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Këshilli i Naltë në vorbullën e trazirave politike 1920-1921

Dr. Marsel Nilaj

Abstrakt

Këshilli i Naltë i njohur ndryshe si Regjenca, ishte organi më i lartë i shtetit shqiptar i dalë nga 
Kongresi i Lushnjes. Vendosja e një organi të tillë në krye të shtetit, tregonte se ky kongres 
akoma e njihte vendin në një sistem mbretëror, ashtu sikurse ishte përcaktuar nga Konferenca 
e Ambasadorëve në Londër, dhe vazhdimësia e saj nën Princ Vidin. Ky organ ishte krijuar 
nga katër vetë, të cilët i përkisnin katër besime ekzistuese në Shqipëri, edhe pse nuk ishte e 
përcaktuar kjo me ligj, moralisht e praktikisht qëndronte kështu. 
Megjithatë duke qenë se ky organ ishte latant, nuk mund të themi se pati një qëndrim asnjanës 
në shumë prej ngjarjeve që ndodhën në vend në harkun e 2 viteve të para të jetës së tij, 1920-
1921. Pjesë e regjencës ishte edhe Imzot Bumçi, i cili do të kishte rolin e vet në trazirat që 
ndodhën në këtë kohë. Ai u përfshi në fushatën zgjedhore të vendit në 1921, duke shkelur 
kështu konteptin e paanshmërisë që luante Regjenca. Në të njëjtën kohë, Aqif pashë Elbasani, 
anëtari tjetër i Regjencës, do të shkojë deri në atë pikë që për kundërshti ndaj armiqve të tij 
politik të shpërndante parlamentin, duke u bërë pjesë e grushtit të shtetit të dhjetorit 1921. 
Ndërkohë që pavarësisht se Imzot bumçi nuk mori pjesë në veprimet e dhjetorit 1921 direkt, 
mosveprimi i tij, çonte në bashkëpunim të heshtur.
E rëndësishme është të theksohet se për kohën që flasim pavarësisht qëllimit të mirë që kishte 
krijimi i organeve të tilla, praktikisht shihej se ishte e pamundur të niste respektimi i tyre në 
ruajtjen e paasnjanësisë.

Fjalë kyçe: Regjenca, Qeveri, Keshilli Kombetar, Këshilli i Naltë, Shqipëria.

Hyrje

Kongresi i Lushnjës pavarësisht ndryshimeve thelbësore që kishte bërë për sa i përket 
organizimit të shtetit shqiptar, formën e regjimit në vend nuk e ndryshoi. Regjimi 
do të ishte monarkik (Duka, 2007, 423). Ky regjim ishte vendosur që në kohën e 
qeverisjes së Princ Vidit e që me ikjen e tij në vend, pavarësisht se s’kishte një mbret 
vendi ishte vakant. As qeveria e dalë nga Kongresi i Durrësit nuk e kishte ndryshuar 
këtë formë. Megjithatë duke dashur të ruajtur formën e qeverisjes, e duke mos pasur 
akoma një mbret, u vendos që në vend të qeverisej me Regjencë. Kjo formë u pa 
si optimale deri sa të zgjidhej një mbret në fron. Një formë të tillë kishin përdorur 
edhe monarkitë evropiane, por kryesisht kjo ishte e përdorur kur mbreti vdiste ose 
largohej nga froni dhe pasardhësi i tij ishte një i mitur, akoma i paaftë për të mbajtur 
mbi vete përgjegjësinë e qeverisjes. E kryesisht ishte një njeri i përshtatshëm e jo 
organ kolegjial. 
Vendimi i tretë prej katër vendimeve kryesore të kongresit të Lushnjës ishte zgjedhja 
e Këshillit të Naltë për të përfaqësuar mbëvetësinë e shtetit Shqiptar deri sa të vinte 
mbreti në thronin e Shqipëris (Qarkore, 1920, 10). Betimi për këdo që bëhej regjent 
ishte: “Betohem në emër të Perëndisë, duke dhënë besën shqiptare e fjalën e nderit 
para mbledhjes së kombit, se do t’i shërbej popullit dhe shtetit shqiptar drejtësisht, 
dhe do të mbroj ligjet dhe pavarësinë e plotë të Atdheut të Shenjtë.” Fjalë ndoshta 
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mjaft të goditura këto, por që jo gjithmonë shkonin sipas këtij veprimi edhe veprat e 
regjentëve. 
Regjentët e parë të shtetit shqiptar ishin; Aqif pashë Elbasani (Biçaku), Abdi Toptani, 
Imzot Bumçi, Doktor Turtulli (Shqipëria, 1937, 19). Të katër këta njerëz i përkisnin 
katër formave të besimit që ishin në Shqipëri, edhe pse kjo gjë në fakt nuk ishte e 
përcaktuar me ligj, por ishte diçka që nënkuptohej sa herë që të kishte ndërrime 
regjentësh. Aqif pashë Biçaku përfaqësonte besimin bektashi, Abdi Toptani ishte i 
besimit mysliman sunit, Imzot Bumçi, edhe nga posti klerikal që kishte, ishte i besimit 
katolik dhe pjesë e hierarkisë fetare, ndërkohë që Doktor Turtulli i përkiste besimit 
ortodoks shqiptar. 
Në personat e parë që u vendosën regjenta, veprimet ishin mjaft mirë të studiuara 
edhe porsa i përket shpërndarjes gjeografike. Aqif pashë Biçaku ishte nga qyteti i 
Elbasanit, i cili gjithmonë, po sidomos pas shpalljes së Pavarsisë, kishte qenë një 
vend aktiv, që kishte nxjerrë njerëz patriotë e që ishte bërë një qendër arsimore, që 
pas Kongresit të Elbasanit e Shkollës Normale me 1908. Abdi Toptani, i përkiste një 
familje bejlerësh tiranas, një ndër familjet kryesore të Shqipërisë së Mesme, që ishte 
ndier gjithmonë e do vazhdonte në politikën shqiptare. Aq më tepër ishte nga Tirana, 
e cila tashmë ishte shpallur kryeqytet e që dikur kishte qenë një ndër qendrat kryesore 
të besimit mysliman sunit. Imzot Bumçi i përkiste Shkodrës, qendër e rëndësishme 
kulturore e që ishte qendra e katoliçizmit shqiptar. Doktor Turtulli, i cili kishte ardhur 
nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte nga qyteti i Korçës,  vend ky që gjithmonë 
kishte rivalizuar me Shkodrën, përsa i përket kulturës, e që pas viteve ’20 do nxirrte 
disa figura politike me rëndësi në vend. 
Pra siç e thamë, një prej regjentëve të parë që i përkiste besimit katolik do ishte Imzot 
Bumçi. Ky person do jetë i vetmi klerik katolik që do marrë pjesë në regjencë, nga 
tre katolikët që do jenë. Edhe pse të tre këto regjentë do jenë katolikë nga Shkodra. 
Luigj Bumçi kishte pasur një aktivitet të madh patriotik dhe jo vetëm fetar, edhe para 
vendosjes në këtë post (Radovani, 2007, 1). Por ajo që i jep vlerat e tija më të mira është 
përfaqësimi në mënyrë të denjë i Shqipërisë në Konferencën e Paqes në Paris më 1919 
(A.M.P.J., 1920, 259). Në krah të tij, përveç përfaqësuesve të Shqipërisë kishte edhe Isa 
Boletinin, si mik i vjetër i tij. Ai do jetë ndër të paktët njerëz që mundohet të ngrejë zërin 
për Kosovën e do jetë ndër të vetmit që kërkon një asistencë amerikane në Shqipëri 
(A.M.P.J., 1920, 46), si dhe në Kosovë, gjë që u desh më se 70 vjet që të ndodhte. Po të 
shohim Bumçin, është ndër të paktët shkodranë që në atë kohë është një simpatizant 
i Amerikës, meqenëse nga Shkodra s’kishte pasur as kontakte me këtë vend, e këtë e 
pamë edhe nga korrespondenca që kishte me shqiptaro amerikanët, apo me letrat e tij 
me përfaqësues amerikanë në Konferencë, apo ato drejtur direkt Uillsonit (A.M.P.J., 
1920, 69). Ai u zgjodh regjent pa qenë në Shqipëri e nisi të ushtronte pushtetin me 
vonë se të tjerët, sepse bashkë me Dr. Turtullin, ishin në Paris. Bumçi, me këtë post 
do shohim se do mbyllë jetën e tij në politikën shqiptare, shumë herët, dhe nga 1922 
e deri në vitin 1945, kohë në të cilën ndërroi jetë, do i kushtohet vetëm veprimtarive 
fetare. Vdiq më 1 Mars 1945, si Ipeshkëv i Safës.
Po cili ishte roli i këtij institucioni shteti, e roli i personaliteteve të dala nga Shkodra?
Imzot Bumçi si një njeri me ideale për vendin, e i bindur, është entuziast për qeverinë 
Delvina, të dalë nga Kongresi, e këtë gjë ia shpreh edhe Mehmet Konicës, në 
korrespondencën me të. Gjithashtu edhe për detyrën që i ishte vënë,  thotë se i bindet 
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vullnetit të popullit (A.M.P.J., 1920, 305). Marrëdhëniet me regjentët e tjerë ishin të 
mira, madje me Dr. Turtullin kishin punuar bashkë në Paris, e kështu i njihnin punën 
njëri – tjetrit. Edhe katolikët shqiptarë, e Shkodra në veçanti, ndiheshin të  lumtur me 
këtë zgjedhje. Madje At Gjergj Fishta shpjegon se Këshilli i Naltë është i përbërë prej 
dy të krishterësh e dy myslimanësh, kur të krishterët janë jo më shumë se një e treta 
e popullsisë (HD, 1921, 286). Megjithatë nuk i ishte kërkuar edhe pas vendosjes në 
regjencë, që Imzot Bumçi të jepte dorëheqjen nga posti i kryetarit të delegacionit në 
Paris. Por ai e dha dorëheqjen, së bashku me Dr. Turtullin. Kryeministri Delvina nuk 
është në gjendje të japë shpjegimet për këtë veprim, i thirrur posaçërisht për të dhënë 
shpjegimet në Parlament. Këtë veprim ata e kishin bërë në fund të Marsit 1920, dhe 
Z. Delvina u shpreh se me siguri do ishte ndërrimi politik i qeverisë së sotme. Pra që 
do të thoshte largimi i kursit politik të Shqipërisë nga Italia, i bëri Imzot Bumçin e Dr. 
Turtullin të japin dorëheqjen. Kjo nuk duket fort e saktë, duke ditur veprimtarinë e tij 
në Paris e vullnetin që shprehu për të njohur Kongresine Lushnjes. 
Gjatë vitit 1920, situata në Shkodër nuk ishte e favorshme e as e qetë, as pas bashkimit 
me qeverinë e Tiranës. Jugosllavët, pasi e panë se përpjekjet e tyre me anë diplomatike 
dështuan për të marrë Shkodrën, iu kthyen edhe njëherë stilit të tyre të dhunshëm të 
luftës (Rrepishti, 1998, 243). Në këtë kohë do jetë lufta e Koplikut, e cila do bëjë shumë 
bujë, edhe brenda, edhe jashtë Shqipërisë. Tashmë jugosllavët po thyenin një vendim 
të Konferencës së Paqes, dhe gjithashtu një urdhër të Uillsonit. Në këtë situatë të 
keqe që ishte krijuar në Shkodër, vjen njëri nga regjentët, dr. Turtulli, i cili pasi e sheh 
gjendjen, vendos t’i dërgojë një letër të gjatë sqaruese të gjendjes në vend, Z. Filip 
Keer, sekretar i Llojd Gjorgjit, kryeministrit anglez. I bëhej e ditur Z. Keer se qindra 
katunde rrotull Shkodrës e Dibrës janë krejtësisht të djegur nga zjarri, e duhet t’u 
jepeshin mbulesa e ushqim, afro 10 mijë të ikurve nga këto zona. 
E gjithë lufta po mbahej në këmbë nga qeveria dhe popullsia e këtyre zonave duke e 
rënduar akoma edhe më shumë gjendjen (A.M.P.J., 1920, 482). Por qeveria shqiptare 
nuk kishte pranuar as ndihmat në armë të dërguara nga D’Anuncio, duke e quajtur 
këtë si provokim italian, sepse të dyja shohin interesat e veta. Italia kërkonte të 
rimerrte Vlorën kurse Jugosllavia të ishte zotëruese e Shkodrës (Pollo, 1965, 151). I 
kërkohet Z. Keer që me ndërmjetësinë e tij tek Llojd Gjorgj, t’i kërkohej Jugosllavisë të 
largohej nga Taraboshi e të respektonte kufinjtë e 1913 për Shkodrën e Dibrën. Letra 
e tillë ishte mjaft e drejtë për situatën në vend e dr. Turtulli po shikonte situatën siç 
mund ta shihte një zyrtar i lartë në vend. Megjithatë kjo nuk do krijojë probleme në 
konceptimin e veprimit nga shtetarët shqiptarë. Pas këtij veprimi, shohim se do kemi 
një letër drejtuar Regjencës, nga ministri shqiptar në Londër Z. Mehmet Konica, e që 
më shumë duket se ka karakter qortues. 
Ai shprehet se as Shkëlqësia Juaj (si një grup i vetëm, të katër regjentët njëherësh 
M.N.), as ndonjë nga anëtarët e Këshillit të Naltë, nuk ka të drejtë të bëjë, një politikë 
të veçantë, as të shkruajë letra zyrtare, pa u marrë vesh me shokët dhe qeverinë e 
cila është përgjegjëse për politikën e shtetit shqiptar (A.P.M.J., 1920, 491). Pra me anë 
të kësaj, ai thotë se imazhi që ka bërë ky veprim është jashtë kompetencave që ligji 
i lejon këtij institucioni. Z. Konica e sheh si një qëndrim krejt më vete, në krahasim 
me politikën që bën shteti shqiptar. Megjithëse kur Z. Bumçi kishte qenë kryetar i 
delegacionit shqiptar në Paris, u kishte dërguar letra, edhe zyrtare edhe personale, 
personaliteteve të ndryshme politike, e nuk ishte qortuar nga e njëjta qeveri. E të bie 
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më shumë në sy fakti, se në fund të këtij “sqarimi” më shumë i kujton regjentëve 
të tjerë se kush është Dr. Turtulli, i cili ka mbajtur shpesh herë anën e Esat Pashës 
(A.P.M.J., 1920, 258). Qëndrimi tashmë, edhe i Z. Konica, të lë për të dëshiruar. 
Por regjentët e tjerë, një ndër to edhe Imzot Bumçi i cili kishte punuar me Dr. Turtullin, 
nuk ndajnë të njëjtin mendim me Z. Konica.  Ata  i shpjegojnë atij se qëndrimi i tij 
është i padrejtë dhe ky njeri nuk ka të drejtë të ndryshojë karakterin e letrës që ishte 
nisur nga Shkodra. Puna e Dr. Turtullit në Paris njihej mirë e s’mund të njollosej aq 
kollaj, madje sjellja e juaj, mbaron letra, nuk është ajo që lypset të ketë një ministër i 
shtetit shqiptar (A.P.M.J., 1920, 493). Megjithatë, sjellja e Ministrit tonë në Londër nuk 
ishte vetëm e tija personale, po në njëfarë mënyre, edhe qëndrimi i shtetit tonë. Shteti 
shqiptar do ketë vështirësitë e veta, të cilat nuk do lënë pa përfshirë edhe Këshillin e 
Naltë.
Periudha më e mirë në mbarëvajtjen e punëve mes qeverive shqiptare dhe Këshillit 
të Naltë, është qeverisja e Sulejman Delvinës. Si Këshilli i Naltë edhe kjo qeveri, të 
dyja kishin dalë nga Kongresi i Lushnjës, e të dyja ishin pa probleme interesash. Me 
rëndësi është fakti se në mes këtyre dy institucioneve kishte marrëdhënie korrektësie 
për veprimet ligjore. Puna e Qeverisë Delvina është e vlerësueshme nga Këshilli i 
Naltë. Ai  e vlerësonte punën e kësaj qeverie në kohët më kritike të vendit (A.Q.SH., 
1920, 3), që me marrjen e Shkodrës, me luftën e Vlorës e me problemet ekonomike 
në vend. Por edhe gjatë kësaj kohe, pati disa pakënaqësi nga ana e Senatit, kundrejt 
Këshillit të Naltë, për tejkalim kompetencash. Kjo ndodhi gjatë mesit të tetorit 1920, 
kur Këshilli i Naltë i dërgon një letër Senatit për kontroll të qeverisë. Faslli Frashëri 
e sheh si diçka që e theu Statusin e Lushnjës, detyra e kontrollit të qeverisë i përket 
vetëm Parlamentit, e nëse Këshilli i Naltë ka ndonjë mendim mund ta thotë privatisht, 
e jo me anë të korrisponcdencës se kjo është fare jashtë Statusit B.K.K., 1920, 141).
Ky veprim u diskutua edhe në seancën pasardhëse, e në mbrojtje të këtij veprimi doli 
Senatori i Gjirokastrës, Beqir Rusi, i cili tha se letra i është drejtuar kryetarit të Senatit 
e jo Këshillit Kombëtar. Këtë e mbështeti edhe Hilë Mosi i cili ishte pjesë e komisionit 
parlamentar për shkrimin e letrave Këshillit të Naltë, dhe ngjarja u mbyll këtu duke 
ia dërguar kryetarit të Senatit si letër personale. 
Gjithashtu një incident i dytë është letra që i dërgon Dr. Turtulli qeverisë Jugosllave 
duke qenë edhe mis i këshillit të Naltë, kjo konsiderohet si politikë më vete e këtij 
institucioni, e palidhur me qeverinë. Senati shqiptar mundohet të ishte shumë i 
kujdesshëm që mos ta lejojë Këshillin e Naltë të dalë jashtë rregullave të përcaktuara 
nga ligji. Ata shiheshin si një person i vetëm dhe qëllimi kryesor i tyre  ishte kontrolli i 
shtetit nga parlamenti, si organi më i lartë i qeverisjes së vendit, e jo një formë oligarkike 
që kishte Këshilli i Naltë. Ata krijojnë komision parlamentar për të rishikuar edhe 
njëherë kompetencat që i kishte lënë Statusi i Lushnjës këtij institucioni, një rishikim 
nga incidentet e ndodhura. Por kjo punë nuk mund të mbyllet gjatë sesionit të dytë 
të Senatit, e në vitin pasardhës, me krijimin e parlamentit të ri e problemeve që do 
ketë vetë ai, nuk do përmendet më komisioni i krijuar në Senat dhe as një rishikim i 
kompetencave të këshillit të Naltë. 
Krijimi i qeverisë Vrioni I përkon edhe me mbylljen e Senatit dhe me periudhën e 
zgjedhjeve në Shqipëri. Zgjedhjet  krijuan dy rryma kryesore në vend, përparimtarët 
dhe popullorët (Dervishi, 2005, 16). Ndarja në dy grupe u bë në varësi të interesave. 
Përparimtarët ishin grupi i çifligarëve, i njerëzve që kryesisht komandoheshin nga 
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Shefqet Verlaci (Smirnova, 2003, 113), që për fat të keq ishte një prej rivalëve të Aqif 
pashë Biçakut, njërit nga regjentët shqiptarë. Tek popullorët futeshin deputet të cilët 
ishin jashtë atyre shtresave ku ndër to bënin pjesë edhe deputetet e Shkodrës, si edhe 
Ahmet Zogu dhe Fan Noli. E ky i fundit ishte edhe kreu i grupit (Smirnova, 2003, 
114).
Megjithatë roli dhe funksioni i Regjencës nuk ishte i përcaktuar qartë as nga Parlamenti. 
Kjo shihet gjatë muajit qershor të 1921 pak kohë pasi ishte hapur ky institucion. 
Regjenti Abdi bej Toptani, kërkon një lloj largimi nga detyra për t’i qëndruar pranë 
fëmijës së tij të sëmurë, që nuk dihet qartë a është leje apo dorëheqje. Por koha në fakt 
ishte e pafavorshme, pasi dy nga katër regjentët nuk ndodheshin në detyrë. Luigj 
Bumçi kishte katër muaj që nuk ishte në vend dhe ishte larguar, gjithashtu edhe Dr. 
Turtulli ishte larguar e s’dihej në do kthehej në postin e tij apo do bëhej ambasador, e 
tash rrezikonte edhe një tjetër të jepte dorëheqjen (B.K.K., 1921, 92). Megjithatë Luigj 
Gurakuqi mundohet të saktësojë se akoma, në Statusin e krijuar në Lushnjë, nuk ishte 
përcaktuar qartë se cili ishte roli dhe kur duhet pranuar dorëheqja e një regjenti. Ky 
e shihte të gjithë këtë ngërç me hapësirat boshe të cilat kishte lënë ky ligj. Ndërkohë 
në ligj ishte e përcaktuar se nuk ishte e mundur që të rrinte në Regjencë vetëm njëri 
nga të katërt, dhe se pa ardhur edhe një tjetër, nuk mund të largohej i treti, pasi ky 
ishte organ kolegjial, e ky ishte Aqif pashë Biçaku, të cilin deputetët duke i njohur 
interesat, kishin frikë të qëndronte pa praninë e kolegëve të tij. 
E gjatë asaj kohe njëri nga regjentët, Imzot Bumçi kishte qëndruar në Shkodër për një 
kohë të gjatë, rreth 4 muaj. Ai gjatë kësaj kohe ishte njohur me situatën në vend, që 
gjatë zgjedhjeve, të cilat për Shkodrën u panë se ishte problematike, e gjithashtu edhe 
me paraqitjen e administrimit të prefekturës së Shkodrës e cila ishte më e madhja në 
vend. Mbas asaj që ai pa,  në një letër që i dërgon kolegëve të tij regjentë në Tiranë, 
nga Shkodra, gjatë majit 1921,shprehet se situata duket shumë e rënduar e se qeveria 
nuk është përkujdesur (A.Q.SH. 1921, 33). Akoma kjo prefekturë, edhe pse kishte 14 
muaj që ishte futur nën administrimin e qeverisë së Tiranës, nuk kishte një prefekt, 
administrimi në malësitë e Shkodrës ishte i dobët, e kjo duhet pasur kujdes, sepse 
këto mund të dilnin jashtë kontrollit shpejt, duke mos qenë asnjëherë të futur nën 
një qeveri më parë, gjatë kohës së Perandorisë Osmane. Gjithashtu ai e kishte parë se 
në këto territore, xhandarmëria ishte e dobët e në vend që të ruante popullin kishte 
kërcënime nga banda të ndryshme (A.Q.SH., 1921, 40). Tashmë regjenca, në një kohë 
të relativisht të shpejtë ishte e shpërndarë, e regjentët shpesh vepronin si individë e jo 
në bashkëpunim, si një organ kolegjial i cili ishin. Por ky lloj veprimi nxitej edhe nga 
situata e pastabilizuar në vend.
Lufta politike që kishte nisur gjatë procesit të zgjedhjeve, u mbart edhe gjatë kohës së 
hapjes së parlamentit. Të njëjtat interesa po jepnin rezultate negative në parlament. 
Pas rrëzimit të qeverisë Vrioni I, në qershor 1921, në korrik u krijua një parti koalicioni 
Vrioni II (Zavalani, 1998, 340), por që nuk po jepte rezultat stabiliteti. Aq më shumë, 
kjo sjellje brenda parlamentit, qeverisë i kishte humbur forcat për të vepruar si 
duhej kundra serbëve që kishin hyrë në disa pjesë të territorit shqiptar. Por shumë 
deputetë që nuk e shihnin vetën pjesë të këtyre interesave personale, apo donin t’i 
linin mënjanë, për hir të interesave kombëtare, nga të dy grupet nisën të afroheshin 
me njëri – tjetrin. Qëllimi i tyre u kristalizua me atë që njihet me emrin “Bashkimi 
i Shenjtë”, e që në brendësi të tij kishte deputetë të tillë si; Qazim Koculi, Hoxha 
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Kadriu, Ramiz Daci, e gjithashtu edhe deputetët e Shkodrës, ku ndër më aktivët do 
të jetë Gjergj Fishta si dhe Ndre Mjeda. Në mbledhjen e parë të themelimit, ishte i 
pranishëm edhe regjenti katolik, Imzot Bumçi me 9 tetor 1920 (Kordha, 1974, 48). 
Pakënaqësitë e këtij grupi ndaj qeverisë ishin të shumta, sidomos zëvendësimi për 
hir të interesave të ministrave e acaronte situatën. Në këtë kohë, një shkak tjetër ishte 
krijimi i një vatre të re tensioni nga ndikimi i serbëve, në Mirditë nga Marka Gjoni. 
Regjenca e mbështeste “Bashkimin e Shenjtë”, së pari se dy nga regjentët kishin 
mbështetësit dhe interesat e veta. Imzot Bumçi e përkrahte këtë grupim për faktin 
se një pjesë e tij ishte e përbërë nga deputetë të Shkodrës, gjithashtu edhe Aqif Pashë 
Biçaku e përkrahte edhe më fort për interesat e tij se brenda tij ishin deputet që ishin 
kundra Shefqet Verlacit, rivalit të tij të vjetër nga Elbasani. Këta rrëzuan qeverinë 
dhe u munduan të krijojnë një qeveri të re me Pandeli Evangjelin në krye. E reja 
e kësaj ishte se të gjithë ministrat nuk i përkisnin shtresës së bejlerëve e kjo do të 
thoshte që të kishte një përplasje interesash ndërmjet anës së bejlerëve dhe pjesës 
tjetër të “Bashkimit të Shenjtë”. Si pjesë e kësaj qeverie do të ishte edhe Hilë Mosi, si 
ministër i arsimit, ashtu siç edhe Luigj Gurakuqi u dërgua në Itali për një përmirësim 
të marrëdhënieve mes të dy shteteve. Tashmë, fill pas këtij veprimi nisën shkëputjen 
një pjesë e deputetëve me potencë të grupimit, ku një ndër to ishte edhe Ahmet 
Zogu, dhe ngjarjet do merrnin krejt drejtim tjetër. Gjithashtu, duke e parë situatën 
e pa këndshme të krijuar, e cila nuk jepte mbështetje në punë, Hilë Mosi e refuzoi 
detyrën e Ministrit të Arsimit. Gjatë këtij pastabiliteti politik do shohim se regjenca 
do ndërhyjë në varësi të interesave të saj. E rolin e gjithë veprimtarisë së Regjencës 
në këtë kohë do ta marrë përsipër Aqif pashë Biçaku. Ky njeri, i cili do i kamuflojë 
tre regjentët e tjerë, në këtë kohë shohim se krijon atë situatë që më vonë do njihet si 
ngjarjet e Dhjetori 1921. 
Ky nuk e pranoi në vetvete që në qeveri të kishte më shumë kundërshtarë të tij dhe 
jo përkrahës, ai donte të fuste në qeveri njerëz të tij. Së pari, kjo gjë do të ishte në 
kundërshtim me rregulloren e dalë nga Kongresi i Lushnjës, e me kompetencat që i 
ishin lënë në dorë regjentëve. Gjithashtu ndërhyrje pati edhe për lëvizjen e perfektit 
të Elbasanit i cili nuk i ishte bindur urdhrave të regjentit Bumçi, edhe pse nuk e kishte 
në kompetencë të ndërhynte në të, por kryeministri nuk u bind (A.Q.SH., 1921, 2817).
Tashmë të bindur se nuk mund të bënin tjetër, për të arritur atë që donin, Këshilli 
i Naltë, e aq më tepër Aqif pashë Biçaku morën vendimin se gjëja më e mirë ishte 
shpërndarja e parlamentit, pasi ishte ky institucion i cili e pengonte të vepronte 
sipas interesit. Regjenca urdhëron kryeministrin Pandeli Evangjeli që të mbledhë 
parlamentin, me një pretekst tjetër, e gjatë seancës së datës 4 nëntor 1921, pasdreke, 
i bëhet e ditur vendimi i mbylljes së Parlamentit përpara kohës së planifikuar nga 
grafiku i punës B.K.K. 1921, 572). Duke pasur parasysh situatën politike të jashtme 
në të cilën varemi, dhe gjendjen e krijuar prej ngjarjeve të papritura të krijuara në 
verilindje, e gjithashtu, duke parë nevojën për një veprim më të lirë të qeverisë, për 
t’i bërë ballë situatës së vështirë e duke u mbështetur në të drejtën tonë dekretojmë 
mbarimin e këtij sesioni ekstra ordinar të parlamentit dhe urdhërojmë konvokimin e 
këtij me 4 janar 1922, e në fund të dekretit ishin firmat e tre prej katër regjentëve; Aqif 
Elbasani, Imzot Bumçi, e Abdi Toptani. Ky ishte një vendim i prerë dhe i shprehur 
me anë të një preteksti. Tashmë situata nuk ishte më e rëndë në politikë e jashtme se 
më përpara, e një gjë e tillë nuk ishte bërë. Aq më tepër në politikën e jashtme do jetë 
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një situatë më e mirë, se do kemi pranimin në Lidhjen e Kombeve, po gjatë atij muaji. 
Kjo krijoi indinjata të forta nga të pranishmit në parlament, e sidomos nga grupi i 
deputetëve që ishte kundërshtar i interesave të Aqif Elbasanit.
Seanca e asaj dite do të jetë e gjatë dhe diskutimi ka kompetenca të larta juridike. 
Ashtu si edhe interesat edhe mendimet mbi këtë dekret janë të kundërta, por të 
kanalizuara në dy grupe, ku njëri do të ishte për pranimin e këtij dekreti të lëshuar 
nga Këshilli i Naltë, si një vendim të domosdoshëm për situatën në vend, e kësaj i 
mëshonin më tepër (B.K.K., 1921, 577). Grupi i dytë, duke u mbështetur gjithnjë në të 
drejtën ligjore e shohin si një vendim që duhet kundërshtuar e që ishte i pavlefshëm. 
Mbështetës kryesorë të kësaj regjence, do ishin Mustafa Kruja e Ali Këlcyra. Të dy e 
pranonin se ligji shqiptar nuk e parashikonte një veprim të tillë, por ama situata në 
vend ishte e tillë që duhej bërë ky veprim. Deputetët, ishte e nevojshme që të shkonin 
e të qartësoheshin në shtëpitë e tyre, sepse tashmë s’kishte objektivitet, më thoshte 
Mustafa Kruja (B.K.K., 1921, 578). Ato e paraqitnin këtë gjë sikur regjenca po bënte 
një veprim të arsyeshëm për situatën në të cilën ndodheshim, sepse po merreshin me 
çështje personale dhe po harronin detyrën për të cilën ishin mbledhur (B.K.K., 1921, 
579). I gjithë debati në mbrojtje të vendimit zhvillohej nga këto dy persona e Stavro 
Vinjau, edhe pse në fund do dalin se do jetë një shumicë e madhe që do e pranojnë 
vendimin. 
Ndërkohë që krahu tjetër, që e shihte si të abuzueshëm këtë vendim, do fliste mbi 
bazën e kompetencave juridike të Statusit të Lushnjës. Që në fillim të leximit, Bahri 
Omari do thotë që gjëja më mirë është të hidhet poshtë ky vendim. Ky ishte një grusht 
shteti, thoshin deputetët kundërshtarë, sepse sipas Statusit të Lushnjës janë ndarë të 
drejtat e detyrimet e çdo institucioni, dhe mbi këtë, Kështilli i Naltë nuk ka të drejtë 
të veprojë. 
Kjo gjë po bënte që grupit që mbështeste Regjencën t’i dilte nga kontrolli pak biseda, 
megjithëse ata ishin të vendosur që ta çonin deri në fund këtë detyre. Kështu që u 
dha një pretekst se meqë situata është e keqe në vend dhe nuk duhet të pranojmë 
vendimin e Regjencës, të bëjmë ne shpërndarjen e Parlamentit deri në një moment të 
dytë, deri në fillim të janarit 1922. E mbi këtë nuk ishte e lehtë të shihej se pas votimit, 
edhe pse në një formë tjetër, u arrit i njëjti rezultat që kërkoi edhe Regjenca. Ajo që të 
bie në sy është se deputetët e prefekturës së Shkodrës, nuk morën pjesë në diskutime. 
Ata votuan pro mbylljes së parlamentit, por ama e pranuan këtë vendim në heshtje, 
me përjashtim të Hilë Mosit i cili nuk ishte i pranishëm. Një ndër ata që votoi pro 
vendimit, ishte edhe Ahmet Zogu, por që Regjenca nuk kishte besim tek ky njeri si 
dhëndëri i Shefqet Verlacit, të cilin Aqif pasha e shihte si rival. Veprimi i parë që u bë, 
u la që ushtritë për në Mirditë të komandoheshin nga Elez Isufi, e jo nga Zogu, duke 
bërë çarjen e parë mes këtij njeriu dhe Regjencës. 
Regjenca tashmë kishte mbetur në përbërje të saj vetëm me Aqif Biçakun dhe Imzot 
Bumçin, të cilët gjithnjë e më tepër po mundoheshin të kontrollonin qeverinë me 
futjen e njerëzve të vet. Por disa prej tyre nuk e pranonin, duke e parë se kjo rrugë do 
mbeste në një pikë pa kthim, siç ishte rasti i Hilë Mosit, apo Shuk Gurakuqit. Madje 
kryeministri Evangjeli, vendosi Kol Thaçin në ministrinë e financave duke qenë ky 
njeri larg interesave të Bumçit (Vllamasi, 2000, 267).
Veprimi më i papranueshëm ishte rasti kur regjenca, e cila ishte e vendosur që të 
largonte Pandeli Evangjelin, me anë të kërcënimit e largon, e krijohet një qeveri me 
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Qazim Koculin në krye. Pandeli Evangjeli nuk e pranon këtë veprim në fillim, ai 
shpjegon se veprimi i tyre është i padrejtë, sepse, e para qeveria ishte e krijuar nga 
njerëz që ishin zgjedhë nga vullneti i popullit. Gjithashtu edhe pas largimit të Zia 
Dibrës nga qeveria, linte në punë 6 nga 7 ministrat e mundshëm, e nuk përbënte 
krizë qeveritare. Gjithashtu Regjenca për të bërë një veprim të tillë, duhej më parë 
të mblidhte parlamentin e të jepte shpjegime për veprimin. E mbi të gjitha, vetëm 
dy prej të katërve keni në shkresën që më dërgoni (A.Q.SH., 1921, 6). Por nuk ishte e 
lehtë për këtë person të rezistonte nën kërcënim ndaj vendos të largohet nga detyra, 
e për të mirën e atdheut të japë dorëheqjen A.Q.SH., 1921, 7).
Qeveria Koculi do jetë një qeveri nga më jetëshkurtëra në vend, vetëm datën 6 dhjetor 
1921 (Xhafa, 2006, 246). Edhe përcaktimi i ministrave të tij, të orientuar nga Këshilli i 
Naltë, do jetë me një dokument joprotokollar, dhe i shkruar keq, me dorë. Zotërinjtë 
e sipërpërmendur pëlqehen edhe prej nesh, që të emërohen në ministritë e shënuara, 
shprehen Z. Aqif Biçaku, dhe Imzot Bumçi, dy prej katër regjentëve që ishin në detyrë. 
Pas tij do vijë Hasan Prishtina i cili, as ky nuk do e ketë jetën e gjatë si kryeministër, 
vetëm një javë, e që mbajti në poste të njëjtin kabinet që kishte emëruar Z. Koculi 
(Kordha, 1974, 51). Ky donte të shtynte edhe më shumë mbledhjen e parlamentit e 
kjo bëri të kishte shumë pakënaqësi në vend. Iu bë thirrje Ahmet Zogut që të marrë 
ushtrinë në dorë, e që nga ky moment, ky njeri do shohë se ka ardhur koha të dalë 
në krye të situatës. Ai u drejtua drejt Tiranës për të mbrojtur vendin e për të rrëzuar 
qeverinë.
Tashmë po shihej se kjo formë nuk po ecte, njerëzit e parlamentit të cilët ishin larguar 
në drejtim të Elbasanit, e që nuk kishin mundur t’i ndalnin, po tregoheshin më të 
fortë. Brenda një jave kishin rënë dy qeveri, pa mundur të hyjnë në veprim. Hasan 
Prishtina detyrohet të japë dorëheqjen. Ai thotë se e pranoi postin, me qëllime të mira, 
vetëm që të mos linte vendin të shkonte nën anarki më të madhe, edhe kabinetin 
gjithashtu u mundua ta bëjë si mund të ishte më i pëlqyeshëm nga ana e regjencës, e 
nga kjo letër shihet se kërkesa e dorëheqjes ishte bërë nga vetë regjenca. Tashmë ata, 
duke e pa veten në një situatë që rrezikonte shumë vendin dhe postin e tyre, i kishin 
dërguar dy letra Eshref Frashërit për mbledhjen edhe njëherë të parlamentit, sidomos 
pas dorëheqjes së Hasan Prishtinës. Lajmërojmë parlamentin që të mblidhet një orë e 
më parë (A.Q.SH., 1921, 19).
Mbledhja e parë pas kësaj krize të parlamentit, do të bëhet me datë 22 dhjetor 1921 
(B.K.K., 1921, 602). por në mbledhjen e dytë të kësaj dite, në orën 3 pasdite, diskutohet 
me imtësi procesi i këtyre trazirave. Kjo mbledhje më shumë i ngjante një gjyqi se një 
veprimi normal parlamentar, ku në fillim u mundua të jepte shkaqet e dorëheqjes së tij 
Z. Pandeli Evangjeli e duke paraqitur dokumente. Ai shpjegoi se faji ishte i regjentëve 
që kërkuan përtej kompetencave të tyre, se veprimet s’i kishte pranuar jo për shkaqe 
njerëzore, sa për shkaqe se Këshilli i Naltë kishte thyer Statusin e Lushnjës. Në këtë 
seancë do shihej se ishte fundi i dy prej regjentëve pjesëmarrës në këto trazira. Për 
Luigj Bumçin dhe për Aqif Biçakun, të cilët do largoheshin nga regjenca me vendim 
të parlamentit. 
Në fakt vendimi por këta dy regjentë ishte i padrejtë sepse nuk ishte as kjo në 
kompetencë të parlamentit për të hequr regjentët, por veprimet e padrejta kishin nisur 
nga vetë regjenca në fillim, të cilët kishin ndërhyrë në qeverisje. Veprimi i parlamentit 
ishte i fundit për këtë situatë si vendim jashtë kompetencave të institucioneve 
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përkatëse. Në vend të tyre u vunë regjentë të tjerë, ku vendin e Aqif pashë Biçakut e 
zuri Ymer pashë Vrioni, dhe vendin e Imzot Bumçit për regjentin katolik e zuri Ndoc 
Pistulli i cili kishte qenë zgjedhur deputet i Shkodrës në legjislaturën e vitit 1921 
(Dervishi, 2005, 128).
Por veprimi i parlamentit edhe pse nuk u kundërshtua nga dy regjentët e tjerë, nuk 
u pranua nga ana morale prej tyre. Dr. Turtulli dhe Abdi Toptani nuk kishin marrë 
pjesë në këtë komplot, por ato ama e morën përgjegjësinë mbi vete si pjesë e një 
institucioni kolegjial. Një vendim i tillë u duk i papranueshëm nga parlamenti, të 
cilin në fillim e ktheu mbrapsht por me insistimin e tyre, iu pranua dorëheqja duke 
vendosur në vend të Abdi Toptanit, Z. Refik Toptani, dhe në vend të Dr. Turtullit, z. 
Spiro Peci (A.Q.SH., 1922, 1).
Me një vendim të tillë u mbyll edhe veprimtaria në detyrë e regjentëve të parë të cilët 
në Statutin e Lushnjës kishin një afat kohor të qëndrimit të tyre në pushtet për 3 vjet 
(Duka, 2007, 429. Ata duhet të ishin gjatë gjithë kohës, deri në momentin kur mbreti 
shqiptar të vinte në fron. Veprimet e tyre tregonin pamundësinë e funksionimit të 
këtij organi, që nga mënyra e themelimit. Që në fillim ishte parë balancimi i anës 
fetare të vendit, nën rolin e një personi të vetëm “mbretit”, por kjo ishte e vështirë. 
Së pari sepse të gjithë mundoheshin të shihnin interesat e veta dhe vendimet kolegjiale 
të tij ishin të pakta. Aq më tepër që edhe vetë shteti, rolin kryesor ia linte parlamentit 
dhe qeverisë, puna e tij ishte në momentin e krizave të mëdha qeveritare që nuk kishin 
zgjidhje nga parlamenti, e jo në momentin e parë të një krize. Vetëm nën qeverisjen e 
Sulejman Delvinës ishin një organ i mbledhur, mbasi të gjithë këto kishin dalë nga i 
njëjti kongres, Lushnja. Më pas, brenda grupit pati grupime e anarki. 
Një pjesë e tyre, gjatë krizave qëndruan të distancuar ose u larguan nga krizat. Imzot 
Bumçi, i cili kishte bërë një figurë të shkëlqyer diplomatike në Paris, u gjet i përfshirë 
në këtë krizë të dhjetorit 1921, në mbështetje, më shumë sesa aktiv, të Aqif Pashë 
Biçakut. Megjithatë ai shihte prishje interesash me këto qeveri të vendosura që nga 
koha e qëndrimit të tij në Shkodër, gjatë kohës kur ishte regjent. Ai e pa se Shkodra 
po lihej pas dore e duhej të bëhej më shumë nga qeveria. Që nga ai moment e shihte 
vetën në kundërshtim me qeverinë. Kur në të vërtetë ai kishte qenë shumë entuziast 
nga qeveria Delvina. Megjithëse një patriot i madh, ai e mbylli jetën me një veprim 
që u përfol, ndoshta jo thjeshtë për veprim, por nga pasojat e pasivitetit të tij. Mbase 
Luigj Bumçi u zhgënjye nga politika në vend kur erdhi nga Parisi, por që nga fundi i 
1921 ai nuk do të merret më me politikë deri në vdekje të tij me 1 mars 1945. 
Edhe deputetët shkodranë shihnin një favorizim të vetes së tyre nëse bashkoheshin 
me këto veprime me regjencën në një situatë të tillë. Afria e tyre me këtë ngjarje nis 
që në kohën e Bashkimit të Shenjtë, ku ishte një grup i larmishëm i cili s’pati jetë të 
gjatë. Këtë grupim e kishte pasur me sy të mirë edhe vetë Bumçi, e kjo është arsyeja 
e lidhjen së tyre në mënyrë pasive ashtu si regjenti Bumçi me ngjarjet e dhjetorit. Por 
këta asnjëherë nuk morën pjesë aktive në mbështetje të mbylljes së parlamentit, edhe 
pse një pjesë e tyre ishte njohës i mirë i legjislacionit. Ato e dinin se nga ana ligjore 
ishin gabim, ndaj heshtën.

