombings since they are limited
to men in terms of what they can do in a physical fight. Because training for suicide
terrorists is very specific, a woman who finds it hard to return honor to her family
in any way, does it by giving her body as a gift for the benefit of her people. Under
such archaic concepts of patriarchy - the assumption that they are less warlike or
stereotypes about motherhood - all reinforce the inequality of their society rather than
conflicting with them. Self-sacrifice and the desire for equality are deeply conncted
with the fulfillment of patriarchal ideals.
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