Përfundime

Si pjesëmarrës në Regjencë, personalitetet katolike të Shkodrës, më shumë se 



18

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

personalitete vendimtare,  paraqiten si mbështetës të personave të tjerë regjent, me 
veprime që shkonin nga aspekti opozitar apo deri në pasivitet ndaj veprimeve të tyre, 
deri në fund të jetës së këtij institucioni. Veprime që shkonin deri në dorëheqje në raste 
të veçanta. Kjo dëshmon qëndrimin e tyre të përhershëm në politikë, si mbështetës të 
opozitarizmit katolik, apo lokalistë në raport me politikën qeveritare.
Nga ana tjetër shohim se vetë organi shtetëror i Këshillit të Naltë nuk arriti të 
funksiononte ashtu sikurse duhej të funksiononte dhe sikurse ishte ërcvaktuar në 
kpetenca. Kjo vinte edhe nga shkaku se një organ i tillë dukej paksa surrealist në 
aspektin e arealit politik shqiptar.
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E drejta juridiko-pronësore dhe institucionet të cilat kanë administruar me 
pronёn në Republikën e Kosovës

Ilir Ramadani
International Law, South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia

Abstrakt

E drejta pronësore është një ndër të drejtat më elementare njerëzore, të cilën aktet e ndryshme 
ligjore e kanë përkufizuar në mënyra të nduarnduarshme, thelbi i të cilave është sigurimi dhe 
garantimi i kësaj ҫështje me ligj mirë të rregulluar. Krahasuar me ish-sistemet socialiste, qoftë 
edhe me atë diҫ më liberal si ai i ish-RSFJ-së, rregullativat e mëvonshme ligjore të hartuara 
përkitazi me këtë ҫështje në sistemet me demokraci liberale, kanë qenë shumë të qarta, të prera 
dhe juridikisht më sistematizuara. Në Shqipëri aspekti i pronësisë mbetet ende 'mollë sherri' 
e shumë kontesteve në raportet ndërnjerëzore, ndërsa pas luftës edhe Kosova u përballë me 
ndryshime që kishin të bënin me këtë problematikë, por që nuk ishte e natyrës sikurse në 
Shqipëri. Një ndihmesë të konsiderueshme në hartimin e ligjeve, përfshirë edhe të atij mbi 
pronësinë, Kosovës ia ka dhënë administrata ndërkombëtare njëherë ajo e UNMIK-ut e pastaj 
ajo e EULEX-it, gjë që krijuan një bazamant të qëndrueshëm në harmonizimin e mëvonshëm të 
ligjeve autentike, në kontekst të kushteve, rrethanave dhe situatës së përgjithshme.

Fjalët kyçe: Pronësia, Agjencia e Privatizimit të Kosovës, Kushtetuta si akt themeltar. 

Hyrje

Me nocionin e drejta e pronësisë kuptojmë njërin ndër institutet juridike më të 
rëndësishmë të së drejtës civile, respektivisht institutin juridik më të rëndësishëm të 
së drejtës sendore në veҫanti1. Me plotë të drejtë mund të themi se e drejta e pronës 
është një nga të drejtat themelore të njeriut dhe si kategori ekonomiko-juridike, e cila 
lidhet skajshmërisht me strukturat  përkatëse politike  e shoqërore të një shteti2.
Sipas Profesor Statovcit në librin e tij ”Pronësia, origjina dhe zhvillimi” definiconi 
i pronësisё përcaktohet si institucion kryesor  i  ҫdo rendi juridik, që në varshmëri 
me të derivohen, lindin dhe zhvillohen institucionet e tjera juridike e shoqërore3. 
Ai theksoi se jo vetëm studimi i institucioneve juridike, por edhe ҫështjet e tjera të 
rëndësishme shoqërore bëhen në lidhshmëri me pronësinë dhe me marrëdhëniet e 
pronësisë në kuadrin e një tipi të caktuar të mënyres së prodhimit të një shoqërie në 
një fazë të caktuar të zhvillmit të saj shoqëror4. Për nga natyra dhe konstruksioni i saj 
juridik, pronësia  paraqet një institucion  tejet të ndërlikuar, i cili mund të studiohet 
përcaktohet dhe definohet vetëm sipas marrëdhënieve tё pronësisë së një shoqërie të 
caktuar shoqërore-ekonomike5.

1  Aliu, Abdullah, E drejta Sendore(Pronësia),”2004, f.75.
2  Faqja zyrtare e Avokatit të Popullit, më gjerësisht shih në: http://www.avokatipopullit.gov.al/en/node/238  
[vizutuar mё 02.03.2018].
3  Statovci, Ejup, Pronësia Origjiana dhe Zhvillimi, 2009,f.13.
4  Po aty ,f.13.
5  Po aty,f.13.
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Kushtetuta e Republikës së Kosovës6 në nenin 46 “përcakton garantimin e të drejtave 
pronësore ku shprehimisht theksohet se: "askush nuk do të privohet në mënyrë arbitrare 
nga prona". Republika e Kosovës mund të bëjё eksproprimimin e pronës nëse ky 
ekspropijim është i autorizuar me ligj dhe është i nevojshëm ose i përshtatshëm për 
arritjen e qëllimit publik ose përkrahjen e interesit publik dhe pasohet me sigurimin 
e kompensimit të menjëhershëm dhe adekuat për personin ose personat prona e të 
cilëve ekspropriohet”7. Pronësia cilësohet si e drejtë elementare e njeriut dhe mbrojtja 
e saj nga cёnimet e shtetit dhe personat e tretë paraqet obligim për organet shtetërore8.
Ndërsa sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë9 përkatësisht nenit 41, 
veҫanarisht nenit 181, flitet në kuptimin e rregullimit të drejtë të ҫështjve që lidhen 
me përmbajtjen e pronës private dhe rivendosjen e së drejtës të saj, e cila ishte shkelur 
ndër vite, por që sot respekton barazinë para ligjit, shpalosjen e lirë të personalitetit 
të pronarëve  legjitim dhe shtetin  e të drejtës10. Simbas Avokatit të Popullit, e drejta 
e pronës ka qenë dhe mbetet një nga prioritet kryesore për integrimin në Bashkimin 
Europian dhe me këtë rast Qeveria Shqiptare ka hartuar një strategji të re me të cilën 
mendohet të zgjidhet përfundimisht problemi i pronësisë deri në vitin 202011. Në 
bazën e kësaj, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratur Ligjin nr.133/2015 për 
Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave12. Ky ligj 
për objekt kishte rregullimin dhe shpërblimin e drejtë të ҫështjeve të së drejtës së 
pronësisë që kanё lindur nga shpronësimet, shtetëzimet ose konfiskimet, të cilat ishin 
në përputhje me nenin 41 të Kushtetutës dhe nenin 1 të Protokollit 1 të Konvetës 
Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive themelore. Po ashtu me 
këtë ligj përcaktohet edhe krijimi dhe administrimi i fondit për Kompensimi, i cili do 
të shërbente për kompenzimin e pronave të tё shpronёsuarve nga organet kompetente 
në baze të legjislacionit aktual në fuqi13. 
Mbrojta e të drejtës së pronës është e përcaktuar edhe në Protokollin Nr.1 të Konventës 
për Mbrojtjen e të drejtave të Njeriut, e cila i zhvilloi punimet e saj me 20 Mars 1952 
në Paris. Përkatësisht në nenin 1, paragrafi i parë përcaktohet mbrojtja e pronës si 
element i rëndësishëm juridik, ku ҫdo person fizik ose juridik ka të drejten e gëzimit 
paqёsor të pasurisë së tij dhe askush nuk mund të privohet nga prona e tij, përveҫëse 
për arsye të interesit publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet 
6  Kushtetuta e Republikës së Kosovës neni 46 pika 3 shih në faqen e internetit: http://www.kryeministri-ks.
net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf .
7 Ligji mbi Ekspropijimin, Gazeta zyrtare e KSAK, 28 prill 1978” Eksproprijimi nënkupton zhveshjen nga 
e drejta pronësore, me kompensim për qëllim të interesit publik. Me këtë shteti në procedurё administrative 
të veçantë ose me vendim të organit përkatës i merr pronёn pronarit ligjor me qëllim të interesit publik dhe 
në qoftё se pronari është i paknaqur me kompenzimin  mund t'i drejtohet organeve ligjore në këtë rastë - 
Gjykatës.
8  Zejnullahu, Mervan, Mënyrat për Mbrojtjen e Pronësisë si mbas të drejtës Pozitive në Kosovë, më gjerësisht 
shih likun online: http://juristi.info/2017/01/menyrat-per-mbrojtjen-e-pronesise-sipas-te-drejtes-pozitive-ne-
kosove/ Vizituar më 05.03.2018.
9  Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë neni 41 shih mё gjerësisht në linkun online: http://www.wipo.int/
edocs/lexdocs/laws/sq/al/al057sq.pdf .
10  Faqja zyrtare e Avokatit të Popullit, mё gjerësisht shih në linkun online ku flitet për të drejtat pronësore që 
rrejdhin nga Kushtetuta si akti më i lartë jurik: http://www.avokatipopullit.gov.al/en/node/238   Vizituar mё 
05.03.2018.
11  Po aty.
12  Ligji Nr.133/2015, i miratur mё datën 5.12.2015, shih në: https://www.parlament.al/wp-content/
uploads/2015/10/ligj-nr.-133-dt.-5.12.2015.pdf .
13  Po aty, Ligji Nr 133/2015.neni 1, pika 2 dhe 3.  
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e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare14.

2. Fitimi, humbja e të drejtës së pronësisë 
 
Siç edhe e potencuam më lart përkatësisht në kapitullin e parë, e drejta e pronës 
është kategori kushtetuese. Ajo mbrohet në disa raste edhe me kushtetutë15. Këtё më 
së miri e parasheh Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 41, pika 2, ku 
parashihet se prona fitohet me dhurim, me trashëgim, me blerje dhe me ҫdo mënyrё 
tjetër klasike, e cila parashihet edhe në Kodin Civil16, ndërsa sipas profesor Aliut (e 
drejta sendore) fitimi i të drejtës së pronës  përcaktohet në katёr forma si vijuese17:
•	 Në bazë të ligjit: e drejta e pronësisë fitohet me krijimin e sendit të ri, me bashkim, 

me përzierje, me ndërtim në tokën e huaj, me ndarjen e fryteve, me parashkrimin 
fitues, me fitim të pronësisë nga jo-pronari, me okupim dhe në raste të tjera të 
caktuara me ligj18

•	 Në bazë të punës juridike: Në bazë të veprimit ose punës juridike, e drejta e 
pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme fitohet me regjistrimin në librin publik ose 
në mënyrën tjetër përkatëse të caktuar me ligj19.

•	 Me trashëgim: Me anë të trashëgimit në momentin e hapjes së trashëgimisë së 
pasurisë sё të vdekurit, po qё se me ligj nuk është caktuar ndryshe20.

•	 Në bazë të vendimit të organit kompetent shtetëror: kjo formë e fitimit të sё 
drejtës pronësore fitohet në bazё të eksproprijimit të tokës në pronësi të pronarit. 
Shpërblimi mund të caktohet në tërësi ose pjesërisht, duke iu dhënë në posedim 
pasuria tjetër e patundshme vetёm në bazë të pëlqimit të pronarit21. 

Fitimi i së drejtës së pronësisë, fitohet edhe në sendet në të cilat ekziston një titullar 
paraprak i pronësisë dhe e drejta kalon nga një subjekt në tjetrin, ndërsa mund 
të fitohet në sendin në të cilin askush nuk e ka pasur të drejtёn e pronësisë. Kjo 
nënkuptohet kur sendi është pa pronar22.
E drejta e pronësisë pa dyshim që i takon grupit që kanë karakter absolut. Ajo mund 
edhe të humbet, sikurse edhe mund të fitohet. Pronësia humbet si për titullarin 
paraprak ashtu edhe për vetё sendin juridik, duke e bartur nga një titullar në tjetrin, 
ose kur e humb aftësinë që të jetë objekt pronësie, në atё mënyrё bëhet send në tё cilin 
askush nuk mund të fitojë të drejtën e  pronësisë23. Humbja e së drejtës së pronësisë 
14  Shih mё gjerësisht në faqen e Internetit : https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf dhe 
në formatin PDF, ku Konventa është format zyrtar i përkthyer në gjuhёn shqipe https://www.echr.coe.int/
Documents/Convention_SQI.pdf   vizituar më 05.03.2018 
15  Kodi Civil, i Republikës së Shqipërisë,  i miratuar me ligjin nr.7850, datë 29.7.1994; ndryshuar me ligjet 
nr.8536, datë 18.10.1999; nr.8781, datë 3.5.2001 dhe nr.17/2012, datë 16.2.2012; 121/2013, datë 18.4.2013, 
përkatësisht në Kapitullin e dytë, nga neni 149-198, Fletё për Pronësinë, Fitimin dhe Humbjen e të Drejtës 
Pronësore.
16  Aliu, Abdullah, E drejta Sendore(Pronësia)2004, ff. 101-102
17  Ligji mbi marrëdhëniet themelore juridike-pronësore. Neni 21, i aprovuar nga Kuvendi i RSFJ, në seancën 
e Dhomës Federative datë 30 janar 1980
18  Po aty, Neni 33.
19  Po aty, Neni 36.
20  Ligji mbi Ekspropijimin,Gazeta zyrtare e KSAK, 28 prill 1978, neni 41,shih më gjerësisht në: http://www.
kpaonline.org/PublicDocuments/frameëorks/shqip/Ligji%20mbi%20Ekspropriimin.pdf 
21  Aliu, Abdullah, E drejta Sendore(Pronësia), 2004, f.101
22  Po aty,f.137.
23  Ligji Nr. 03/L-154, Mbi pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, 25 
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parashihet edhe në ligjin për pronësi dhe të drejta tjera sendore, të Kosovës, i cili 
në kapitullin 3, nga neni 36 deri në nenin  43 parasheh format e humbjes së drejtës 
pronësore.24 
Humbjen e pronësisë e rregullon edhe Kodi Civil i Shqipërisë, ku thuhet se pronësia 
humbet në momentin kur hiqet dorë prej saj ose kur fitohet nga një tjetёr. Pra heqja 
dorë nga pronësia mbi pasuritë e paluajtshme në dobi të një tjetri, është e vlefshme 
kur bëhet me akt noterial dhe regjistrohet në organin kompetent25. Nëse e drejta 
e pronësisë humbet në bazë të vendimëve të organit kompetent shtetëror, ose 
drejtperdrejt nga ligji, atëherë bëhet fjalë për humbje të së drejtës së pronësisë kundër 
vullnetit të pronarit legjitim e të gjertanishëm26.

3.Trajtimi i pronësisë në Kosovën e pasluftës 

Që prej shpalljes së pavarësisë në shkurt të vitit 200827, në  Kosovë filloi periudha e 
hartimit të ligjeve, të cilat rregullonin bazёn juridike të shtetit, formimit të Kosovёs, 
me mbishkrimin 'Republika e Kosovës'. 
Në këtë periudhë, u punua edhe në ligje, të cilat do të rregullonin të drejtat pronësore 
dhe rregullimin e pronës në përgjithësi. 
Si ligj bazik, për rregullimin e këtyre ҫështjëve, ishte Ligji mbi Marrëdhëniet Themelore 
Juridiko-Pronësore, i cili ligj ishte miratuar nga Kuvendi i atëhershëm i RSFJ-së28, por 
ky ligj si shumë ligje të tjera të atëhershme. Pas Pavarësimit të vendit nuk ishte më 
funksional dhe me këtë Kuvendi i Kosovës (2009) miratoi ligjin e ri për pronësinë 
dhe të drejtat tjera sendore29 si ligj bazik, i cili aplikohet për të trajtuar e mbrojtur 
juridikisht pronësinë te sendet e luajtshme e gjithashtu edhe të atyre të paluajtshme30. 
Në kuader të kësaj dhe përkundër shumë përparimëve që janë bërë për të trajtuar 
të drejtat pronësore, Dhoma e Poshtme e Gjykatёs Supreme31, e cila ka mandat të 
gjykojë lëndet pronёsore, të cilat lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, po 
has në vështërsi të mëdha të zgjidh lëndët, të cilat janë akomuluar ndër vite dhe që 
janë me mijëra, por në mungesë të gjyqtarëve profesional nuk po arrijnë të marrin 
formёn e aktgjykimit final32

qershor 2009.
24  Kodi Civil, i Republikës së Shqipërisë ,neni 191.
25  Aliu, Abdullah, E drejta Sendore(Pronësia), 2004, f.138.
26  Shih: Deklaratёn e Shpalljes së Pavarёsisë  në:  https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Dek_Pav_
sh.pdf .
27  Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, ligji Nr 03/L-154, Për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore.
28  Zejnullahu, Mervan, Mënyrat për Mbrojtjen e Pronësisë simbas të Drejtës Pozitive në Kosovë, më gjerësisht 
shih linkun online: http://juristi.info/2017/01/menyrat-per-mbrojtjen-e-pronesise-sipas-te-drejtes-pozitive-
ne-kosove/ vizituar më 08.03.2018.
29  Ligji Nr.04/L-003 Për dhomën e Posaçme të Gjykates Supreme, e cila lidhet për çështje në lidhje me 
Agjencine Kosovare të Privatizimit.
30  Po aty.
31  UNMIK/Regullorja/1999/23 15 nëntor 1999, e cila ka të bëjë me themelimin e drejtorisë për ëështje 
Pronësore dhe Banesore dhe Komisionit për Kërkesa pronësore  dhe banesore. Shih më gjerësisht në: http://
www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A1999regs/RA1999_23_revised.pdf  vizituar 
më:14.03.2018.
32  Shih në: http://www.kpaonline.org/hpd/albanian/aboutus.htm vizituar më 14.03.2018.



23

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

3.1.Drejtoria për Çështje Pronësore  dhe Banesore (DÇPB)
Me rregulloren e UNMIKU-ut.1999/23, të datës 15 nëntor 1999, përfaqësuesi special 
i sekretarit të përgjithshëm dhe në përputhjë me autorizimin që i është dhëne me 
rezulutёn 1244, të Këshillit të Kombëve të Bashkuara dhe me qëllim që të arrihen 
zgjidhje afikase e kërkesave që kanë të bëjnë më të gjitha ҫёshtjet pronësore, 
shpall rregulloren me anë të cilës do të formohej Drejtoria për Çështje Pronësore e 
Banesore33, e cila kishte qëllim të zgjidhte  kontestet lidhur me pronat banesore dhe të 
ofrojë instruksione të përgjithshme për të drejtat pronësore në Kosovë ne pajtim me 
mandatin e vet34.
Në nenin 1, të kësaj rregullore, specifikohen funskionet që i janë besuar kësaj drejtorie, 
të përcaktruara si në vijim35:
•	 Të bëjë invetarin e shtëpive të braktisura në pronësi private, shtetërore e 

shoqërore36
•	 Të mbikëqyr përdorimin ose dhënien përkohësisht me hua të pronave të tilla të 

braktisura për qëllime humanitare dhe të ardhurat nga qiraja e pronës së braktisur 
private e shoqërore regjistrohen në një llogari të veçantë në ruajtje për pronarin e 
vërtetë nga e cila shumë hiqen shpenzimet përkatëse37.

•	 Jep udhëzime për UNMIK-un, duke përfshirë CIVPOL-in, UNHCR-in dhe KFOR 
in për çështje specifike të të drejtave mbi pronën38.

•	 Të bëjë hulumtime për përcaktimin e politikave dhe legjislacionit të rekomanduar 
lidhur me të drejtat mbi pronën në Kosovë39.

            Në kuadёr të kësaj drejtorie ka ekzistuar edhe komisioni për kërkesa pronësore 
e banesore, i cili komision ka zgjidh mosmarrëveshjet private jotregtare që kanë të 
bëjnë me pronën banesore, të cilat ia parashtron drejtoria, derisa perfaqёsuesi special 
të gjykojë se gjykatat lokale janë në gjendje të kryejnë funskionet që i janë besuar 
komisionit40.

3.2.Agjencia Kosovare e Pronës(AKP)
Me shpalljen e rregullores së UNMIK-ut 2006/10, mbi zgjidhjen e ankesave lidhur me 
pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale 
është themeluar Agjencia Kosovare e Pronës si agjenci e pavarur41. Kjo rregullore 
më vonë është ndryshuar me rregulloren e re të UNMIK-ut 2006/50, e cila i ofroi 
33  Rregullorja/1999/23 UNMIK, neni 1. pika 1.1, ku flet mbi funksionet e drejtetorisë për çështje pronësore 
dhe banesore. Vizituar më 14.03.2018.
34  Po aty.neni 1,pika 1.1 e rregullores, 
35  Po aty.
36  Po aty.
37  Po aty.
38  Po aty, neni 2 i rregullores, pika 2.1
39  UNMIK/REG/2006/10, e datёs 4 mars 2006, mbi zgjidhjen e ankesave lidhur me pronën e palujatshme 
private, duke përfshire pronёn bujqësore dhe atë komerciale. Shih më gjerësisht në lidhje me këtë rregullore 
në linkun: http://www.kpaonline.org/framwworkPDFs/Regulation%20albanian.pdf . 
40  Zejnullahu, Mervan, Mënyrat për Mbrojtjen e Pronësisë si mbas të drejtës Pozitive në Kosovë, më gjerësisht 
shih likun online ku flet mbi themelimin e Agjencisë Kosovare të Pronës http://juristi.info/2017/01/menyrat-
per-mbrojtjen-e-pronesise-sipas-te-drejtes-pozitive-ne-kosove/ .
43 LIGJI NR. 03/L-079,për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut, 2006/50,për zgjidhjen e kërkesave lidhur 
me pronën e paluajtshme private,duke përfshirë edhe atë Komerciale shih në: https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=2553 .
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Agjencisë kompetenca dhe mandat të qartë si dhe ndarje në mes tri organeve 
kryesore si: Sekretarisë Ekzekutive, Komisionit për Ankesa dhe Bordit Mbikëqyrёs42, 
ndërsa më vonë kjo rregullore e UNMIK-ut, ështe ndryshuar dhe harmonizuar me 
ligjin NR.03/L-079 , tё shpallur në gazetёn zyrtare të Republikës së Kosovës, nr.32 ku 
përcaktohen vendimet e marra nga KKPK-ja, të cilat ankimohen vetëm para Gjykatës 
Supreme të Kosovës, përkatësisht dhomёs së posaҫme të saj43.

3.3.Agjencia Kosovare e Privatizimit
Me miratimin e Ligjit Nr.04/L-034, të miratuar në Kuvendin e Repubikës së Kosovës, 
themelohet Agjencia Kosovare e Privatizimit44si organ i pavarur publik, i cili ushtron 
fuksionet dhe përgjegjsitë në mënyrë plotësisht autonome. Agjencia ka kompetenca 
të plota juridike për të bërë kontrata për të marrë, mbajtur ose shitur pronën, si dhe 
ka të gjitha ingerencat e vetëkuptueshme për përmbushjen në tërësi të detyrave dhe 
obligimeve qё i takojnё  me ligj, si dhe të padisë që të paditet në emër të saj45.
Kjo agjenci është pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit(AKM) që eshtë 
themeluar dhe rregulluar në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2002/12. Mbi 
themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit dhe të gjitha asetet dhe përgjegjësitë 
e saj do të jenë asete dhe përgjegjësi të Agjencisë46. Në kreun II, të Ligjit, përkatësisht 
në nenin 5, janë të përcaktuara Detyrat dhe Kompetencat e Agjencisë si në vijim:
Agjencia ka kompetenca ekskluzive që tё administrojë:
•	 Ndërmarrjet në pronësi shoqërore, pavarësisht nëse janë nënshtruar 

transformimit 47.
•	 Të gjitha astetet shtetёrore që ndodhen në territorin e Kosovës, pavarësisht 

a janë të organizuara si subjekte, të cilat kanë qenë pronë dhe në pronësi 
shoqërore me ose pas datёs 22 Mars të vitit 198948.

•	 Të gjitha aksionet në korporata dhe korporatat vartëse të themeluara sipas këtij 
ligji; dhe të gjithë interesat në pronësi shtetërore në një ndërmarrje ose subjekt 
tjetër juridik, pavarësisht nëse ajo ndërmarrje a subjekt juridik i është nënshtruar 
transformimit49.

3.3.1. Shitja dhe Administrimi i Aseteve
Me miratimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë, sipas  mandatit të saj, nga viti 
2002- deri më 31 Dhjetor 2016, Agjencia ka administruar me gjithsej 3324 asete të 
ndërmarrjeve shoqërore. Ky numer paraqet të gjitha asetet e shituara dhe të pashitura, 
të cilat janë identifikuar nga ana e agjencisë brenda dhe jashtë territorit të Republikës 
së Kosovës.

Tabela e Raportit Përmbledhës tё Asetëve të Pashituara brenda territorit të Republikës 
42  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.19/21 Ligjin Nr.04/L-034 mbi themelimin e Agjencisë 
Kosovare të Privatizimit, shih në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2773.
43  Ligji Nr.04/L-034, neni 1,pika 1 e Ligjit.
44  Po aty, neni 1 ,pika  2 e Ligjit. 
45 Ligji Nr.04/L-034,kreu II, neni 5, pika 1.1.
46 Po aty, neni 5,pika 1.2.
47  Po aty,neni 5,pika 1.3.
48  Referuar paportit vjetor tё Agjencisë Kosovare të Privatizimit, dёrguar Kuvendit të Republikës së 
Kosovës në mars të 2017, për periudhën  Janar-Dhjetor 2016 shih në faqen:: http://www.pak-ks.org/desk/inc/
media/38EA8550-A492-4E85-BACD-C796DD32F1D2.pdf  vizituar më.15.03.2018.
49 Po aty, fq ,13. raporti vjetor. 
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së Kosovës, marrë nga Raporti i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Të dhënat janë 
reale dhe i referohen këtij Raporti në hartuar në mars të vitit 2017�.

Rajoni Asestet Tokat bujqësore Tokat tjera Gjithsej
Prishtina 302 127 57 486
Peja 274 179 106 559
Prizreni 114 159 11 284
Gjilani 66 35 100 201
Mitrovica 193 117 27 337
Gjithsej 949 617 301 1867

Në  tabelen e mëposhtme dhe në bazё tё këtij raporti të Agjencisë Kosovare të    
Privatizimit janё identifikuar edhe asetet, të cilat janё jashtë territorit të Republikës së 
Kosovës dhe janë të paraqituara si në vijim50 

Regjioni Asetet tjera Tokat Bujqësore Tokat Tjera Gjithsej
Bosn e Herc 14 _ 1 15
Kroaci 5 _ _ 5
Mal të Zi 34 _ 1 35
Maqedoni 6 _ 1 7
Slloveni 1 _ _ 1
Serbi 99 _ _ 99
Gjithsej 159 _ 3 162

Në bazё tё këtij raporti të hartuar në mars të vitit 2017, nga Agjencia Kosovare e 
Privatizimit, rezultatet flasin së në tërё territorin e Republikës së Kosovës numri i 
aseteve të uzurpuara, nё krahasim me periudhёn në vitin 2014, kur numri ka qenё 
tejet i lartё në 491, asete të uzurpuara dhe në vitin 2015 në 167 asete të uzurpuara, 
ndërsa numёr dukshëm tё vogёl nga këto vite ka shënuar në vitin 2016 ku ky numer 
është në 53 asete të uzurpuara, shumica në komunat me shumicё serbe dhe pjesa më 
e madhe në Mitrovicёn Veriore.
Ndërsa në qoftë se flasim për pronat në tёrёsi ku AKP, nuk ka ende qasje, duke 
përfshirё pronat ku janë të vendosura institucionet vendore e ato ndërkombëtare, 
ndërmarrjet publike, kontestet pronësore, por edhe rastet sociale, prej vitit 2014 ka 
pasur gjithsej 582 asete, ndërsa në vitin 2016 vetёm 263 raste të pronave ku AKP, nuk 
menaxhoi me ato asete. Sё kёtejmi, institucionet relevante kompetente duhet të bëjnë 
më tepër në trajtimin e këyre rasteve51.

Pёrfundimi

Agjencia Kosovare e Privatizimit si trashёgimtare e Agjencisё Kosovare tё Mirёbesimit, 
ka pasur njё rol, detyrё, por edhe barrё tё rёndё, pёr ҫ'gjё ka qenё nё shёnjestёr tё 

50 Të dhënat nga raporti zyrtar, i Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbi asetet shtetёrore, që janë nën 
menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit ff.26-27. 
51  Të dhënat nga Raporti  vjetor  janar-dhjetor 2016, i Agjencisë Kosovare të Privatizimit hartuar në mars 
2017,  dёrguar Kuvendit të Republikës së Kosovës f.28 .
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kritikave tё shumta parlamentare e mediatike. Privatizimi i ndёrmarrjeve shoqёrore 
me ҫmime shpesh kontestuese dhe shitja e tokave dikur prona shtetёrore pёr afaristё 
tё ndryshёm, ёshtё bёrё shpesh nё mungesё transparence, gjё qё ka lёnё hapёsirё 
pёr kritika tё arsyeshme. Pavarёsisht kёtyre shitjeve problematike, pёrfitime prej tyre 
kanё parё vetёm njё grup tejet i ngushtё dhe i pakёt njerёzish, kryesisht nё pushtet 
dhe asnjё levёrdi qytetarёt e rёndomtё. Ndaj kritikave avokatёt e pёrfituesve janё 
pёrgjigjur se e gjithё zhurma bёhej nga eksponentё tё politikёs qё ende frymonte me 
mentalitetin e ideologjisё sё perёnduar qё ndalonte tё drejtёn e pronёsisё. 
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Legislative mechanisms for Consumer Protection in Comparative rights, with 
a special provision in the Republic of Kosovo-Comparative aspects

Prof.  Adnan Jashari

PhD  Krenare Vokshi

Abstract

In this paper we would like to analyze and address the legal bases of: Legal analysis on the 
legal mechanisms for consumer protection in the comparative right, the role and importance 
of these legal mechanisms in developed countries and with special emphasis in the Republic 
of Kosovo. An important place will also highlight the comparative aspect of legal analysis in 
Kosovo, Macedonia and Albania. We will also take into account the legal analysis of breaches 
and trade-off practices.The purpose of this paper is to understand the administrative reform 
in the context of integration in the European Union as a link to a European space. How is 
being structured the Public Administration and which path should be followed for an effective 
reform. For this reason reformation of the relation of civil servants were given a special priority 
by the state. The study will focus on analyzing the current situation of civil service status, how 
it applies in the administration and how responsible are the institutions that are involved 
in the field of law enforcement for the well-functioning of the law "On the status of a civil 
servant.Use of motivational policies not only to recruit capable officer, but also promote the 
growth of labor performance.  Aiming at improving the current situation and increase the 
scope of the law of civil service status also for other institutions.

Keywords: civil service, civil servants, recruitment, training, legal aspect, the Civil Service 
Commission.

Introduction

The paper aims to provide a complete overview of the main issues related to the 
legal mechanisms for consumer protection in comparative law, by treating them both 
theoretically and in the way that judicial practice, especially our judicial practice 
has understand and apply procedural provisions regarding legal mechanisms for 
consumer protection in comparative law and issues arising in this regard. In this 
regard, the research questions include: 1. What are the main problems facing Kosovo's 
judicial practice in the context of the implementation of substantive and procedural provisions 
on cases and legal mechanisms for the protection of consumers in comparative law?
Creating a stable civil service, motivated and above all professional and able to withstand the 
development and integration challenges of the country is at the center of the agenda of public 
administration reform. 
Reform is not just change the law. Reform is primarily a very different spirit. This 
can be ensured through a recruitment based on professional intellectual merit, 
guaranteeing the rights, stability and motivation of civil servants and permanent 
and continuous improvement of human capacity. The civil service should be formed 
as an institution that requires its members a specific degree of professionalism and 
integrity, and good knowledge of administrative law and constitutional. The most 
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important element of this reform in the public sector is the incentive related to the 
reformation of the public administration. 
This process is necessary to face the challenges and to have better services with few 
sources possible.The public services are oriented by the input. The structures and 
the organizational procedures are created in order to involve the employees and 
need efforts and contribution from them. In the public service department the results 
are considered as a product of the efforts and staff's capacities. The requirement of 
these results is lead by an inspirational vision, which is a clear mission and has some 
strategic aims, and these aims are transformed in objectives which aim to improve 
the performance. The state is responsible for a professional public administration, 
impartial and efficient that enforces the law. 
The signing of the Stabilization and Association Agreement 1 is only the first step 
in the field of public administration reform in order to meet the standards of the 
Albanian public administration at the level of the European Union requirements. This 
necessarily requires professional civil servants, which guarantee the independence, 
integrity, transparency, the principle of service to the public, but also these civil 
servants deserve the respect of the rights provided for in the legislation field and 
if the latter were violated can be protected and restored by special organs of state. 
Existing legal framework took into account the experience of several European Union 
countries who have limited scope of the concept of civil service in the so-called "core 
public administration". Law no. 8549 11.11. 1999, "civil servant status" is repealed by 
Law Nr.152 dated 01.10.2013 "On the Civil Servant", was published on June 7, 2013 in 
the Official Journal2. 
This law comes into force on 1 October 2013 and its effects begins 6 months after 
entry into force. As at the date of commencement of the effects of this law apply the 
law 8549, dated 11.11.1999, "Civil Status". The law regulates the legal relationship 
between the state and civil servants and establishes rules for the administration of the 
civil service. The new law clearly defined scope and categories to be treated as a civil 
servant. The law regulates the relationship of the civil service by providing provisions 
for the rights and duties of employees, which is expanding the scope of rights and 
mentioned explicitly, the right to strike, the union membership and political. It also 
regulates admission to the civil service categorization depending on positions that 
were made  , in this way is regulated  the lateral and promotion. Innovation of the 
new law with regard to institutions that create it provides relevant competencies are 
the creation of the School of Public Administration3 and Supervision Commissioner 
for Civil Service. An important provision of the new law is the transformation of 
the Civil Service Commission by a collegial body in an institution monocratic also 
reviewing its powers, passing the examination of complaints of civil servants from 
the Civil Service Commission to the administrative courts4. 

2 Literature Review and Hypotheses

The legal protection of consumers in continental countries (states that are non-anterae 
states and based on their own) include the following elements: Comparison of key 
consumer protection institutions, FTC, ACNN, CID
EU mode - Rules of Protection of Legal Choice under the Rome Regulation Consumer 
Law Functions and Policy Agencies, Product Testing Structure for Security and 
Quality and Information Delivery to Customers; Management and monitoring of 
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the performance of courts of consumers or other bodies for mediating customer 
requirements; Public education and information programs independently or in 
cooperation with consumer organizations and business entities; Legal protection 
of the consumer through registration and issuance of licenses for certain types of 
business activities
In many countries of Europe the public sector is going through a deep reformation. 
Improving performance, better services, time spent on the assignments realization, 
the responsibility and the effectiveness of the programs and public services, are very 
important to everybody, for the persons who offer these services and for the ones 
who receive it. But there are a lot of political, bureaucratic and technical hindrances 
that affect the performance of the Public Administration. 
Globalisation also stands as a major cause for unequitable distribution of Resources. 
Women and children are the major sufferers and are the most economically 
disadvantaged of all groups.The Earth's climate is changing and its atmosphere is 
warming.( Stogdill, R.M) What might this mean for freshwater resources?
•	 Rising water demands. Hotter summers mean thirstier people and plants. 

Temperature increases will likely contribute to higher water demands. In 
addition, more evaporation from reservoirs and irrigated farmland will lead to 
faster depletion of water supplies;

•	 Increased drought. Scientific evidence suggests that rising temperatures in the 
southwestern United States will reduce river flows and contribute to an increased 
severity, frequency, and duration of droughts;

•	 Seasonal supply reductions. Many utilities depend on winter snowpack to store 
water and then gradually release it through snowmelt during spring and summer. 
Warmer temperatures will accelerate snowmelt, causing the bulk of the runoff to 
occur earlier—before crops can use the water—and potentially increasing water 
storage needs in these areas;

•	 Long-term water supply reductions. Many communities depend on seasonal 
water runoff from glaciers. Although shrinking glaciers create higher runoff (and 
thus more water) in the short term, the longer-term disappearance of glaciers 
threatens this important water resource.

Although private organizations may not have direct voting power in what mix 
of organizations is chosen to implement the plan, they could very well influence 
how the public and its elected and appointed representatives make these choices. 
(Vroom, V.H & Yetton references)
Decentralization has given local governments the discretion and scope they need to 
take a lead role in responding to the challenges of economic downturn, degradation 
of the urban environment, and social hardship. 
In strong local government leadership and active community participation were key 
to implementing an integrated plan involving urban planning, infrastructure, and 
economic development. Despite its location in an industrialized province Jerez’s 
economy relies on wine production which, in recent years has been declining.( Staw, 
B.M & Ross, J1980)
Reservoirs even out the fluctuations in a water supply by storing water when it is 
abundant and releasing it later, especially when water supply diminishes during 
drought.



30

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Identify advances in detection, monitoring and modelling, analytical methods, 
information needs and technologies, research and development opportunities, and 
communication strategies that will enable the water supply industry and other 
stakeholders to further reduce risks associated with public water supply distribution 
systems.
Water towers, a familiar sight along nearly every highway in America, help to make 
sure that water deliveries remain relatively constant even during peak water use 
times. Their main purpose, however, is to elevate the water level high enough to 
supply adequate water pressure throughout a distribution system.Water quality 
assessments are in charge of the Department of Environmental Protection (PADEP), 
and testimony received by the committee. Some of these water quality problems are 
associated primarily with urbanization vicinity; some are associated with activity 
in the Allegheny River basins; still others are common to the predominantly rural 
counties.
Large differences exist among the sources of problems, their potential effects on 
Albanian public health and environmental quality, and their likely solutions. 
(Sereness, G.AJERM Journal 2012)
Further, resolution of water quality issues is affected by other regional issues such as 
transportation, land use, and governance of the metropolitan area.

3. Methodology and Research Goal

a) Scientific concepts and coherent patterns of business law, the notion of business 
law and transnational developments, the notion of business law and the 
fundamental role of public policy affect consumer protection. 

b) Importance of Consumer Legal Protection, 
c) Consumer Protection and Consumer Protection Laws. 
d) Its Connection to Constitutionalism and the Role for Good Governance
e) The UN Consumer Protection Guidelines as an International Framework for 

Consumer Policy Development and Assessment, 
f) UN Guidelines and Consumer Rights
Consumer legal protection and the right to meet basic needs, Consumer 
protection and the right to safety, Consumer protection and the right to choose, 
Legal protection of consumers and the law on cyber defense, Legal protection 
of consumers and the right Information, Right to Consumer Education, Right to 
Correction, Right to Represent, Right to a Healthy Environment, Main Objectives of 
Consumer PolicyThe extensive use of reservoirs for fish production as part of food 
security is expanding exponentially. There is a market for expertise on protecting 
big volumes of fish at the turbines, as well as fish ladders and other bypass schemes. 
(Quinn, R.E 1989)Reservoir stocks for the market attract EU funding and may 
be worth tens of millions of Euros. Food ministers want clean river basin waters 
reaching the sea which will not damage high value shellfish beds and fish breeding 
grounds.
The significance of this is reflected in tensions between Italy, Croatia, Slovenia and 
Albania over their coastal stocks. One side of the Adriatic is only about 148km from 
the other, so the potential for pollution from the land is very high. In 1993 fertiliser 
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land runoff coated 600km of the Yugoslav to Italian coastline with toxic algae. This 
cost several billion Euros in today’s money through lost fish and collapsed tourism. 
(Quinn, R.E. Spreitzer, G.M)
Regularly scheduled public meetings were held and gradually residents became 
aware of the role they could play in shaping the future of their neighborhood. In 
December 1993 the city council adopted a new strategy to stimulate local investment 
in infrastructure and buildings based on partnership between the city and the 
residents. 
The act for support of local investment committed the municipality to cover 50 percent 
of the cost of water, sewerage and power lines, 70 percent of the cost of roadbeds 
and sidewalks and 100 percent of the cost of drainage and street paving. The cost 
sharing formula can be modulated to take into consideration issues of equity and cost 
burden. As an incentive to private rehabilitations of buildings, investors are granted a 
three year exemption from property taxes.During the years 1994 – 1999 in Albania the 
partnership between the municipality and the residents was institutionalizes through 
the Local Initiatives Program to ensure its continuity as a citywide development 
strategy. 
The key features of the program are:
1. Introducing participatory planning and community-based development processes 

through neighborhood development committees and street representatives 
working in partnership with the city

2. Creating an enabling environment for private investment
3. Empowering citizens to pursue their own self improvement
4. promoting privatization of the housing a stock and fostering the development of 

micro- enterprises
5. Ensuring the sustainability of activities initiated
6. Promoting the reliability of successful initiatives.
This process allowed the canton to build consensus, prepare a development plan, 
allocate municipal funds equitably leverage additional resources and improve 
infrastructure and living conditions. The participatory municipal management 
improve infrastructure and living conditions. 
The results from this article show that the performance evaluation is a very important 
element in the Public Administration, and it effects the improvement of the work in 
the state and central bodies. 
•	 The performance evaluation conditions the emplacement and the implementation 

of the standards as referential points. Emplacing standards would increase 
the responsibility for each post in the Public Administration and will help in 
monitoring the performance of the institution. Lack of access to land and the 
on going process of fragmentation of family holdings have led to widespread 
poverty, prompting out migration.To meet these daunting challenges, the canton 
democratized its planning and management procedures. This process allowed the 
canton to build consensus, prepare a development plan, allocate municipal funds 
equitably leverage additional resources and improve infrastructure and living 
conditions. The participatory municipal management improve infrastructure 
and living conditions.The participatory municipal management process was 
institutionalizes ensuring representation of women and marginalizes groups. 



32

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Conclusions

Government Policies and Government Strategies for 2017-2020 in Republic of Kosovo, 
are gathering with the Public Policies and Government Strategies for 2017-2020 in 
Albania. In this part of the paper we will find answers to the questions of when a legal 
relationship should be regulated by the norms of international law, ie which facts are 
taken on the basis of its regulation. 
In this section, we will especially examine international conventions for unifying the 
provisions in the field of law and their role in solving the lawsuit collapse. All this, 
in this part different court cases will be analyzed and analyzed, court judgments of 
the domestic courts will be analyzed, and in particular the court decisions of the 
foreign courts given in the cases of foreign elements will be analyzed. All these issues 
addressed tend to give a look comparative in the international and national level.
1. Introducing participatory planning and community-based development processes 

through neighborhood development committees and street representatives 
working in partnership with the city

2. Creating an enabling environment for private investment
3. Empowering citizens to pursue their own self improvement
4. promoting privatization of the housing a stock and fostering the development of 

micro- enterprises
5. Ensuring the sustainability of activities initiated
6. Promoting the reliability of successful initiatives.
Albanian government will be reality these points:
•	 A dynamic local government leadership
•	 A coherent strategy acted upon with determination
•	 A healthy climate of cooperation with business
•	 Local government’s investment initiatives to jumpstart the stagnant economy 
•	 Creative use EU funds to implement local policy
•	 Efficient municipal administration
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Advantages and disadvantages of the two level systems in corporate 
governance
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Abstract

There is no single definition of Corporate Governance that can be applied in all situations 
and jurisdictions. The various definitions that exist today depend mainly on institutions or 
authors, as well as the place and legal traditions. 
The OECD in 1999 published the principles of corporate governance by providing a detailed 
definition of corporate governance such as: The internal instrument by which corporations 
operate on the basis of a structure by defining the company's objectives, the means of achieving 
these objectives and performance monitoring.
Corporate Governance is a system of relationships, defined by structures and processes: 
For example, a relationship between shareholders and administrators consists in making 
shareholders available to capital administrators in order to achieve return on their investment. 
Shareholders also choose a supervisory body to represent their interests. This body in Albanian 
law is called the Supervisory Board in cases of companies with a two tier management 
system, which mainly exercises control over the administrators. Corporate Governance is at a 
higher level of management which ensures that the company is managed in the interest of its 
shareholders.  The Law on Business Organizations provides alternative forms of organizing 
a company, where a joint stock company may choose, depending on its statute, to adapt to 
a sole tier system of governance or a two-tiered system of governance. In this way: In a one 
level system, the Board of Administration (BA), as the sole administrative body, exercises 
simultaneously the functions of administration and supervision of the company's activity. In 
two-level systematization, the administration and oversight functions are distributed between 
the two bodies: the Supervisory Council (SC) and one or more administrators. In this paper we 
will focus on the advantages and disadvantages of the Two-tier corporate governance system, 
focusing on the principles and models of governance.

Keywords: Corporate Governance, Tow-tier corporate, Shareholders, OECD principles, 
Administrative Council, Responsibility, Transparency, Accountability.

1. Fundamental Principles of Corporate Governance

CG principles are very important principles based on honesty, responsibility, 
transparency and accountability. The OECD principles published in 1999 and revised 
in 2004 and are known globally by providing guidance based on principles of good 
governance.  OECD Corporate Governance principles are based on 4 values:
Honesty: The corporate governance system should protect the rights of shareholders 
and ensure equal treatment for all shareholders, including minority and foreign 
shareholders. All shareholders will have the opportunity to seek effective 
reinstatement of the violation of their rights.
Responsibility: The corporate governance system will accept the rights of stakeholders 
(interest groups) deriving from the law, and will encourage active co-operation 
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between the company and the stakeholders.
Transparency: The corporate governance system will ensure that timely and accurate 
information is provided on all the materials pertaining to the company, including 
financial situation, performance, partnership and structure governance (guidance, 
management, control of companies).
Accountability: The corporate governance system should provide the company's 
strategic direction, effective management monitoring by the board, and the board's 
responsibility of the company and its shareholders.
Based on OECD principles, many codes of governance have been drafted and 
improved. Also, we can say that these codes are not a legal obligation for the company 
but are recommended to be implemented by them1. 

2. Corporate Governance Models

Different countries have different models of Corporate Governance. There results to be 
a difference between "market-oriented" and "network-oriented" corporate governance 
systems. Characteristic of a market-oriented system is an active foreign exchange 
market for controlling the company, which serves as a mechanism for independent 
shareholders to influence decision-making. On the contrary, in the network-oriented 
system, the oligarchic groups largely influence menagerial decision-making through 
a network in a relatively stable rapport. Market-oriented system prevails in Anglo-
Saxon countries. Based on the identification of oligarchic groups, different classes of 
the network-oriented system, can be accepted by German regions, where banks and 
employees have great influence2.
In Anglo-Saxon countries, shareholders influence is on a strong foundation. In these 
countries democratic principles are applied "one action, one vote". Anglo-Saxon 
countries are characterized by a one-tiered board system: executive and board 
supervisor responsibilities are summarized in a legal entity. Board members are 
executive (internal) and non-executive (external). From a legal standpoint, external 
directors (who are often board members in other firms) are responsible for corporate 
governance. From a practical point of view, non-executive directors advise internal 
directors in making decisions for shareholders' interests. Both executive and non-
executive directors are selected and dismissed by the shareholders' meeting3.
In contrast to the Anglo-Saxon regions, the German regions have a two-tier board, 
which includes the management board and the supervisory board, which provide 
a complete division between management and management oversight. From a legal 
point of view, the supervisory board has the right to monitor the competencies of the 
management board. From a practical point of view, it gives advice on making major 
decisions. Bordi i manaxhimit emerohet dhe shkarkohet nga keshilli mbikqyres. 
The composition of the supervisory council in the German regions justifies that 
employees and shareholders are visible stakeholders that can influence decision-
making. The right of employees to take part in decision-making is recognized as 
1  Korporata Financiare Ndërkombëtare., “Qeverisja e Korporatave”, Manual, Tiranë 2009. fq 23-121.
2  Gaspar, B, Kolari, H, , Arreola-Risa. Smith, (2007). “An Intoduction To Business”, Oxford University 
Press, fq147-151.
3  John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman., “The Essential Elements of Corporate Law, What is 
Corporate Law?” , Harvard Law School Cambridge, MA 02138.
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"codetermination", which in fact demonstrates the rights of employees to discuss 
working hours, vacations, recruitment and dismissal. The Assembly has the right to 
elect the chairman of the board. the shareholders. The principle "one share, one vote", 
which is implemented in Anglo-Saxon regions, does not exist in German regions. 
Many German banks have a significant influence on market stakeholders. The power 
of their influence has two dimensions: stockholding and seats on the supervisory 
board. For German banks, there are almost no obstacles in having large stock blocks 
in non-financial firms. In contrast to this is the US, where, according to the Glass-
Steagall Act (1993) and the Bank Holding Company Act (1956), commercial banks are 
prohibited from taking part in the share capital of non-financial corporations in their 
accounts. German banks own approximately 14% of listed companies. 
The capital market plays an important role in the Ango-Saxon regions compared to 
other regions. The most prominent feature of the Anglo-Saxon Corporate Governance 
system is a foreign active corporation control market, which is often referred to as a 
market takeover. The most familiar techniques of this kind of market are mergers, 
tender offers. The takeover process is seen as a disciplinary act in firms that allow 
control of the transfer of management from inefficient to efficient by encouraging a 
convergence of interests between corporate management and shareholders. Especially 
in the USA and UK takeovers are considered as the main function of the stock market. 
In non-Anglo-Saxon countries, the role of takeover through capital market is much 
less significant in relation to the change of corporate control.
In german regions the active foreign market is almost non-existent. Generally 
speaking, in these countries influence on making managerial decisions do not appear 
via the capital market's "invisible hands", a characteristic of the capital market in 
Anglo-Saxon regions, but through visible hands dialogue between the board of 
management and the supervisory board at round tables.
Corporate governance systems in industrialized countries also vary in terms of 
ownership structure. The ownership structure has two dimensions:
- Concentration of ownership
- Identity of Shareholders.
In general, in Anglo-Saxon countries, firms have a lower ownership concentration. 
According to OECD estimates, in US and UK regions, the top 5 shareholders hold 
approximately 20-25% of the shares. The concentration of ownership is greater in 
German regions.  
The ownership structure in German regions partly explains the lack of an active 
market. According to the Prowse report (1995), in 310 listed German non-financial 
companies, approximately a quarter of them have large shareholders. This is a 
significant difference in comparision to Anglo-Saxon countries.
Another dimension of the ownership structure is the shareholder's identity. According 
to a study done on listed firms in the 5 largest countries in the world, it has been noted 
that in America, individuals have the largest share of quoted companies, around 51.4%. 
This explains the fact of active capital market in these countries. Shareholders use 
fewer mechanisms for making management decisions directly, for example through 
the right to vote in general assemblies, or the board opposes management proposals 
or informal dialogue. In the USA direct influence mechanisms are less efficient due 
to the non-professionalism of individual partners. The shareholder identity explains 
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the lack of capital market in German countries, and this is reflected in the fact that 
non-financial corporations have 38.8% of listed companies shares; cross-subsidized 
shareholders are allowed and customary. German banks have played a key role in 
creating this kind of structure4.
From the corporate governance point of view regarding the remuneration of 
executive directors, we can say that the level of executive pay is usually related to 
the company's performance. The usual form of remuneration of executive directors 
is in stock options, through which managers are made shareholders, as well as in 
large bonuses. Especially in the USA, these kinds of rewards are very important. In 
German regions remuneration of executive directors is more limited, here variable 
salary is important. Ultimately, the Anglo-Saxon corporate governance system has 
been characterized by short-term economic relations. Totally unlimited capital, 
labor, goods and services, fast adaptation of changing conditions, disadvantageous 
long-term and durable relations. In the German system, interest groups are long-
term. Equity and stable shareholders, such as non-financial institutions and banks, 
are mentioned for long-term and durable economic relationships. In general, in all 
German regions, the environment favors the creation of long-term relations.
In Albania, the Law "On Trade and Business Organizations" provides alternative 
models of organization of companies where a company may choose, depending on 
the provisions of its statute, to adapt the system to a one level or two level system. In 
a one level system, the Board of Administration, as the single administrative body, 
exercises simultaneously the functions of administration and supervision of the 
company's activity. In the two-tier system, the administration and oversight functions 
are distributed between the two bodies: the Supervisory Council and one or more 
administrators5.
The Administrative Council appoints the strategic direction of the company in 
the context of environment, market, financial position and other factors. It is very 
important to determine the amount and type of risk that the company is willing 
to undertake to achieve its objectives. Administrators manage the company's daily 
activities. They apply the strategic direction established by the Administrative 
Council or the Supervisory Council and / or assembly and are an essential part of the 
company's governance structure. Despite the fact that the establishment of an executive 
board is not mandatory in the law "On Traders and Business Organizations", based 
on best practices, it is always recommended. The executive board can be composed 
of key corporate managers such as Finance, Marketing, Sales, Legal Consultancy, 
Information and Technology, Business and Production Lines, Public Relations, 
and the Administrator of the Company that is the Leader of this board. The main 
argument for the need of functioning of this structure is that the management of the 
company's daily activities is complex and requires a more collective approach than 
an individual one. Also, an executive board facilitates discussion and co-ordination 
among key corporate managers on important issues. This executive board is proposed 
by administrators and approved by an assembly (one-tier system) or administrative 
council (two-tier system). 
4  R. Pinto A and Visentini G (eds.). (1998).“The legal basis of corporate  governance in publicly held 
corporations, a comparative approach”, fq 46.
5  Hansmann H, (1996).  “The Ownership of Enterprise”, fq  152–155. 
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3. Two-tier system in Corporate Governance

In the two-tier system, the administration and oversight functions are distributed 
between the SC and the Administrators, where the administrators direct the company 
and make decisions on how to implement the company's trade policies, while the SC, 
in the capacity of the supervisory body, observes the implementation of these policies 
in accordance with the law and statute. SC does not participate in decision-making 
processes for running the company. For example, the SC can not issue directives to 
administrators for the implementation of the company's trade policies nor decide 
to establish long-term cooperation. Also, for example AC has the power to propose 
policies for the establishment of affiliates and new groups of companies, SC does 
not have this competence. But the SC is authorized to monitor and oversee the 
implementation of economic policies set by the General Assembly6.
By reviewing the SC-s and administrators competences, in a two level system we notice 
that there is a division of managerial and supervisory functions. The committee that 
grants the SC is similar to the oversight functions which with the one level system are 
exercised by AC. As for the relationship between administrators and members of the 
SC where the functions of this council correspond to the AC's oversight functions in 
the one level system. The members of the SC in the two-tier system are elected in the 
same way as members of the AC, ie by the General Assembly by a simple majority of 
votes. The composition of the first SC should be set out in the statute. The SC should 
have at least three members and no more than 21, but in each case there should be an 
odd number of members. Based on the statute, administrators can be appointed and 
dismissed by the General Assembly or the SC by a simple majority of votes.  Usually, 
administrators actions are not subject to approval by the SC, except for in special cases 
when explicitly provided for in the statute, decisions taken by them should receive 
approval from the SC. The SC should elect a chairman and has the right to create 
special committees which constitute a key tool to effectively address business-related 
challenges. Specifically, the special committees prepare the meetings or decisions 
to be taken by the CoM, oversee the implementation of this council's decision, and 
promote the SC's objectivity and judgment independence by isolating it from potential 
inappropriate influence from managers and stock controllers.  Regarding the election 
of SC members, the administrators of the company, administrators of other companies 
of the same group, persons related to the above persons, as well as persons convicted 
by a final decision for committing an offense for a term of five years from the date of 
this punishment are excluded from the election . Also council members should not 
perform administrative functions, and most of them should be independent, so they 
are not in conflict of interest. In some cases the statute may provide that some of them 
may be selected or dismissed by the company's employees7. 
As far as the company's liability is concerned, members of the SC are responsible 
for damages caused by violation of their duties and care standards. For violations 
committed by administrators which are mainly, but not limited to the return 
of shareholder contributions, unauthorized payments to shareholders and 
administrators, or improper issuance of shares, members of the SC are responsible 
6  Hansmann H, (1996).  “The Ownership of Enterprise”, fq  156–160.
7  Williamson O, (1984). “Corporate Governance”, 93 Yale law journal 1197. 
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when they fail to notify the General Assembly even though they have been aware of 
these violations, or have not disclosed them because of not exercising in the correct 
manner and according to the required standards their oversight function. Regarding 
the role of administrators in the two-tier system they are appointed and dismissed 
by the assembly or supervisory council. The Supervisory Council appoints one or 
more natural persons as administrators of the company for a term specified in the 
statute which can not be longer than 3 years but with the right of reelection. Their 
appointment brings legal consequences after registration in the NRC, but the statute 
may establish special rules for appointment. Administration of a parent company 
can not be chosen as an administrator of a controlled company and vice versa. 
Any appointment made contrary to the above is absolutely void. In a two-tiered 
administration system, administrators direct the company and make decisions on the 
way of implementing commercial policies, while the supervisory council under the 
supervision of the supervisory body monitors the implementation of these policies 
and their compliance with the law and statute. In a two level system, administrators 
have the following competencies: 
- to carry out all administrative actions on the company's business activity
- to represent the company
- to take care of the correct and accurate keeping of the company's documentation 

and bookkeeping 
- prepare and sign the annual balance sheet, the consolidated balance sheet and the 

business performance report
- perform compulsory recordings and compilation of company data 
- to report to the supervisory council on the implementation of trade policies 
- to perform other tasks defined by law and statute.
During the exercise of rights, the administrators should consider the company's 
interests and that of its partners or other shareholders. The same obligation applies 
to members of AC or SC8.

Conclusions
While many argue that corporate governance models converge, there are significant 
differences between these models. All countries have a unique history and culture, 
a special legal and regulatory framework, and each of them influences the corporate 
governance framework. The two-tier system corporate governance in Albania is 
characterized by several features:
Ownership and control separation: Most controlling shareholders also act as 
administrators of companies and are members of the supervisory body. These 
companies do not divide ownership from control, but often do so only on paper. 
Such companies suffer from low accountability and weak control structures, abusive 
cross-share transactions and the lack of making information publicly available.
Inexperienced and Inappropriate Corporate Bodies: Albanian Concepts of the SC 
were introduced in Albania only during 2008 with the entry into force of the new 
Law on Business Organizations. Administrators often seek to overlook any kind of 
8  Gaspar, B, Kolari, H, Smith, Arreola-R., (2007).  “An Intoduction To Business”, Oxford University Press, 
fq 147-151.
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oversight, they only require direct contact with the controlling shareholder.
The role of oversight bodies, oversight body committees, and administrators often 
remains unclear. Lack of expertise in the field of corporate governance is a major 
obstacle for the emerging Albanian economy. However, the legal and regulatory 
framework for corporate governance has improved a lot. 
These improvements include companies operating in certain areas of the economy 
that are regulated by supervisory authorities, so we can mention the new law on 
banks that came into force at the end of 2006, the law on securities, LAL and a number 
of other specific laws for different sectors of the economy.
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Abstract

A feature of the last decades is the re-dimensioning of the power of legal persons by affecting 
the changing economic, political, social and ecological environment. Their growing role, in 
different circumstances, can bring not only development, but also negative consequences for 
society. So this role, if not well-administered, would cause much greater damage than the 
harm that a natural person can cause as a single individual. These and many other factors 
have been the ones that have dictated the need for escalating measures, weighing the balances 
and relations of society and legal persons leading to the prosecution of a legal person. The 
criminal prosecution of a legal person because of the above factors is a novelty not only in the 
legislation of our country, but also in the world. This constitutes a real reform of criminal law.
By addressing the topic "Criminal Responsibility of Legal Persons and the Reorganization of 
Trade Companies", I intend to give a general and specific view on this concept, with emphasis 
on the relationships that exist between the provisions of the Law "On Criminal Responsibility 
of Legal Persons "And other laws in force in the Republic of Albania. This relationship is one 
of the most important factors influencing the effectiveness of its implementation in practice. In 
this paper I have addressed the necessity of accepting criminal responsibility of a legal person, 
the role that this concept will play in preventing the criminality of commercial companies, 
the conditions in which it developed and Albanian and world actuality. In order to achieve 
the aims of this article the topics are going to be analyzed in the perspective of the descriptive 
method, analytic method and legal interpretative method.

Keywords: Criminal Responsibility; Reorganization; Trade Company; Money laundering; 
Criminal liability; Transformation;Penalites; Criminal offenses.

1. Criminal responsibility and reorganization of commercial companies

Trade companies are often used by criminal organizations for the commission of 
criminal offenses, or the disguise of their criminal activity, for example: a transport 
company is also used for drug trafficking or trade companies used for money 
laundering from sources of criminal activity (Galgano, 2007; 142). 
In the face of the financial crisis, there have been cases where struggling companies 
have approached criminal organizations or structured criminal groups to secure new 
sources of funding at a time when bank credit has been hampered(Bozheku, 2012; 
34).
Or a trade company associated with criminal organizations joins, with a society 
unrelated to the world of organized crime but faced with financial difficulties, so the 
first one benefits from the good name of the latter, and the latter benefits from the 
finances of the first  (Shegani, 2008; 65). 
The difficulties for law enforcement bodies are the fact that these companies, through 
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cross-border mergers, expand in different states and jurisdictions.
The criminal liability of a legal person can be derived from Article 3 of Law no. 9754 
On Criminal Liability of Judicial Persons, which states:
The legal person has responsibility for criminal offenses committed:
a) in his name or in his favor, by his or her bodies and representatives;
b) in his name or benefit, by a person who is under the authority of the person who represents, 
directs and manages the legal person;
c) in his name or benefit due to lack of control or supervision by the person who manages, 
represents and administers the legal person (LAW, Nr.9754, 2007, Article 3).
From Article 3 we can understand that in all cases, to have the condition that the 
trading company is criminally liable, the criminal offense should be in the name or 
benefit of the company. There are cases where the representatives of the company, 
administrators, exceed their representation rights, and act in their own interest, in 
such cases the company is not responsible, and they are obliged to compensate the 
company for damages (LAW, Nr.9754, 2007, Article 98,163). So we think that the most 
important thing as a condition for the criminal liability of the trade company is the 
benefit to the company from criminal offenses. While it is widely accepted that companies 
have civil responsibility, it would be difficult to explain why they should not be held responsible 
when the violation is even more serious (Malltezi ,2011; f 320).
To camouflage, avoid, or mislead the law, one might think that with a reorganization 
of the trade company, the penal consequences of the new company emerging from 
the reorganization may not come. It should be said that the legislator by Law no. 
9754 on criminal liability of judicial persons, has paid particular attention to all 
forms of reorganization of commercial companies with regard to criminal liability. 
Transformation of trade companies, for example from a LLC to a JSC, does not mean that 
the new trading company emerged from the transformation, 'does not inherit', criminal 
offenses committed by the old company before its transformation. In the case of changing 
the legal status, form or transformation of a legal person, at each stage of the criminal proceeding, 
investigations are conducted and sentences are given against the new legal person also for the 
offenses committed before the date of conversion LAW, Nr.9754, 2007, Article 5). 
Even in the case of the merger of companies, the company that has been absorbed 
even though results broken and deregistered at the NRC does not mean that with 
its de-registration it loses the criminal offense as it passes it to the absorbing society. 
In the case of the unification of legal persons even through the absorption, before the final 
judgment on the sentence is given by the court, investigations are conducted and sentences 
are given against the new legal person also for criminal offenses committed before the date of 
their union LAW, Nr.9754, 2007, Article 6).
In the case of separation of legal persons, the offenses committed before the separation 
are also inherited to the companies arising from the separation. In the case of the 
division of a legal person before the final judgment of the court is rendered, investigations 
are conducted and sentences are given to legal entities that are created by separation, even for 
criminal offenses committed before the date of its separation (LAW, Nr.9754, 2007, Article 7).

2. Reorganization and Money Laundering

Money laundering or, as stated in the Criminal Code in Article 287 "Laundering 



42

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Products of Criminal Offense or Criminal Activity", is a threat to the merger process 
of companies in cases where one of the companies intends to use this procedure for 
criminal purposes. 
The money laundering is made threw:
•	 exchange or transfer of assets in order to conceal or cover its illicit origin, knowing 

that these assets are a product of criminal offense or criminal activity;
•	 concealment of the true nature, source, location, disposition, relocation, ownership 

or property rights, knowing that this property is a product of criminal offense or 
criminal activity;

•	 performing financial transactions or fragmented transactions to avoid reporting, 
according to the law on Money Laundering Prevention;

•	 investing in economic or financial activities of money or assets, knowing that they 
are products of criminal offense or criminal activity (Criminal Code; Article 287);

•	 For one of the participating companies part of the reorganization, to be suspected 
or considered to be doing money laundering, or to have as its purpose the 
companies merger in order to cover its criminal activity, it would suffice for one 
of the shareholders of the merging companies to own 25 percent of the stock, and 
be suspected on their wealth origin. For the prevention of the phenomenon in 
this area, second-tier banks, real estate registration offices, taxation, customs and 
NRC have an important role, where with a co-ordination of information with the 
police, the prosecutor's office or with the General Directorate for the Prevention 
of Money Laundering can prevent money laundering.

3. Trade company penalties

Like any other criminal offense established by the court during a trial where the due 
process is respected and where a final decision on the criminal offense is given. Even 
commercial companies have foreseen the LPPPJ. These sentences are divided into:
1. Main convictions;
2. Additional convictions (LAW, Nr.9754, 2007, Article 8).
	Main convictions (LAW, Nr.9754, 2007, Article 11) are:
•	 Fine;
•	 Termination of legal personality.
	Additional convictions (LAW, Nr.9754, 2007, Article 11).
•	 which together with the main conviction may be given one or more of these 

additional convictions:
•	 closure of one or more activities or structures of the legal person;
•	 placement of a legal person in controlled administration;
•	 prohibition to participate in public funds procurement procedures;
•	 waiver of the right to obtain or use licenses, authorizations, concessions or 

subsidies;
•	 prohibition of publicly seeking funds and financial resources;
•	 waiver of the right to exercise one or more of the activities or operations;
•	 Obligation to publish a court decision.
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3.1 Conviction in case of division of a company
Regarding conviction of the dividing society, the lawmaker through the LPPPPJ has 
devoted a specific article to the case. In the case of division, the legal entities that are 
created shall be jointly and severally liable for the payment of a fine imposed against a separate 
legal entity for criminal offenses committed before the date of division. Obligation of legal 
persons is determined depending on the ratio of the effective value of the net assets transferred 
by the separate legal entity, the transfer of the activities or structures that have been used and 
because of which the criminal offense was committed (LAW, Nr.9754, 2007, Article 22/1).
The PPLPP in Art. 22/1 introduces the concept of solidarity obligations that companies 
derived from the division have, and a fine is imposed by respecting the proportion of 
property transferred from the broken company. 
What is also interesting is the penalty given for the termination of a legal person as 
well as the additional penalties in the case of separation. The penalty for termination 
of a legal person and additional penalties shall apply to a person or legal persons who have 
inherited the activity or the structure of a separate legal entity that is used or because of which 
the criminal offense has been committed (LAW, Nr.9754, 2007, Article 22/2).
Often, the reason for the division of a company is that one of the societies deriving 
from the division inherits the activity and structure by which the offense is committed, 
thus minimizing the damages resulting from the criminal proceeding, for other 
societies arising from the merger.

4. Removing the veil

Certainly, natural persons are also responsible for the criminal offense of a legal 
person as the company is a 'legal artificer' to better organize and arrange relationships 
between co-organized natural persons, versus third parties  (Islami, H., Hoxha, A., & 
Panda, I, 2007;86).
The criminal responsibility of a natural or legal person for the same offense is 
recognized as a double criminal liability, where both a legal person and a natural 
person have criminal liability (Mantovani, 2007; 198).
Often shareholders/majority partners who are not part of the board of directors or 
supervisors of the business organization use limited liability to protect themselves 
against issues of irregularity or wrongfulness in the administration of the company. 
Company administrators often take orders or directives from the company's main 
shareholders/ partners to make improper or illegal decisions. Where the certification 
of these shareholders/ partners directives would make the abolition of limited liability 
possible. But in these cases the provisionality of orders or directives is problematic, 
as they are often provided informally or verbally. Likewise, the German Federal Court 
used the legal instrument of removing the company's veil in those cases where the company's 
form was used for illicit purposes: for example, when pyramids of single-owner companies 
have been set up, which have been constantly transformed into illicit targets, for example to 
overcome losses and create a solvency image. Shareholders and administrators responsible for 
the creation of such companies may be directly responsible. Another group of cases has to do 
with the assets of the company used by the administrators as their own property; but there are 
cases of inadequate capitalization (for illegal purposes) (Dine J & Blecher, 2016; 38).
Piercing the corporate veil: (to remove limited liability), as the concept is also 
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introduced in LSHT.The individual, who is in the capacity of the partner, the shareholder or 
the representative of the partner or shareholder, of the administrator or of the member of the 
board of the management of the company, who, by his actions or failures to act, It provides 
himself or third parties an unfair economic profit, or causes a third party an intentional loss of 
wealth, is personally liable to third parties, including public authorities, with his wealth, for 
payment of the companies obligations ..(LAW, Nr.9754, 2007, Article 16). Article 16 of the 
LSHT with its list of cases when the limited liability is abolished is one of the articles 
that were amended, and its list was added occasionally, with the changes made to 
LSHT in 2014, indicating the dynamics of abuses with the company structure and 
the legitimacy of the actions of administrators and shareholders. "Piercing the veil", 
Albanian courts are free to recognize other cases involving elements of structure abuses. Thus, 
the list of Article 16 (1) is interpreted as an open list rather than as a closed list (Dine J & 
Blecher, 2016; 39).
The risks posed by acts or omissions in violation of the law of administrators or 
shareholders/partners of the company are that these offenses are mainly committed 
in cooperation. The greater the number of participants and the more organized the criminal 
activity, the greater the harm is caused to the company and the higher the risk of the offense 
and its perpetrators becomes (Muçi, 2012; 205). And since these criminal offenses are 
consumed through misuse of the legal form of a company, it increases the penetration 
of criminal organizations in the company. And in a straightforward or indirect way, 
we have an increase in the level of criminalization in the economy.

5. Responsibility of administrators

Administrators of trade companies are directly responsible for the administration and 
decision-making of the company, in terms of its administration issues. For example, 
if one of the administrators representing one of the participating companies in the 
merger, which is part of the draft agreement process, obtains knowledge that one of 
the participating companies in the merger has connections to criminal organizations 
or is used to carry out unlawful activities, or is aware later that the company formed 
through the merger is used for criminal activity, and does not report (Criminal Code; 
Article 300) it to the prosecution or the police, is then held criminally liable.
Also the representative of the trade company that participates in the compiling of the 
project draft agreement or the segregation of the company, often this representative 
is the same as the administrator. Personally answers to the regularity and veracity of 
accompanying documents leading to the decision-making of mergers or segregations 
of companies in the APA.The misuse of powers by the members of the supervisory board or 
the administrators of the company for the purpose of profiting or favoring another company 
with interests, is punishable by a fine or up to five years of imprisonment (Criminal Code; 
Article 164).

Conclusions

The criminal responsibility of a legal person is a novelty in criminal law, not only for 
Albania, but also for many other democratic countries. Accepting this concept has 
been influenced by several factors, but the main reason for this development was 
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the criminological situation that is almost the same in all industrialist countries. The 
spread of the criminality of trade companies, economic crime and white collar crime, 
highlighted the inadequacy of classical tools in relation to the subjects of the offense 
and started the process of accepting the criminal process even in charge of the legal 
person. Another stimulating factor in accepting the criminal liability of legal persons 
was the great influence the legal person has on the economic, political, social and 
ecological environment of each country, turning it into a moving lever of society.
The first concrete step undertaken in Albanian legislation is the acceptance of the 
criminal liability of legal persons in the Criminal Code, to be further crowned with 
the adoption of Law no. 9754, dated 14.6.2007 "On criminal liability of legal persons”. 
Although this law is in line with the standards of democratic state legislation, it 
reflects some shortcomings that need to be further regulated by the Criminal and 
Criminal Procedure Code, so that there are no problems in future practice of these 
provisions. The way in which the Criminal Code and the Criminal Procedure Code 
have been formulated leave outstanding issues that are characteristic of legal entities, 
so they need further changes in order to comply with the changes in legislation, 
especially when it comes to change of the subject of the offense, a change that shakes 
the basis of criminal proceedings.
Reorganization and criminal responsibility of trade companies is caused by the use of 
trade companies disguising criminal activities by abusing with the company’s form. 
By merging companies in financial difficulties without a criminal association with a 
company used for money laundering, difficulties arise for law enforcement agencies 
in intelligence and verification matters. Consequently, the legal entity as well as the 
shareholders/ partners are punished by means of taking away the limited liability 
when found guilty by court as well as the administrator’s responsibility.
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Abstrakt

Me ndihmë ekonomike kuptohet mbështetja, në para, që u jepet familjeve dhe individëve në 
nevojë, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”. Shërbimi 
Social Shtetëror si institucion varësie i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale., 
ka si mision, ndër të tjera kontrollin për zbatimin e legjislacionit për përfitimin e ndihmës 
ekonomike. SHSSH përmes Drejtorive Rajonale në 12 Qarqet e vendit mundëson realizimin e 
këtyre funksioneve përmes Sektorit të Ndihmës Ekonomike.
Në këtë punim do të fokusohemi më konkretisht në të kuptuarit konceptual të Ndihmës 
Ekonomike, dhe konkretisht të reformës së konkretizuar në ndryshimet më të fundit ligjore. 
Do të parashtrojmë variablat mbi të cilat bazohet Skema e NE-së. Çfarë është dhe si funksionon 
Skema e NE? Cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë e SHSSH në këtë sektor? Cilat janë kategoritë 
përfituese? Cilat janë sfidat që shoqërojnë implementimin e kësaj reforme?
Metoda e përdorur është ajo empirike, me anë të së cilës jemi munduar të hulumtojmë rreth 
realitetit mbi tematikën në fjalë, dhe të interpretojmë në mënyrë sa më objektive përmes 
vrojtimeve, përvojave, instrumenteve dhe metodave të caktuara shkencore duke testuar tezat 
dhe matur të dhënat e fituara. 
Është gjetur se, SHSSH, ka kaluar me sukses reformën e Ndihmës Ekonomike në tre qarqet Pilot 
(Tiranë, Elbasan dhe Durrës), dhe në janar të këtij viti ka shtrirë skemën në nivel Republike, 
duke u gjendur kështu në sfidën e zbatueshmërisë së kësaj reforme në gjithë vendin. Të gjitha 
këto kërkojnë përkushtim, seriozitet dhe vullnet nga stafi përkatës me qëllim finalizimin me 
sukses të këtyre reformave të ndërmarra.

Fjalë kyçe: Shërbim Social Shtetëror, Skemë e Ndihmë Ekonomike, Aplikant, Formulë e 
pikëzuar.

Hyrje

Ashtu si në çdo reforme, edhe për atë të Ndihmës Ekonomike ka një sfond historik 
shifrash dhe të dhënash. Bazuar në shifrat e INSTAT-it të kohës dhe të konfirmuara 
nga Banka Botërore, varfëria nga viti 2008 në vitin 2012 u rrit nga 12.5% në 14.3, 
ndërkohë që mbulimi mbi skemën e ndihmës ekonomike ishte vetëm 14%. Pikërisht 
mbi bazën e këtyre të dhënave Banka Botërore arriti në përfundimin se shënjestrimi i 
varfërisë përmes skemës së vjetër të ndihmës ekonomike dhe shkalla e përfitimit prej 
saj ishin tërësisht jashtë kohe dhe i sugjeroi qeverisë së kohës pikërisht këtë reformë 
që po përshkallëzohet që prej fillimit të këtij viti, pas një testimi disavjeçar në 3 qarqe, 
Tiranë, Durrës dhe Elbasan, duke përdorur një formulë pikëzimi me variabla dhe 
koeficientë, të hartuar nga Banka Botërore, bazuar mbi praktikat më të mira dhe të 
aprovuar nga qeveria Shqiptare.
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Në vitin 2012 nënshkruhet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe ratifikohet 
me ligjin Nr. 84/2012, Marrëveshja e Huasë ndërmjet Shqipërisë, Bankës Botërore 
dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit 
të modernizimit të asistencës sociale. Në vitin 2012, qeveria Shqiptare vendosi 
përdorimin e një formule pikëzimi, duke parashikuar variablat dhe koefiçentët e 
formulës me një vendim qeverie të dhjetorit  2012-të. Po në atë vendim u përcaktua 
dhe pilotimi i skemës në 3 rajone, Tiranë, Durrës dhe Elbasan, ku përfshihej rreth 40% 
e popullsisë.

Roli i Shërbimit Social Shtetëror në kuadër të menaxhimit të Skemës së NE-së

Shërbimi Social Shtetëror është institucion varësie i Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale. Misioni i tij është zbatimi i politikave të mbrojtjes sociale përmes 
vlerësimit të nevojave për shërbime të kujdesit shoqëror, kontrollit për zbatimin e 
legjislacionit për përfitimin e ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar. Gjithashtu, 
SHSSH ofron edhe akomodimin në institucionet rezidenciale të individëve në nevojë. 
Bazuar në Statutin e ShSSh1 ky institucion ka kompetenca në fushën e ndihmës 
ekonomike sa më poshtë: a) Vlerëson, përgatit dhe propozon nevojat e financimit 
afatmesëm dhe vjetor për ndihmën ekonomike; b) Programon dhe detajon në 
fillim të vitit në bazë të treguesve të njësive të pushtetit vendor dhe nëe nevojave të 
familjeve dhe të individëve për çdo bashki, si dhe të burimeve të buxhetit të shtetit; 
c) Kontrollon përdorimin e fondeve të buxhetit të shtetit për ndihmën ekonomike; 
ç) Kontrollon zbatimin e legjislacionit për ndihmën ekonomike, sipas përcaktimeve 
të legjislacionit nëfuqi; d) Merr vendimin për përfitimin e ndihmës ekonomike dhe 
të masës së përfitimit për çdo rast individual, sipas procedurave të parashikuara në 
legjislacionin në fuqi; dh) Mbledh, përpunon dhe analizon të dhënat mbi shpërndarjen 
e ndihmës ekonomike nga njësitë e qeverisjes vendore dhe raporton, periodikisht, 
në ministrinë përgjegjëse për çështjet sociale; e) Raporton në ministrinë përgjegjëse 
për çështjet sociale, çdo tre muaj, mbi ecurinë e skemës së ndihmës ekonomike dhe 
rezultatet e kontrolleve të ushtruara në njësitë vendore; ë) Propozon përmirësimin e 
programeve dhe të politikave në fushën e ndihmës ekonomike për vlerësim pranë 
ministrisë përgjegjëse për çështjet sociale; f) Ushtron çdo kompetencë tjetër specifike 
sipas legjislacionit në fuqi për ndihmën ekonomike; g) Asiston njësitë e qeverisjes 
vendore dhe trajnon nëpunësit e tyre në ofrimin dhe përmirë-simin e shërbimeve për 
ndihmën ekonomike; gj) Administron dhe mirëmban Regjistrin Elektronik Kombëtar 
të Ndihmës Ekonomike.
SHSSH përmes Drejtorive Rajonale në 12 Qarqet e vendit mundëson realizimin e 
funksioneve të siëpërcituara, konkretisht përmes Sektorit të Ndihmës Ekonomike. 
Drejtoritë Rajonale në nivel Qarku përsa i përket fushës së ndihmës ekonomike kanë 
si detyrë organizimin dhe drejtimin proçesit të inspektimit të zbatimit të legjislacionit 
për shpërndarjen e fondeve të ndihmës ekonomike nga njësitë e pushtetit vendor të 
Qarkut përkatës për familjet dhe individët në nevojë. Ato mbledhin dhe analizojnë 
informacionin dhe statistikat mbi shpërndarjen e ndihmës ekonomike nga njësitë 
e qeverisjes vendore dhe raportojnë periodikisht në SHSSH. Drejtoritë Rajonale 
1  Vendim i Këshillit të Ministratve Nr.135, datë 7.3.2018 “Për Miratimin E Statutit Të Shërbimit Social 
Shtetëror”.
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kryejnë verifikimin e të dhënave të regjistruara nga administratori shoqëror në 
regjistrin kombëtar elektronik të të dhënave dhe në autoritetet shtetërore përgjegjëse 
për familjet/individët në nevojë, të cilët janë propozuar me vendim të këshillit 
bashkiak, që të trajtohen me ndihmë ekonomike. Kompetencë e këtyre Drejtorive 
është vendimmarrja për: caktimin e familjes/individëve në nevojë, përfitues të 
ndihmës ekonomike, që plotësojnë kriteret e përcaktuara me vendim të Këshillit 
të Ministrave, si dhe masën e përfitimit të tyre; Për familjen në proçes zgjidhjeje 
martese, kur nuk ka ende një vendim të formës së prerë, masa e përfitimit caktohet 
e ndarë për të dy bashkëshortët; refuzimin e kërkesës për caktimin e përfitimit të 
ndihmës ekonomike, për familjet/individët në nevojë, të cilët nuk plotësojnë kriteret 
e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Përgjegjësi e kësaj Drejtorie është 
dërgimi i vendimit përkatës kryetarit të bashkisë, ku më pas është Bashkia ajo e cila 
ka detyrimin për të njoftuar kërkuesit për përfitimin e ndihmës ekonomike; për të 
kryer veprimet financiare për pagesën, për përfituesit e ndihmës ekonomike.

Kuptimi mbi Ndihmën Ekonomike

Me ndihmë ekonomike kuptohet mbështetja, në para, që u jepet familjeve dhe 
individëve në nevojë, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin “Për ndihmën dhe shërbimet 
shoqërore”. Përfitues të ndihmës ekonomike janë: Familjet në nevojë; Jetimët, të cilët 
nuk janë në institucione; Prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që 
u përkasin familjeve në nevojë; Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet 
e përkujdesit shoqëror, deri në çastin e punësimit të tyre; Viktimat e dhunës në 
marrëdhëniet familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes 
ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, që nuk trajtohen në institucionet e 
përkujdesjes shoqërore. Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, për periudhën 
e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, kur 
janë të vendosur në institucionet e përkujdesit, u jepet në dorë një shumë në lekë për 
shpenzime personale. 
Ndihma ekonomike është një pagesë e kufizuar në kohë, që jepet në formën e një 
shpërblimi mujor në lekë, për kategoritë e përcaktuara më sipër. Kjo masë e Ndihmës 
ekonomike shpërndahet një herë në muaj, me vendim të Drejtorive Rajonale të 
Shërbimit Social Shtetëror. Bashkia/Njësia Administrative njofton kërkuesit për 
përfitimin e ndihmës ekonomike brenda 24 orëve nga marrja e njoftimit për vendimin 
e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, nëpërmjet publikimit të tij, dhe 
kryen veprimet financiare për pagesën.

Kriteret e përfitimit të ndihmës ekonomike

Kriteret e përfitimit të ndihmës ekonomike vlerësohen sipas nevojave dhe mbajnë 
parasysh gjendjen e varfërisë, të cilat vlerësohen bashkërisht, duke u dhënë pesha 
specifike të qarta, objektive e transparente, si pjesë e një formule të pikëzuar. 2 Që prej 
vitit 2013 Elbasani, Durrësi dhe Tirana u përzgjodhën si tre qarqet pilote ku u aplikua 
sistemi elektronik për ndihmën ekonomike. Në janar të viti 2018  u bë shtrirja e kësaj 
skeme në gjithë territorin e Shqipërisë. 
2  Kriteret dhe detajet e formulës përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
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Ndihmën ekonomike mund ta përfitojnë familjet pa të ardhura ose me të ardhura të 
pamjaftueshme; jetimët të cilët nuk janë në institucione; prindërit e fëmijëve të lindur 
trinjakë e më shumë njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë; viktimat e trafikimit, 
pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të tyre; 
viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit 
të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, si dhe fëmijë të vendosur 
në shërbimin e kujdestarisë (familje kudjestare). Familjet pa të ardhura dhe me të 
ardhura të pamjaftueshme dhe kategoritë e tjera mund të aplikojnë për përfitimin e 
ndihmës ekonomike pranë njësisë vendore ku kanë vendbanimin.

Kur dhe si aplikohet për ndihmën ekonomike

Për të përfituar ndihmë ekonomike kryefamiljari, së bashku me bashkëshorten nga 
data 1-10 të çdo muaji paraqiten pranë administratorit shoqëror të seksioneve të 
ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në bashki/njësitë për të aplikuar për ndihmë 
ekonomike si familje në nevojë me   kopjen e kartës së identitetit të aplikantit dhe 
kopje të kartave të identitetit të anëtarëve të tjerë të familjes që kanë karta identiteti 
(për fëmijët certifikata ) dhe dokumente të tjera të përcaktuara në aktet nënligjore.
Administratori, në prani të kryefamiljarit bashkëshortes, apo individëve plotëson on-
line në sistem aplikimin për ndihmë ekonomike të cilët përmbledhin informacionin 
për: demografinë e familjes, arsimin dhe punësimin; llojin e banesës; pasuritë/asetet 
shtëpiake; të ardhurat nga programet e mbrojtjes sociale. Është me shumë rëndësi që 
informacioni të jetë i saktë , pasi në rast të kundërt penalizohen familjet për deklarim 
të rremë.
Lista e familjeve aplikante verifikohet automatikisht nga sistemi elektronik me të gjitha 
institucionet dhe pasi përfundon ky verifikim në lidhje me saktësinë e informacionit  
merret vendimi për këto familje.

Vendimarrja për ndihmën ekonomike

Vendimi për trajtimin me ndihmë ekonomike merret brenda muajit nga Drejtoria 
Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror  nëpërmjet   formulës së pikëzuar   që përfshin 
parametra të lidhur me vlerësimin e situates ekonomike të familjeve, të tilla si: kushtet 
e jetesës, zotërimi i pasurive, të ardhurat nga remitancat. Formula e pikëzuar merr 
parasysh karakteristikat e ndryshme strukturore të familjeve urbane dhe rurale.
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social dërgon Vendimin  final së bashku me listën e 
familjeve fituese me masën e përfitimit dhe familjet jopërfituese me  arsyet përkatëse 
kryetarit të njësisë vendore për të njoftuar  të gjithë aplikantët dhe për të bërë 
ekzekutimin e pagesës.
Për të gjitha familjet përfituese është e detyrueshme paraqitja çdo 3 (tre) muaj tek zyra 
e administratorit  shoqëror i cili  plotëson deklaratën social-ekonomike  dhe e hedh në 
sistem si dhe  verifikon gjëndjen shoqërore dhe ekonomike të familjeve në nevojë, kur 
futen për herë të parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë 
ndihmë ekonomike. Mosparaqitja një herë në 3 muaj dhe moslejimi i verifikimit social 
–ekonomik në familje largon familjen nga skema e ndihmës ekonomike.
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Ku dhe si ankimohet vendimi

Familjet të cilat janë refuzuar se nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme kanë të drejtën 
e riaplikimit në muajt pasardhës dhe gjithashtu ruajnë të drejtën e ankimimit në 
lidhje me vendimin e marrë. Për këtë kategori familjesh, bazuar në vlerësimin social-
ekonomik, të kryer nga administratori shoqëror, Këshilli Bashkiak ka të drejtë të 
miratojë dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën 
ekonomike deri në 6% dhe/ose me fonde të buxhetit vendor.
Ligji Nr. 9355 i datës 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” në nenin 
41/1 të tij, përcakton se aplikuesi për përfitimin e ndihmës ekonomike, kur gjykon 
se vendimi zyrtar i organit përkatës është i padrejtë, mund të paraqesë ankesë, me 
shkrim, pranë bashkisë/njësisë administrative, brenda 10 ditëve kalendarike nga 
marrja e njoftimit. Struktura vendore shqyrton ankesën dhe njofton, me shkrim, 
ankuesin, brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja e ankesës. Aplikuesi për përfitimin 
e ndihmës ekonomike ka të drejtë të paraqesë ankesë me shkrim pranë Drejtorisë 
Rajonale, brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e përgjigjes nga struktura vendore, 
pas ezaurimit të ankimit, të përcaktuar si më sipër. Struktura rajonale e SHSSH, pas 
shqyrtimit dhe verifikimit të ankesave, njofton me shkrim të interesuarin dhe njësinë 
e vetëqeverisjes vendore brenda 10 ditëve pune, nga marrja e ankesës. Aplikuesit për 
përfitimin e ndihmës ekonomike që pretendojnë se u është shkelur dhe/ose mohuar 
një e drejtë ligjore, gëzojnë të drejtën për të ngritur padi në gjykatë, në përputhje 
me përcaktimet e bëra në ligjin nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e 
gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.  
    

Efikasiteti i Reformës së Ndihmës Ekonomike

Reforma e ndihmës ekonomike është parë si një çështje urgjente për të përmirësuar 
zhvillimin, dhe integrimin në shoqëri të familjeve  të varfëra, në mënyrë që dhe fëmijët 
e tyre por dhe vetë personat madhorë të jenë njësoj si fëmijët e tjerë që nuk janë të 
varfër. Si rrjedhojë, sistemi ndjeu nevojë të ndryshohet bazuar në parimet e reja që 
përfshijnë të drejtat themelore edhe të drejtat e fëmijëve në veçanti.
Reforma e NE konceptuar në kontekstin e reformave sociale të ndërmarra së fundmi, 
do të thotë para së gjithash se fëmijët do të jenë të shëndetshëm, të mirëushqyer, të 
arsimuar, dhe të jenë në gjendje të shkëputen nga cikli i varfërisë së trashëguar nga 
një brez në tjetrin. Ndërkohë që është rënë dakord se ndihma në para s’ka gjasa të 
eliminoj varfërinë për familjet, sistemi mund të funksionojë në atë mënyrë që edhe 
nëse prindërit janë relativisht të varfër, shteti mund t’iu ofroj shërbime që do të 
sigurojnë shëndetin, ushqyerjen, dhe zhvillimin e fëmijëve që jetojnë në familje të 
tilla.
Aktualisht, efikasiteti i programeve ekzistuese të ndihmës ekonomike në 
Shqipëri analizohet për të vlerësuar ndikimin e ndihmës ekonomike në jetën 
ekonomike dhe sociale të fëmijëve që marrin ndihmë në para si në zonat urbane ashtu 
edhe në ato rurale. Analizat tregojnë se në dy dekadat e fundit, sistemi i mbrojtjes 
sociale ka funksionuar bazuar në parime që kanë qenë të pandryshuara që prej 
fillimit të hartimit të programit. Analiza arrin në përfundimin se sipas koncepteve 
ekzistuese të deri para katër viteve të fundit, në mënyrën e zbatimit, teknikisht edhe 
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politikisht, ndihma ekonomike për familjarët nuk e zbuste dot varfërinë nuk plotëson 
as nevojat thelbësore për jetesën. Ndërkohë, ndihma ekonomike nuk ka pas asedhe 
një rol të dukshëm në ofrimin e shërbimeve bazë për fëmijët. Në këtë formë NE nuk 
kontribuonte në përfshirjen sociale të fëmijëve, dhe jo vetëm por edhe të familjes në 
tërësi.
Aspekti tjetër i reformës së NE-së është e gjithë paketa e mbështetjes sociale, e 
cila përfshin: Kompensimi i energjisë elektrike për të gjitha familjet në ndihmë 
ekonomike, në masën 13 mijë lekë; Subvencionet për arsimimin dhe vaksinimin e 
fëmijëve; Garantimi që familjet në nevojë, si pjesë e skemës së ndihmës ekonomike, 
të përfitojnë lehtësi të tjera për frekuentimet në kopsht e çerdhe, për rimbursimin 
e pagesave të librave, mesatarisht 35 mijë lekë, bursë për ushqim dhe akomodim 
në arsimin parauniversitar, ku, sipas referencës për të ardhurat për frymë, futen 
dhe familjet në ndihmë ekonomike; Përjashtim nga tarifat e arsimit të lartë. Niveli i 
parë përjashtim të plotë dhe niveli i dytë 50% deri në moshën 25 vjeç, për fëmijët e 
familjeve me një prind që janë në ndihmë ekonomike; Familjet e ndihmës ekonomike 
kanë përfituar nga procesi i legalizimit duke paguar vetëm 35% të parcelës, në rastet 
kur parcela është pronë private.

Konkluzione

Banka Botërore, së fundmi është shprehur se: “Praktikat e mira ndërkombëtare 
tregojnë se formula e unifikuar e pikëzimit është një nga metodat e shënjestrimit, që 
përdoret me efikasitet për të trajtuar sfidën e informacionit të pjesshëm lidhur me 
të ardhurat dhe asetet e një pjese të madhe të popullatës, për shkak të një niveli të 
lartë të informalitetit”. Po ashtu, Banka Botërore qartësisht saktëson se “kjo metodë 
identifikon nevojat e një familjeje të veçantë, bazuar tek të ashtuquajturit ndërlidhës 
të varfërisë, atributet e kushteve të jetesës që lidhen me varfërinë.”
Përmes fillimit të zbatimit të kësaj reforme ëshë mundësuar që 18 730 familje të 
aplikojnë për herë të parë në skemën e ndihmës ekonomike, ndërkohë që me skemën 
e vjetër nuk mund të përfshiheshin dot kaq shumë familje të cilat dhe praktikisht 
ishin përjashtuar.
Nga të dhënat e para rezulton së janë 10 063 familje që kanë përfituar për herë të parë 
ndihmë ekonomike, të cilat deri dje përjashtoheshin vetëm për shkak pengesave të 
skemës së vjetër. Me skemën e re hiqet masa e pjesshme e ndihmës ekonomike. 15 
000 familje, të cilat më parë trajtoheshin me ndihmë ekonomike të pjesshme nga 6 000 
deri në 10 000 lekë të vjetra në muaj, sot përftojnë ndihmë ekonomike të plotë, deri në 
80 000 lekë në muaj. Në bazë të kritereve, ndihma ekonomike, sot shkon deri në 110 
000 lekë në muaj. 
Nga 20 331 që janë refuzuar me aplikim e sistemit i ri, rezultojnë që 3892 aplikantë kanë 
deklaruar se nuk kanë automjet në pronësi, por në fakt rezultojnë të jenë posedues 
automjetesh. 7897 aplikantë nuk i kanë deklaruar të ardhurat nga paga, por në fakt 
rezultojnë se kanë të ardhura nga paga. 3026 aplikantë nuk kanë deklaruar përfitimet 
nga pensioni dhe 4400 aplikues nuk janë të regjistruar në Shërbimin Kombëtar të 
Punësimit.Të gjitha këto janë parakushte që mos të marrësh ndihmë ekonomike. E sa 
më sipër. 
Nga ana tjetër theksohet se  sistemi është një sistem dinamik. Familjet abuzive, pra, 
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aplikantët abuzivë që nuk janë përfshirë në skemë për arsye të mos marrjes së pikëve, 
por edhe të tjerët që janë përfshirë, në bazë të ligjit verifikohen dhe skema është 
fleksibël. Faktikisht, për muajin shkurt janë 2900 familje të reja që  janë përfshirë në 
skemë, për herë të parë, nga riaplikimi.
Me skemën e re janë thjeshtuar proçedurat duke sjellë përdorim më të pakët të 
dokumentave për aplikim. Mundësohet targetim më i mirë i varfërisë, transparencë 
maksimale,rritje e masës së përfitimit, dhe mbi të gjitha riintegrim. Synimi i 
shërbimeve sociale është ri-integrimi në jetën sociale, duke respektuar plotësisht të 
drejtat dhe dinjitetin e personave në nevojë.
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Institucioni penitensiar për të mitur në Republikën e Maqedonisë

Shaban Sulejmani
Ligjërues në FSHI-Shkup

Reshat Ibishi

Hyrje

Në fjalorin zyrtar, burgjet njihen me emrin "institucione riedukimi", por në realitetin e 
për gj i thshëm si duket se rezultati të jetë krejt e kundërta e riedukimit. Burgjet janë 
një realitet që i për ka sin çdo vendi, pavarësisht nga niveli ekonomik apo zhvillimi 
social-politik i tij.
Gjatë periudhës kur Maqedonia ishte pjesë përbërëse e ish RSFJ-së komuniste, si 
gjithçka, çdo gjë ishte e politizuar dhe çdo informacion në lidhje me burgjet nuk jepej, 
bile as institucione ve evropiane që merreshin me studime në këtë fushë. Studimet 
në këtë fushë janë të një rëndësie të veçantë sepse kanë të bëjnë me mbarëvajtjen 
e shoqërisë, me marrëdhëniet midis njerëzve dhe reduk timin e konflikteve. Ato 
orientojnë strukturat e shtetit për tu dhënë zgjidhje të drejtë proble me ve duke u 
mbështetur në ligje sa më të arsyeshme, e veçanërirsht kur flitet për një kategori 
personash të cilët edhe më janë në rrugë të ndërtimit të tyre fizik, intelektual, mental 
e shpirtë rorë.
Para shekullit të XX-të, në vendin tonë burgimi ka qenë vetëm një nga format e 
ndëshki me ve dhe mund të themi jo kryesorja. Dihet se në Maqedoni krahas të drejtës 
penale zyrtare roma ke, bizantine, osmane, ilire ka ekzistuar, në disa troje të kufijve 
të sotëm të Maqedonisë, e drejta zakonore ilire e cila nuk parashikonte dënimin me 
burgim për këtë kategori personash.
Pas mëvetësimit të Maqedonisë nga Jugosllavia më vit. 1991, duke u krijuar kështu 
Shtet i pavarur, si subjekt ndërkombëtarë i njohur nga një pjesë e madhe e shteteve 
edhe me emrin kush te tues, ngritja e institucioneve shtetërore, e në këtë kuadër 
të burgjeve për mbajtjen e rendit, va zh doi të konsiderohet detyrë parësore. Në 
mënyrë graduale u profesionalizoheshin kuadro të plota ligjor që rregullojnë dhe 
administrojnë burgjet në përgjithësi dhe ato për të mitur në veçati. 
Burgjet përbëjnë një mozaik mjaft të larmishëm që karakterizohet nga një diversitet 
i paparë formash të organizimit, administrimit, godinash dhe kushteve të vuajtjes 
së dënimit, të cilat kanë ndryshuar në mënyrë të pandërprerë në kohë dhe hapësirë.

I. Pasqyrë e zhvillimit të burgjeve
1.1 Paraqitja e burgjeve të para në botë dhe tek ne në Maqedoni
Në shtetet bashkëkohore në kuadër të sanksioneve penale, e që më së shumti në 
praktikë gjy që sore aplikoheshin, ishte dënimi me heqje lirie. Prej momentit të 
paraqitjes së sajë ajo ka pësuar një transformim të madh. Burgosja e njerëzve, të cilës 
do kategori të moshës qofshin ato: mo shë madhore, fëmijë apo të mitur, ishte e njohur 
që nga kohrat më të vjetra. Nga burimet histo rike mësojmë se të drejtat e lashta si ajo 
kineze, asiriane, egjyptase, greke etj. njihnin dënimin me bu rg, por ama si të thuash 
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në një masë edhe i kanë kushtuar kujdes të miturve autorëve të veprave penal1. Ven-
do sja e të dënuarve ishte nën kushte shum të vështira, pa u bërë klasifikimi i tyre, 
qofët për nga aktiviteti i tyre kriminal apo për nga mosha e tyre. Që nga lashtësia 
jursti romak ka thënë “Bur gjet duhet të përdoren për ekzekutimin e të dënuarve e jo për 
ndëshkimin e tyre”, thënie kjo e ci la ishte fillesë e parë më vonë në portat hyrëse të tyre 
qendronte e shkruar se “Nuk mjafton të nd ë shkohesh njerëzit që kanë kryer krime por duhet 
që t’i përmirësosh ata, me edukim dhe pu në”2.
Nga literatura mësojmë se bota ka njohur disa lloj sistemesh të burgjeve duke 
filluar nga ai ko lektiv, i izolimit, i heshtje, progresiv me llojet e saja dhe së fundit ai 
bashkëkohorë. 

1.2 Burgjet e para në Maqedoni për të mitur dhe qëllimi i tyre
Sistemi penitenciar, si gjetiu në botë poashtu edhe tek ne në Maqedoni, nuk ka pasur 
ndo një h erë institucion ekskluzivisht të merrej vetëm me të miturit. Institucion i cili 
do të shërbejë si qe n  dër rehabilitimi, shkollimi dhe këshillimi vetëm për të miturit 
të cilët për arsye të ndryshme ka   në probleme me ligjin në Maqedoni ishin shtëpitë 
edukuese përmirësuese si ente me karakter gjy   smë të hapur datuar nga viti 19623. 
Në këto “shtëpi” të këtilla janë transferuar të miturit e pa ra burgosur nga ish vendet 
e teritoreve të Jugosllavisë. Në burgun për të mitur në Tetovë në vitin 1974 janë ap  li -
kuar edhe rregullat Evropiane të burgosjes të cilat edhe sot zbatohen në kuadër të të 
njëjtit. Ky ent është i vetmi lloj i institucionit kolektiv për të mitur në Maqedoni.
Shqiptimi i këtij dënimi në secilin legjislacion penal në botë, poashtu edhe tek ne 
është thu a ja se i njëjtë, për nga karekteristika e sajë gjegjësisht e dënimit të burgut 
për të mitur është e ka r a   k  terizuar si “masë edukimi më të rreptë”4. Sipas legjislacionit 
tonë penale ky dënim aplikohet ve tëm ndaj të miturve që janë penalisht përgjegjës, 
e që detyrimisht del konstatimi se ekziton një tej kalim socio etik ndaj të cilit duhet 
ndërmarë masa retributive të cilat sdo mend se ngërthehen në dënimin e burgut për 
të mitur5.

II. Karakteritikat themelore të së drejtës penale e të miturve
1.1 Problemi i delikuencës së të miturve kriminel
Të marrurit me aktivitet kriminal nuk është karakteristikë vetëm se e popullatës së 
rritur. Por shp esh ndodhë që si kryes të veprave penale të paraqiten edhe të miturit. 
Mirëpo, këto pasoja të dë  mshme të shkaktuara nga të miturit mund të jetë si rrjedhojë 
e edukimit jo të mirë, prandaj dhe dë nimi ndaj tyre duhet të jetë parimisht me qëllim 
të kthimit të këtij krimineli të mitur në shoqëri si anëtarë i do bi sh ëm i shoqërisë6.
Prandaj, delikuenca e të miturve në shoqërinë moderne në përgjithësi, e në veçanti 
në shoqë ri  në tonë në R. e Maqedonisë vlerësoj se duhet të jetë problemi themelorë. 
Arsyeja qendron në faktin se bëhet fjalë për një sferë të krimit specifik, në rradhë 
të parë të shkak të kësaj kategorie senzitive të shoqërisë dhe se përgjigja për këta 
1  Franjo Hirjan dhe M. Singer, Maloletnici u kriviçnom pravu, Zagreb 1987, fq. 11. 
2  Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë 2000, fq. 130-132.
3  Maqedonia aso kohe ishte pjesë përbërëse e ish RSFJ-së, e nga Kragujevci ishte bërë transferi i të miturve 
në burgjet e territorit të Maqedonisë.
4  Zoran Sulejmanov, E drejta penale, Grafohartija, Shkup 2001, fq. 408-9.
5  Ibid, fq. 410-11.
6  Ejup Sahiti dhe I. Zendeli, E drejta e procedurës penale e R.M.-së, Tetovë 2007, fq. 300-1. 
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‘kriminel të vegjël” nuk mund të krahasohet me konceptet klasike kri mi na lo politike 
dhe konceptet penalo juridike për eliminimin e sjelljeve kriminale të kësaj kate go rie 
të ndieshme të shoqërisë sonë7.
Për shkak të rritjes së intenzitetit të veprimeve kriminale delikuente nga ana e të 
miturve ësh të themeluar një degë specfike kriminologjike e njohur me emrin 
Kriminologji e delikuentëve të mitur.
Prandaj, qëllimi i trajtimit të të miturve në Institucionin e vujatjes me dënim, 
mbështetet në filozofinë e trajtimit human të kësaj kategorie. Trajtimi i të miturve 
është një ndërthurje efektive e eksperiencës dhe praktikave më të mirë të huaja, e një 
infrastrukture moderne dhe të për shta t sh me për realizimin e një programi edukativ 
të plotë dhe specifik për kategori më të ndieshme të sho qërisë.
Dënimet për të miturit, mbështeten në nevojat, prirjet, kapacitetet dhe gjendjen 
psikologjike dhe shëndetësore të të miturve, me qëllim lehtësimin e procesit të 
rehabilitimit social nëpërmjet pje s ëmarrjes së të miturve në aktivitete arsimore, të 
formimit profesional, kulturore-sportive, etj. 
Për të miturit duhet të zbatohet një program ditor rigoroz që ka për qëllim aftësimin e 
të mi tu rve me shprehi të të jetuarit në komunitet, rritjen e vetëvlerësimit dhe  marrjen 
e përgjegjësive, res pektimin e rregullave, njohjen me të drejtat dhe detyrimet, nxitjen 
e prirjeve në fusha të ndry sh me, etj. 
Institucioni i burgjeve për të mitur, për të qenë efikas duhet të mbështetet teknikisht 
nga or ga nizata promovuese të të drejtave të fëmijëve.

1.2. Nocioni i delikuencës së të miturve
Për shkak të moshës së re të kategorisë të të miturve shpesh në literaturë sjelljet anti-
sho që ro re dhe anit ligjore të këtyre personave njihen me delikuencë8. Mirëpo, përkah 
këtij termi, hasim dhe shp re  hjen kriminaliteti i të rinjëve ose sjellje e personave të rinj, me 
çka vehet theksi se kemi të bëj më me aktivitet kriminal të të rinjve.
Delikuencë e të miturve përfshin vetëm sjelljet e përcaktuara me vepër penale e që 
nuk bën da  llim mes veprave penale për të rritur dhe për të mitur, që dominon në 
legjislacionin e shum sht e  teve Europiane, poashtu edhe tek ne në Kodin Penal të R. 
së Maqedonisë. Mirëpo, me kali m in e kohës Maqedonia bën një qasje më ndryshe 
dhe miraton ligje të posaçme për të mitur me em ra si Drejtësia për të mitur, gjykata 
për të mitur, etj.   
Kufirit i moshës për përgjegjësi penale; dhënia e dënimeve alternative, trajtimi i 
kategorisë së personave 18-21 vjeç; masat edukuese dhe mjekësore, specializimi i 
organeve gjyqësore; inf ra s truktura në vëndet e paraburgimit dhe në burgje, ruajtja e 
të miturve nga arrestimet e pa li gj shme; etj janë intereset tjera të rradhës së ligjvënësit 
tek ne. 

1.3 Trajtimi penalo juridik i të miturve dhe evoluimi i saj
Kategoria e të miturve nga pikpamja biopsiqike dhe sociokulturore është në fomim të 
sipër pra ndaj dhe konstatimi se nevoitet një trajtim i veçantë. Mirëpo një ide e këtillë 
gjatë historisë nuk ka gjetur gjithnjë një trajtim të njëjtë.
Kështu, ideja që të miturit të mos ndahen nga kryesit penal të rritur ka mbisunduar 
7  Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtinë 2008, fq. 224.
8  V. Kambovski, E drejta ..., vep. e cit., fq. 1087-1088.
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që nga la sh tësia, duke vazhduar ashtu edhe në mesjetë me pak përjashtime, me atë 
që të miturit mbi 14 vj eç janë dënuar me dënime më të buta nga ato që parashiheshin 
për të rriturit. Qasja e re për traj ti min e të miturve delikuentë në SHBA kur u paraqitë 
gjykata të posaçme për të mitur më vit. 1899  ku gjykoheshin të miturit për shkak 
sjelljeve të tyre devijante, sjellje me të cilat shkileshin nor  mat penalo juridike. Në 
Angli, me ligjin për ligjin për drejtësinë penale të vit. 1982 ndaj të mi turve mund të 
shqiptohej edhe dënimi me heqje lirie të përjtshme9. 
Viti 1902 ishte viti kur Suedia e paralajmëroi Evropën për fillimin e tendencës për 
një rregu llim komplet për një të drejtë penale për të mitur në ligje të posaçme për 
të mitur. Në shtetet skan dinave Danimarkë e Norvegji parashihej që për të miturit 
mbi moshën 15 gjegjësisht 14 vje çe mund të shqiptohej dënimi burg-shkollë. Sipas 
Kodit Penal të Sllovenisë vetëm për të mi turit më të vjetër parashihet dënim me burg. 
Legjislacioni Kroat i miratuar më 1997 ka trajtim ndry she ndaj të miturve nga ajo që 
kishte gjer më vitin në fjalë. Në bazë të atij legjislacioni për të mi turit e vjetër nga 
mosha 16 gjer 18 vjeç parashihej dënimi me burg për të mitur10.
Sot në botë, e drejta penale për të mitur është nën ndikimin e fortë të normave dhe 
stan dar de ve ndërkombëtare për të ‘dretjtat speciale’ të të miturve, e që edhe më tutje 
vazhdon të ngelë nga pyetjet themelore e konceptit të të drejtave njerëzore. Prandaj, 
burgu për të miur në pikë të fu ndit duhet që të ngërthen në vete qëllimin e posaçëm 
që e dallon nga masat edukuese i cili në më nyrë të sforcuar ushtron ndikim në të 
ardhmen mos të kryejnë vepra penale�.

III. E drejta penale e RM-së për të mitur dhe karakteristikat e saj
3.1 E drejta penale për të mitur
Maqedonia që nga pavarësia një numër të konsiderueshëm të ligjeve i ka po të njëjtat 
të tra shë guara nga ish legjislacioni penal jugosllav. Si të mitur, në bazë të kodit penal 
të parë pas krij i m it të Jugosllavisë të vit 1947, ishin kryesit penal nga mosha 14 deri 18 
vjeç, të cilët të ndarë në dy kategori dënim me bur mund t’u shqiptoheshin atyre që 
ishin penalisht përgjegjës. Me ndry sh  i met e bëra më vit. 1951, vetëm atyre të miturve 
të vjetër ata nga 16 gjer më 18 vjeç mund t’u shq  i p   toheshin dënimi me burg. Ashtu 
vazhdoi të jetë e paraparë dënimi me bur për të miturit e vje tër edhe në ndryshimet e 
bëra të KP të vit 1959. Të njëjtin trajtim, gjegjësisht dënimi me burg për të mitur edhe 
më tej parashihej edhe në legjislacionin e vit.1997 poashtu edhe me ndryshimet e vit. 
2004; 81/2005; 60/2006 dhe 73/2006.

1.2 Karakteristikat e drejtësisë penale për të miturit
Si pjesë e pandarë e sistemit të përgjithshëm penalo juridik konsiderohet edhe e 
drejta penale për të mitur, për të cilën kategori të shoqërisë si kryes penal vlejnë 
të njëjtat dispozita sikurse edhe për të rriturit. Si delikuent të mitur nuk mund të 
llogariten të gjithë delikuentët, porse vetëm të miturit të cilët kryejnë vepër penale 
që me ligj veprimi i tyre i kryer parashihet vepër penale. Le gji slacioni penal i shtetit 
tonë dënimet, e në këtë kuadër burgimin e konsideron si rol seko n da rë që zbatohet 
vetëm për vepra penale të rënda kur i mituri shpallet penalisht përgjegjës (neni 73, 
KP i R.M.-së). Mund të thuhet se legjislacioni penal i vendit tonë është ngritur mbi 
9  Ibid, fq. 1091-1093.
10  Ismet Salihu, E drejta penale, Prishtinë 1994, fq. 443.
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idenë e retri bu cionit të sanksionimit të kryesit penal të mitur.         

IV. Burgu për të mitur dhe kategorizimi i të miturve sipas legjislacionit penal të 
R.M.-Së

4.1 Burgu si lloj sanksioni për të mitur sipas KP të R.M.-së
Në kuadër të sanksioneve për të mitur sipas legjislacionit penal të shtetit tonë 
parashihet dhe ndë  shkimi i tyre gjegjësisht burgu. Mirëpo jo të gjithë kategoritë e 
të miturve mund t’u shqip to h en dë  ni met. Vetëm të miturive më të vjetër të cilët në 
procederë gjyqësore shpallen penalisht për  gje gjës dhe në përputhshmëri me ligjin 
mund t’u shqiptohet dënimi me burg. në bazë të ligjit dë ni mi me bur ndaj të miturve 
nuk mund të të jetë më i shkurtë se 1 vjet e më i gjatë se 10 vjet. Edhe me rastin e 
shqiptimit të dënimit me burg qëllimi i kësaj mase sansksionuese është rie du ki mi. 
Në ba zë të KP i mituri i dënuar me burg nuk i shkaktohet pasojë juridike të cilat 
përbëhen nga ndalimi i fitimit të disa të drejtave (neni 102, paragafi 3, KP i R.M.-
së). Njëashtu, në bazë të legjislacionit pe nal ekzekutimi i dënimit parashkrohet me 
kalimin e mbi pesë vjetëve nëse për veprën e kryer pe  nale është paraparë dënim me 
dhjetë vjet, etj.. (neni 91, KP, të R.M.-së).

1.2 Kategorizim i të miturve sipas legjislacionit penal të RM-së
Sipas legjislacionit penal gjejgësisht Kodit Penal të RM-së dallon disa kategori të 
personave të mitur.
a) Të mitur: persona që duke filluar nga mosha fëmijërore gjer në moshën 14 vjeç kur 
ata pa e arritur ate moshë kryejnë vepër penale e që njihen në bazë të ligjit,
b) Të mitur më të ri: personat të cilët i kanë mbushur 14 vjeç e nuk i kanë arritur t’i 
mbushin 16 vjeç,
c) Të mitur më të vjetër: personat të cilët i kanë mbushur 16 vjeç por nuk i kanë 
arritur t’i mbushin 18 vjeç.
Nga këto kategori personash sipas legjislacionit penal të shtetit tonë dënimi me burg 
për të mitur mund t’i shqiptohet kategorisë së tretë gjegjësisht të miturve më të vjetër. 

1.3 Gjendja e burgjeve për të mitur në RM dhe perspektiva e saj
Në dispozitat e Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e personave të mitur të privuar 
nga liria është paraparë se sistemi i të drejtës për të miturit duhet t’i përkrah të drejtat 
dhe sigurinë dhe ta promovojë mirëqenien fizike dhe mendore të të miturve.
Në ligjin për përmbarimin e sanksioneve (neni 24, 40 dhe 259 të R.M.-së) është paraparë 
se per sonat e mitur dënimin e burgimit për të mitur deri në mbushjen e moshës 23 
vjeçare e vuajnë në ente të posaçme për kryerjen e burgimit për të mitur, të ndarë nga 
personat në moshën ma dhore. Edhe në Vendimin nr. 07-857/1 të datës 8 gusht të vitit 
2008 të Ministrisë së drejtësisë për ve n dosjen e personave të dënuar dhe të mitur është 
përcaktuar se në burgun Ohër vendosen ve t ëm persona të gjinisë mashkullore më të 
ri të moshës madhore dhe persona të mitur të dënuar me aktvendim të plotfuqishëm 
gjyqësor me dënim me burgim për të mitur.
Klasifikimi i të rinjve nëpër dhoma është zgjidhje e vetme në suksesin e dëshiruar 
për një ri ha bilitim të plotë të të miturve. Mund të ketë të rinj që janë dënuar për një 
vepër shumë të lehtë si p. sh. për një vjedhje, por shoqërimi i tij në një dhomë me një 
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transportues dhe përdorues dro ge ka një rrezik që ky fëmijë të “zhytet” më thellë në 
krim dhe të ‘perfeksionohet e pro fe sio nali zo het’ nga ‘mësuesit e këtillë’.
Klasifikimi i të miturëve duhet të bëhet gjithmonë mbi parimin e mosshkaktimit të 
proble me ve nga ana e të miturve dhe e të ndjerit mirë të çdo të dënuari. Të miturit 
mund të kenë zënka mes vete për arsye nga më të ndryshmet. Arsye kryesore mund 
të thuhet se mund të jetë izolimi i ty re nga muret e burgut, çka bën që të dënuarit të 
përleshen për gjëra nga më të parëndësishmet, pra ndaj do të jetë e arsyeshme që ata të 
angazhohen dhe të merrren me sport, aktivitete të ndrysh me dhe me lexim. Ata edhe 
pse në momentin e pikërishëm ndodhen në burg, por ama janë kate go ri potenciale 
shum e shkëlqyeshme që të rikthehen si anëtarë shum të vyeshëm të shoqërisë so në.
Problemi i mbipopullimit, si në të gjitha entet për vujtje të dënimit me heqje lirie në 
Maqe do ni, është i pranishëm edhe në burgjet për të miturit.
Rreziku më i madh që mund t’u shkaktohet të miturve vlerësoj se është familjarizimi 
në bu rg, i llogaritur sipas meje problematikë mjaft serioze, e sidomos për ate kategori 
personash të ci lët rrjedhin nga familjet problematike, dificitare e kështu me rradhë.
Të miturit duhen trajtuar në qendra speciale, sepse vetëm nocioni i burgut i lodh dhe 
i stre son, i krijon një mbyllje që në fillim. Prandaj, vlerësoj se shkolla e riedukimit, 
është një domos do sh mëri për këtë kategori perso n ash. Ajo është shumë e nevojshme, 
sidomos moshat e reja, të cilët bëjnë një numër të vogël kri m esh dhe të marrin një 
trajtim special. Qëndrimi i të rriturve në burgje së bashku me të miturit, ash  tu siç 
u theksua dhe më sipër, ka një efekt tejet negative tek kjo kategori, madje lirshëm 
mund të thuhet se në shumë raste u hapet rruga e “shkollës së krimit”. Duhet që ata të 
shmangen nga rë ni en në grackën e monotonisë.
Njëashtu, theksi tjetër të cilin e vëra për të miturit që kanë probleme me ligjin, është 
edhe fa milja. Prandaj, të miturit delikuent duhet të të këtë lidhje të ngushta me 
familjen, sepse ndoshta tra   uma me të cilën kanë ardhur këta fëmiljë është dhe pak 
defekt i familjes. Në ndërtimin e pro g r a meve, shërben jo vetëm për personalitetin e 
individit që ndalohet nga plocia dhe shkon në shko  llën e riedukimit, por shikohet 
edhe prejardhja e tij. Sepse në rast prejardhja e tij është nga një familje, e cila e ka 
braktisur lind si detyrë për të bërë të pamundurën për komunimikim me fa   miljen 
të këtyre njerëzve që merren me integrimin e tij. Është shumë e domosdoshme të 
dihet të ruhen kontaktet me rrethin shoqëror të tyre, me familjen dhe gjithçka tjetër 
në mënyrë që ky të jetë gjatë gjithë kohës i lidhur me botën e jashtme. Njëashtu është 
e domosdoshme organizimi i ku r  seve të ndryshme profesionale, sepse kështu ata 
mund të përvetësojnë, zanate që shpejt dhe ja në të kërkuar në tregun e punës. 
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Introduction

The Republic of Albania accessioned to the United Nations Convention on the Carriage of 
Goods by Sea 1978, also known as the "Hamburg Rules" on 20 July 2006 (Law 9504, 03.04.2006, 
Al). The Convention entered into force in Albania on 1 August 2007 and at the time Albania 
was the 32nd State Party to the Convention. 
The purpose of the Convention is to establish a uniform legal regime governing the rights and 
obligations of carriers, shippers and consignees under a contract of carriage of goods by sea. 
Even thought that the Hamburg Rules were adopted by a number of jurisdictions keen to see 
reform, by new States (especially those created from the former Soviet Union), and were also 
recommended by influential figures in the World of Maritime Law, the impact of the Rules 
has been limited. Some of the ratifying states and some commercial nations such as Egypt and 
Nigeria adopted the Rules but failed to apply them. Furthermore most of the ratifying states 
are not major players in international shipping. (Martínez Gutiérrez, 2009, p. 243)
It is important to note that with the demise of colonialism and the emergence of independent 
sovereign states, mostly shipper countries, the Hamburg Rules were developed to accommodate 
their interests and to level the playing field. The Hamburg Rules appear to be more “cargo 
friendly” than the preceding Hague and Hague Visby Rules, as they really are to some extent. 
At that time it appeared reasonable for a developing country such as Albania to enforce the 
Hamburg Rules. However, mostly because of the geographic position and economic necessity 
is in the interest of Albania to become a maritime nation. The beginnings of an Albanian 
merchant fleet and institutions for training seamen are already in existence. 

2.   The Rotterdam rules

Even after the Hamburg Rules the desired international uniformity was not achieved. 
In fact there were four possibilities or set of rules governing international carriage of 
goods by sea: Hague, Hague-Visby, Hamburg Rules and the national hybrid regimes: 
such as China, Nordic Countries, Australia…etc. Still, neither of these regimes takes 
into account modern transport practices, such as the widespread use of containers 
and door-to-door transport contracts.
With the rapid volume increase of international trade, the emphasis during the 
development of Rotterdam Rules (RR) was to create an instrument which promotes 
global harmonization. The RR are based on the existing Hague-Visby and Hamburg 
Rules, but they contain significant changes and introduce new concepts and 
terminology. 
The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods  
Wholly or Partly by Sea was approved by the UN General Assembly on the 11th of 
December, 2008 and a ceremony for signature opening was held on 23 September 
2009 in Rotterdam (the convention's informal namesake). There are 25 signatories to 
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the treaty, but only 3 (three) ratifications.

3. A comparative analysis: Rotterdam rules vs. Hamburg rules

3.1    Definitions
The RR in addition to the international maritime carriage of goods extends also to 
international multimodal carriage of goods, defined in article 1. It is best described 
as a “maritime plus” instrument, which explains much of the Convention’s new 
terminology. Like the Hamburg Rules, the RR are focused at contracts of carriage in 
general, with charterparties excluded. The RR provides uniform rules in areas where 
no such rules exist under Hamburg Rules, such as volume contracts, defined in article 
1.2; the liability of some categories of third parties or maritime performing parties, 
article 1.7 and 19.1; electronic transport records, article 1.17 – 23. 
 
3.2    Carrier Obligations 
In Hamburg Rules the lower threshold of exercising due diligence to make the ship 
seaworthy before and at the beginning of the voyage was discarded.  However, there 
is an arguable implied continuous obligation that the carrier should maintain the 
ship in seaworthy condition (Bal, 2009, p. 19). Furthermore, no reference is made 
to the carrier obligation to care for the cargo on board. This because regardless the 
circumstances the liability rests on the carrier for cargo damages, except when the 
carrier proves that “he, his servants or agents took all measures that could reasonably 
be required to avoid the occurrence and its consequences”, article 5.1. 
The RR regulates separately these two obligations: 
•	 The obligation of the carrier for making the ship seaworthy is continuous, to be 

fulfilled at the beginning and to cover the entire period of the carriage by sea, 
defined in article 14. This is an important change to the previous Hamburg Rules. 
The problem is that the wording by which all this is achieved is very complex and 
one cannot be assured that the courts are going to find it easy to operate (Martínez 
Gutiérrez, 2009, p. 248).

•	 The carrier’s obligation to take care for the cargo, applies during its responsibility 
period, set out in article 13.1.

 
3.3    Carrier Liabilities
Both under Hamburg Rules and the RR the carrier is always liable for loss, damage 
or delay caused by his fault or his servants, agents fault. However, in RR the carrier 
is responsible for more categories of persons. Defined in article 18, are included: 
performing parties, maritime and non-maritime, employees of the performing party, 
master, crew…etc. 
In addition, the limits of liability for loss or damage of goods have significantly 
increased from 2,5 SDR per kg or 835 SDR per package in Hamburg Rules to 3 SDR 
per kg or 857 SDR per package in RR.

3.4    Burden of Proof
“The Hamburg Rules does not regulate in full the allocation of the burden of proof, 
because they do not state which, if any, is the burden of proof resting on the claimant” 
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(Bal, 2009, p. 22).  In RR the initial burden of proof is on the claimant, who has to 
prove that loss, damage or delay of goods took place during carrier’s period of 
responsibility, article 17.1. The burden of proof then shifts to the carrier who has 
two alternatives: the first, to prove that the cause of the loss, damage, or delay is not 
attributable to its fault or fault of any performing part, master or crew, employees …
etc. The second, the carrier has to prove that the loss, damage or delay is caused by an 
excepted peril. In the Hamburg Rules the reversal of the burden of proof alternative 
is ignored except for the loss, damage or delay caused by fire (Berlingieri, 2009, p. 
8). 

3.5    Delivery of Goods
The Rotterdam Rules don’t give a definition to “delivery of goods” neither in article 
1 “definition” nor in Chapter 9 “delivery of goods”. There are countries where the 
“delivery of goods” rules require the consignee to actually take delivery of the goods. 
On the other hand, in some other countries the rules consider the goods delivered 
when the goods are placed under the consignee control. This can be done by actual 
delivery of goods or by delivery of transport documents.
Since “delivery of the goods” defines the end of carriers’ obligations, is difficult to 
ensure when carrier’s obligations and liabilities have ended or not. This is a flaw in 
the RR, the Rules do not define the liability period of the carrier. In addition, under 
article 11 the carrier has the obligation to make delivery of the goods, but the Rules 
do not establish carrier’s liabilities if it fails to make the delivery of goods or makes 
misdelivery of goods (Liu, 2012).
` 
3.6    Validity of Contractual Terms
The duties and liabilities of shippers, consignee and documentary shipper under the 
RR are incapable of being directly or indirectly excluded, limited or increased by 
contract, unless otherwise is provided by the Rules. Any term in a contract of carriage 
that effects such a variation is void, article. 79.2.
This new development in RR finally brings the status of the duties and liabilities of 
shippers into line with the long established position of the duties and rights of the 
carrier. In article 80, the RR permits freedom of contract for “volume contracts” but 
only under certain conditions.

3.7    Shipper Obligations and Liability 
The Hamburg Rules are mostly focused on the carrier’s liability to the shipper and 
very little liability is imposed on the shipper, article 12 and 13. In article 13, is stated 
that the shipper has the obligation to inform the carrier of the dangerous nature of the 
goods. The RR imposes more requirements on shippers, particularly the obligation 
to share information and clearly imposes liability on a shipper that breaches the 
requirements (Sturley, 2007-2008, p. 262).
Chapter 7 of the RR regulates in more details the shipper obligations and liability. 
The shipper has the obligation to deliver the goods ready for carriage, article 27. 
In addition, the shipper must provide information, instructions and documents to 
the carrier necessary for the proper handling and carriage of the goods, article 29. 
However, there is a controversial aspect in chapter 7: the shippers and documentary 
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shippers’ liability to the carrier is unlimited. The opposite is for the carriers, they have 
limited liability to the shippers. The shippers are less likely to cause damage to the 
carriers, so this unlimited shippers liability to carriers doesn’t make sense (Bal, 2009, 
p. 63).
The shipper in strictly liable for breach of its obligations set out in article 31.2 and 
32, that for the breach of the obligations set out in articles 27 and 29 is based on fault 
(Berlingieri, 2009, p. 19).  

3.8    Jurisdiction
The RR deals with jurisdiction and arbitration, and the relevant provisions are 
essentially based on the overly restrictive approach of the Hamburg Rules. The basic 
difference is that the RR allows exclusive jurisdiction clauses in respect of volume 
contracts (Berlingieri, 2009, p. 46).

Conclusions

It appears that the RR couldn’t strike the proper balance of risks between carrier and 
shipper interest and that this balance has shifted in favor of the shipper interest. If 
ratified the RR will significantly increase the liability of shipowners and maritime 
carriers in respect of the carriage of cargo (Association, 2009, p. 1). Furthermore, the 
shipowners and carriers are now liable for the negligence of maritime performing 
parties. If the RR are adopted widely the carriers will see an increase in the cost of 
cargo claims.
The RR are more extensive and detailed, they run up to 96 articles compared to 34 
articles of Hamburg Rules. The problem is that “the drafting, on occasions, is tortuous, 
and whereas it is quite clear that those who drafted the convention were seeking 
clarity and certainty, without gainsay virtuous goals, the abiding impression is that 
the very opposite is being achieved” (Thomas, 2008, pp. 189 - 190).
There are some new positive aspects in RR:  the extension to doo-to door carriage 
in addition to port to port carriage. Several beneficial aspects of Hamburg Rules are 
retained. The provisions on electronic transport data are a positive step forward 
since in the future the electronic transport data will be used and accepted widely and 
probably will replace paper documents.
Taking into consideration the national shipping interest of Albania, to become a 
maritime nation, it would be appropriate for Albania to ratify a Convention which 
is more “shipowners and carriers friendly” or at least strikes the proper balance of 
risks between shipowners, maritime carriers and shippers. This is not the case of 
RR, where it seems that the balance of risk has shifted in favor of the shippers. The 
convention is ratified only by 3 (three) countries and remains doubtful whether the 
convention show the way forward.
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Abstract

The paper will give an overview of the discovered international channels of illicit drug 
trafficking in the Republic of Macedonia and drug criminal groups and networks in terms of 
their placement and manner of action. The illicit narcotic drugs traffic and their smuggling, 
in all its features and characteristics (scope, dynamics, manner of execution, perfection of the 
methods used by the perpetrators), is a delicate matter with a high level of organization. The 
effective prevention of this type of crime implies an even higher degree of organized response. 
The general goal of the paper is to present the conditions and future prospects of illicit drug 
trafficking in the Republic of Macedonia and the activities undertaken by the competent 
bodies for its prevention.
In order to getting a more complete picture of the way in which international channels of illicit 
drug trafficking are detected and interrupted, three cases (Bosporus, Transit, and Conductor) 
were analyzed in the paper, which revealed large amounts of drugs and smashed several 
criminal organizations.

Keywords: drugs, illicit trafficking, criminal groups, drug crime.

1. Introduction

An important step has been made in the Republic of Macedonia in promoting the 
instruments in the fight against transnational drug crime. Confirmation for this was 
the successful actions of the Ministry of Internal Affairs that resulted in a number of 
interrupted international channels and seizure of more tonnes of narcotic drugs.
Based on the analytical perceptions about the interrupted international channels of 
illicit drug trafficking in Republic of Macedonia, in the previous years we witnessed 
a seizure of heroin, marijuana, cocaine, morphine and amphetamine. As for the place 
of the drug seized, of the discovered international drug trafficking channels, some of 
them were interrupted at the border crossings, and cases detected inside the country. 
The transport and distribution of drugs in the most cases were carried out with 
passenger vehicles, then with freight vehicles, and a number where it was all done by 
airplane or as means of transport were used a bus and a boat. Otherwise, most often 
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the drugs were discovered in specially made bunkers in vehicles.
According to the origin of the drugs, the heroin that was smuggled through the so-
called “Balkan Route” to the countries of Western Europe, usually was coming from 
Turkey and the marijuana that is a subject of smuggling from our country to Greece 
has its origin in Albania. The synthetic drugs usually come from Bulgaria.  According 
to the data of the Unit for fight against illicit drug trafficking at the Ministry of 
Interior Affairs, have been stopped few smuggling channels of synthetic drug 
(Todorovski, 2014:195): the smuggling channel: Bulgaria - Macedonia; smuggling 
channel: Albania - Macedonia; smuggling channel: Bulgaria-Macedonia - Albania - 
Italy - Switzerland; smuggling channel: Bulgaria-Macedonia - Kosovo and smuggling 
channel: Netherlands-Macedonia.

2. Analysis of certain cases of interrupted drugs and drugs driving
2.1. Operation „Bosfor“
In 2009, a joint operation of the Macedonian, Turkish and Bulgarian police was 
carried out, resulting in the dismantling of five international channels in the 
Republic of Macedonia, and one in Turkey and Bulgaria. In total, 346 kg of heroin 
were seized, of which, over 100 kg in the Republic of Macedonia. Drugs, originating 
in Turkey, were smuggled along the "Balkan Way" to the countries of Western 
Europe. With the organized police actions have been caught the organizers, 
the transporters and the contractors and a well-organized international drug 
trafficking network has been cracked.
This international operation was run under the name "Bosfor". The Drug 
Enforcement Units of the Ministry of Interior, in cooperation with the Customs 
Administration of the Republic of Macedonia, performed this complex operation 
in several phases, in cooperation with the Turkish Drug Enforcement Service 
and the DEA. Special investigative techniques were applied - monitoring 
of communications and infiltration in the backbone. In order to gain certain 
knowledge about the goals, the time of conducting criminal activities, the ways of 
transporting the drugs and the places of its transshipment and storage, infiltrated 
hidden agents from the service to fight organized crime. During the operation, a 
fictitious drug buyer was involved and a pre designed and controlled transport 
was carried out.
Common for all stages of the "Bosfor" operation is that the drugs were intended 
for the Western European countries; its starting point was Turkey, and it transited 
through the Republic of Macedonia and was transmitted at all stages by freight 
motor vehicles, concealed in mixed goods. It is also noted that the packaging of 
the drugs, the "goods" used for its concealment and the places of its seizure, were 
often changed by the drug dealers.
During one of the phases of the "Bosfor" operation, heroin packed in polyethylene 
transparent packaging with dimensions of 120x60x1 cm was seized, in contrast to 
the previously recognizable packaging in the form of the so-called "Bricks". The 
heroin was hidden in roller blinds with curtains.
In the next phase of the operation, heroin was seized in the Skopje municipality 
Chair, which was concealed in polyethylene packages, in a truck loaded with textile 
goods. The heroin was loaded in Turkey, and it was supposed to be transported 
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to Kosovo via the border crossing "Medzitlija". The temporary destination of this 
heroin shipment was Gostivar. Fearing not to fall into the hands of police, the 
Turkish drug traffickers wrapped indigo-paper packaging to prevent detection 
with an X-ray machine. The packaging was painted with a grease that smelled of 
menthol so that the drug can not be smelled of police dogs. Such sophisticated 
methods of hiding drugs speak about the information of criminal organizations 
about the technical equipment and capacities of the police authorities.
The next example of heroin seizure, within the "Bosfor" operation, is the operative 
action of detecting heroin during a search of a house in the village of Ljuboten 
(Skopje). The heroin was stored before it was repackaged and distributed to its 
final destinations.
74 kilograms of heroin concealed in a truck with Skopje license plates were 
seized in one of the coordinated actions of the police services from the region and 
the Athens-based DEA. The seizure was carried out on the territory of Greece. 
Citizens of Turkey and Serbia were arrested.
These examples confirm the theses about the changing of the directions of heroin 
transport and co-operation between the criminal drug groups.
Within the framework of the "Bosfor" 9 operation, another international trafficking 
channel for heroin trafficking, Turkey - Greece - Macedonia, was stopped. The 
heroin was intended for the domestic drug market. On the basis of previously 
obtained operational knowledge and undertaken coordinated measures and 
activities, on February 9, 2012, at the border crossing Bogorodica, at the entrance 
into the Republic of Macedonia, a detailed inspection was carried out of a 
passenger vehicle "Opel Astra" with Skopje license plates, ownership and driven 
by a resident of the village of Aracinovo in Skopje. A black plastic bag of brown 
powdery substance with a total weight of 1 kg and 950 g was found beneath the 
battery, which was found to be heroin after the conducted expert examination in 
the Department of Criminal Techniques of the Ministry of Interior.
Also, on February 10, 2012, the Ministry of Internal Affairs in the joint international 
operation Bosporus 10 in coordinated cooperation with the Turkish Drug 
Enforcement Service, the Ministry of Internal Affairs of the Hellenic Republic, 
the Customs Administration of the Republic of Macedonia and the SELEC 
Center interrupted an international heroin trafficking channel: Turkey - Greece - 
Macedonia - Albania - Western European countries as final destinations. Around 
20 kilograms of heroin packed in two transparent plastic bags were seized in a 
freight motor vehicle transporting mixed goods. A part of the drug was detained 
in Turkey, the other part seized in the Republic of Macedonia. The drug contractor 
was a person from Suva Reka (Kosovo), transport organizer was a person from 
Skopje (Macedonia), and senders of the shipment with heroin - persons from 
Turkey.
The Turkish organized crime groups, albeit homogeneous and hierarchically 
set up, have, over time, formed some lasting partnerships with other organized 
criminal groups in Europe. In this sense, the cooperation between Turkish and 
Albanian drug groups has proven particularly useful in the exploitation of large 
segments of the European drug market.
In the ten extensions of the "Bosfor" operation, over 362 kilograms of pure heroin 
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were seized, which was worth over 15 million euros in the Western European 
drug cartels.
2.2. Operation „ТRANZIT“
On  January, 7 2007, the smuggling chain South America-European Union was 
terminated, and the Macedonian police at the Blace border crossing (Kosovo 
border) for the first time in history seized such a large quantity of cocaine-type 
drugs which value at the domestic drug market was estimated at nearly 100 
million euros. The high-quality cocaine in powder form, packed in 389 packets 
weighing 1.1 kg, was settled in 76 cans of acrylic paint. Its total weight was 
486 kilograms. Measures of criminal prosecution were undertaken against two 
perpetrators, to whom a final verdict was pronounced - a prison sentence of 14 
years and six months.
The Police sources say the drug was packed in Venezuela, and its last transshipment 
was carried out in Bar (Montenegro). The traffickers had estimated that the customs 
control and police attention during the New Year's and Christmas holidays will be 
weaker than usual and that the drugs will be able to cross the territory of Montenegro 
without any problems. The shipment was taken over by the company "Saranda Abaz". 
The truck went through Montenegro and throughout Kosovo, but did not pass the 
last customs control at the Blace border crossing (Republic of Macedonia), before 
heading to the final destination in Greece.
The cargo ship "Suzana", loaded with cocaine, started its journey on November 
15, 2006 from the port of La Guaira, Caracas - Venezuela. Upon its arrival at the 
port of Malaga, Spain, the cocaine container was overloaded on the ship "Karsten" 
which headed towards the Italian port "Gioia Tauro" in the region of Calabria.
From the Italian port, the cocaine shipment was transferred to the Mali Losinj 
ship and directed to the port in Bar (Montenegro). From the port of Bar, on 
January 4, 2007, the container was taken over by the company "Saranda Abaz". A 
cocaine trailer was heading to Kosovo and arrived on the border crossing "Blace" 
(Republic of Macedonia) on January 6. On January 7, during customs control, it 
was determined that the truck belonging to the company "Saranda Abaz" carries 
486 kilograms of cocaine. According to the documentation, the final destination 
of this cocaine shipment was Thessaloniki (Greece).
The carried out police actions, as well as the seized drugs in this period, only 
once again confirmed the assumption of diversification of criminal narcotics 
groups, ie the exchange of drugs and weapons between criminal groups and 
terrorist organizations operating in Western Europe, such as for example, the 
Irish Republican Army and ETA (Basque Fatherland and Liberty). In the present 
case, it is about the involvement of the Balkan in such criminal activities, or more 
precisely, the involvement of criminal structures from several countries in the 
region. For example, the payment of narcotics by IRA to illegal arms traffickers 
from Croatia ("Balkan network") has proven.
On the other hand, the evidence available to the police services does not draw 
the conclusion that IRA's complex connection with narcotics traffickers in Latin 
America is involved in the trafficking of weapons and drugs. It is important 
to emphasize the links between the Revolutionary Armed Forces of Colombia 
and their usual interactions, or direct exchange of arms for arms. FARC's main 
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revenue comes from the sale of narcotics (FARC-EP is listed on the U.S. State 
Department list of Foreign Terrorist Organizations: U.S. Department of State – 
Comprehensive List of Terrorists and Groups Identifed Under Executive Order 
13224). According to this scenario, the movement of narcotics from Latin America 
to Europe is associated with the payment of the IRA with drugs. The complexity 
of these illegal movements is also increasing with the exchange of weapons 
with the IRA (and vice versa) (http:///www.fas.org/irp/world/para/ira) through 
Croatian smuggling channels (Germany, Generalbundesanwalt. “Indictment of 
Two Alleged Leading PKK Functionaries”, FBIS Document EUP20021029000049). 
The knowledge and the theses of various analysts from the European Union, in 
relation with the Operation Transit, are supported precisely by the fact that the 
Mali Losinj ship, which transported cocaine, is Croatian.
2.3. Operation „DIRIGENT“
The Center for Suppression of Organized and Serious Crime at the Ministry of 
Interior of the Republic of Macedonia, working on preventing the illicit trafficking 
in narcotic drugs, based on previously received operational information and 
information, directed the investigation and the operational actions towards the 
criminal activities of the organized narcotics group and its members - organizers, 
mediators and drug dealers who for a long period of time were involved in illicit 
trafficking in heroin in the territory of the Republic and Macedonia, Germany 
and Austria (Figure 1).

Figure 1. Narco Route: Macedonia-Austria-Germany, used for heroin trafficking 
by a Macedonian organized criminal group.

The obtained informative findings indicated an existence of an organized criminal 
group led by persons of Macedonian nationality, from Skopje and Veles, who 
recruited juniors - Macedonian nationals for the sale of narcotic drugs heroin 
in Frankfurt (Germany) and Vienna (Austria). The planned and coordinated 
investigative measures, undertaken by the Ministry of Interior of the Republic 
of Macedonia, in cooperation with federal criminal police of Germany and 
Austria, confirmed the findings, the structure of the group, its organization, its 
connection and cooperation with other criminal groups, and criminal networks 
in the Republic of Macedonia and abroad, the way of acting and the manner 
of recruiting new members. It has been established that the criminal group is 

Germany
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characterized by a high level of organization and division of responsibilities in 
the performance of the given specific tasks. Taking into account the importance, 
size and international dimension of criminal activities, their coordination by the 
criminal group was carried out at the highest level.
In addition to the police services, the public prosecutors from Germany, Austria 
and the Republic of Macedonia were involved in this operation called "Dirigent". 
The whole operation was carried out by careful action and providing evidence 
necessary for further judicial proceedings. The agreed joint international 
investigation was aimed at depriving the persons involved in drug crime.
The investigation revealed a new way of acting of the criminal organization. 
Namely, the heroine intended for street sales was purchased from the Kingdom 
of the Netherlands and Belgium, transported to rented apartments in Vienna 
and Frankfurt where it was mixed and repackaged in packages of 1, 5 and 10 
grams, and then distributed to persons who they did street sales. The organizers 
coordinated the procurement, transport and sale of heroin in the territories 
of Germany and Austria, by telephone, from the Republic of Macedonia. The 
illegally earned money from the sale of heroin was transferred from Germany 
and Austria to the Republic of Macedonia by using the service - quick money 
transfer "Western Union" and "Money gram". The organized crime group, by 
committing illicit trafficking in heroin, realized large financial resources that it 
invested in buying real estate (houses, apartments), building weekends, buying 
luxurious passenger cars, cafe bars, restaurants, and part of them spent in casinos 
and betting houses.
In October 2010, by the Basic Public Prosecutor's Office for Prosecution of 
Organized Crime and Corruption, and by an investigative judge from the Basic 
Court - Skopje 1, orders were issued for the application of special investigative 
measures: monitoring of communications, under conditions and procedure 
determined by law (Article 142-b paragraph 1 item 1 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Macedonia), search of a home and other premises, 
preparation of means of transportation for the purpose of creating conditions for 
monitoring communications in accordance with Article 142-b paragraph 1 item 3 
of LCP. ("Secret Observation monitoring, visual and tone recording of persons and 
objects using technical means"). With a joint operation by the Austrian, German 
and Macedonian police, a chain of illicit trafficking in heroin was interrupted, 
with about 400 arrests being carried out, and a large amount of drugs and cars 
was seized. This criminal group, due to the specific organization, complexity of 
the actions and the international dimension, and because of the location of the 
activities, was called the "Frankfurt mafia". The drug group, for a certain period 
of time, controlled the heroin market in Vienna (Austria).
The organization and connection of the criminal group were so good that the 
procurement, transport and distribution of large quantities of high-grade heroin could 
be re-validated within a few days. The main organizers were Macedonian citizens, 
and the dealers were in charge of distribution of drugs at a lower level in Vienna 
(Austria) and Frankfurt (Germany). To this end, they used apartments in these cities.
The findings from the conducted investigations point to the fact that the center of all 
operations was in the Republic of Macedonia, that is, the entire sale of heroin in the 
streets of Vienna and Frankfurt was managed by Skopje and Veles. The organizers 
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coordinated telephone sales of heroin in Frankfurt and Vienna through intermediaries 
who issued orders to dealers about where, how much and at what price to sell heroin. 
Street dealers subsequently had an obligation through Western Union and Money 
gram to send their earnings to the Republic of Macedonia, that is, to the leaders of the 
Frankfurt Mafia or their closest associates.

Chart 1. Monitoring the communication of the group and its connection 
in the Republic of Macedonia

The heroin was purchased in Iran, and through the territory of Bulgaria and 
Turkey it was transported to Austria and Germany to end up on the streets of 
Vienna and Frankfurt.
The narcotics group has been functioning for two years before the investigative 
actions begun. The first people had previously had a lot of experience with street 
sales of heroin, in particular, they knew the dealer's work. During this period, 
they started forming a criminal group recruiting their so-called. "Soldiers". They 
became heads of a group of five people. They soon gained additional experience 
on how heroin distribution is distributed and how the earnings received are 
managed.
The police operation called "Dirigent" lasted for a longer period of time. The 
purpose of the action was to fully unveil a criminal structure called the "Frankfurt 
Mafia" which dealt with smuggling and trafficking of heroin in the territory of 
Austria and Germany. The action was a continuation of Operation Veles. In 
addition to persons from Veles, this criminal structure included persons from 
Skopje, Sveti Nikole and Gevgelija. We are talking about Macedonian citizens 
aged 18 to 53 years. It is assumed that this group has been successful in the streets 
of Vienna and Frankfurt in the past years to sell heroin worth millions of euros. For 
the street sale of heroin in Austria and Germany, this organized criminal group 
recruited persons from the Republic of Macedonia to provide travel expenses, 
accommodation and food and paid them a certain percentage of heroin sales.
377 police officers from different police units were engaged to coordinate the 
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conduct of "Dirigent". On the basis of issued orders from an investigative judge 
33 searches were conducted in homes and other premises, of which: 18 searches 
of objects in Skopje, 8 searches of objects in Veles, 5 searches of objects in Sveti 
Nikole and 2 searches of objects in Gevgelija. During the searches, cash was 
found in the amount of over 50,000 euros, and over 157,000 denars, and it was 
determined that the suspects realized money transfers in the amount of 265,000 
euros. During the searches, 14 cars and 2 motorcycles suspected of being used for 
committing crimes were seized.
The profile of this Macedonian criminal group shows the diversity of Albanian, 
Montenegrin and Serbian drug groups. Namely, no deception or disloyalty to the 
orderers was noticed, and the proceeds from the sale of heroin, since they were 
not spent in casinos, nightclubs, bars, etc., members of this drug group did not 
attract attention to the local police.

Conclusions

Although the problem of drugs has been present for several decades, the scope and 
scale of the problem has not yet been sufficiently explored and described. From an 
international perspective, no country can independently tackle the drug problem. 
World drug problem contains (World Drug Report 2012, UNODC): illegal cultivation, 
production, processing, sale, demand, trade and distribution of narcotic drugs and 
psychotropic substances, including amphetamine type of stimulants, the diversity 
of precursors and related criminal activities. Especially vulnerable are the countries 
with weak social and institutional structure or countries where political events, 
internal instability or internal or regional conflicts have contributed to the weakening 
of state structures and institutions.
The Police of the Republic of Macedonia in terms of creating a framework for 
measures and activities and a balanced and integrated approach to the drug problem, 
in coordination with the EU Drugs Strategy (Proceedings of Laws, Regulations and 
Directions for Drugs control of illicit drugs in the EU) has been developing strategies 
for controlling the drugs within the National Program for the Control of Drug Abuse 
and Illicit Trafficking in Narcotic Drugs (35/96). Some have proved more successful 
than others, but experts who study this issue suggest, depending on local conditions, 
accepting, in a modified form, the next eight alternative strategies for drug access, 
applied by police and anti-drug agencies Drugs of the United States. Macedonian 
police, in its operative work and the activities it undertakes in this plan, basically 
applies the quoted strategies:
•	 Expressive law enforcement 
•	 Application of special investigative measures
•	 Control of the gang  and criminal drug groups 
•	 Enhancing the fight to enforce laws at the street level and at the city level
•	 Destroying the neighborhoods
•	 Prevention of drug miss-usage 
•	 Control of yield in the country – source of drugs 
•	 Disconnection
The analyzes of certain operations are useful for identification of evidence through 
which some criminal association or behavior can be interrupted. The secretly recorded 
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conversations, the written notes, or the bills found by the detainees often imply drug 
trafficking and the cost of drugs.
We can conclude that the criminal organizations have a sophisticated approach 
and are flexible in their work. They adapt quickly, find new methods for drug 
trafficking, new destinations for storing, transporting drugs, as well as new 
money laundering mechanisms. The drug traffickers have gained significant 
power and wealth through the use of violence, intimidation and corruption. The 
effective prevention of this kind of criminality imposes the need for even higher 
degree of organized response to any society, that is, the international community, 
in general.
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Abstract

The concept of self-determination is a very old concept, revealed during the French 
Revolution. For the first time, in academic level it was treated 150 years ago from J. 
S. Mill. According to him: self-determination might be understood as the right of  
a group of people for separation from a state. For Mill the important thing is the 
condition to realize and demand the exercising of the right for selfdetermination as 
“a free will expressed from people, represented from a common feeling of nation, the 
way it is expressed is not so important.“ A significant concept related to this principal 
is found in the Declaration of  Independence of  USA, approved in 4 July 1776, which 
treats these principle as a state power that proceeds from the “reconciliation” of the 
powers through which He exercises the power, conform to what people have the 
right to decide on their own for the way of governing for their social status.
In this statement, is stated not just the right to change or oblige having a way of 
governing when it is not able to assure life, freedom and joy, but the principle is also 
treated as a right to stop political relations that established with other nations, and 
to occupy, among the powers of this world, the special and equal place, that natural 
laws and their natural god gives.
The right for selfdetermination in this statement is mainly treated as a right to be 
exercised in relation with the government and the right of people.
In this framework this article claims to historically analyze, but also describe the 
most important acts in the history of jurisprudence of the International Right, where 
the idea and the principle of selfdetermination is treated : The French Statement for 
Human Rights and the Statement of Rights for People of Russia, the Statement on 
giving independence to colonized countries and nations, the International Pact for 
Civil Political Rights and the International Pact for the Economic, Social and Cultural 
Rights, the Atlantic Card and the principle of self determination.

Keywords: principle of self-determination; the right of self-determination; 
international right; Acts of the International Right.

Introduction

The French Statement for Human Rights and the Statement of Rights of the people of 
Russia, is of a special importance in the treatise of the principle of self-determination, 
because these are considered from jurisprudence and international doctrine as the 
first instruments that have treated and analyzed the principle of self-determination.
In the French Statement for Human Rights of 1789 and 1793, we will find the other 
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notion, where the principle of self-determination is treated and confirmed as a 
right where  “the general will of people“ is the foundation of every power, that „ 
sovereignty “ belongs to people, confirming the thesis that every nation is lord of its 
territory and has the right to decide freely his destination.
In this statement we find a concept that is closer to the way that the principle of self-
determination is treated, where there is mentioned the free will of a nation and the 
sovereignty, the territory or the will of people as supreme representatives [1].
Meanwhile The Statement of Human Right for People of Russia, approved in 15 
November 1917, based on history, in Revolution of November, is a movement for 
the fall of the regime of tsar in Russia.This statement has as main objective the 
replacement of the politics of inequality with the politics of  voluntarily alliance of 
people in Russia.
The statement confirms that the future politics in national issues are going to be 
bases on: (1) the principle of equality and sovereignty of people of Russia, (2) the 
right for people of Russia for free self-determination up to separation and creation 
of independent states, (3) the obligation of every national and national-religious 
privilege, and (4) the free development of national minorities Ease of Use [2].

I. The Card of Atlantic and the principle of self-determination
      
In the period between two world wars, the right for self-determination wasn’t fully 
accepted in the list of the basic principals of International Right, because it wasn’t yet 
widely supported, that‘s why the leaders of antifascist alliance many times during 
the Second World War declared that the failure to provide security of the right for 
self-determination presents one of the most important objectives.
The first vision of the postwar world was precisely given from the president of USA, 
Franklin D.Roosevelt and Prime Minister of Great Britain and Northern Ireland 
Winston Churchill. The Card of Atlantic was created (14 August 1941), which aimed 
the cooperation of countries in the international arena, cooperation that was to be 
built on the basis of respecting sovereignty and the right for self-determination.
In this card, points 2 and 3, declared that none territorial change would be done, if 
the change was not in accordance with the free will of people. In it’s second point it is 
declared that: territories have to be in accordance with the claims of nations that have 
confused problems from the historic injustice. While in the 3-rd point it says literally 
that: the right of all people for self-determination is something born [3].

II. The Card of United Nations and the priciple of self-determination

The origin of United Nations is related to the Statement of United Nations (1 January 
1942), where the representatives of 26 states that were part of the war, together with 
the countries of the axis (antihitlerian one), were obliged to form a coalition as far as 
the war was to go on, on the basis represented in the Card of Atlantic.
According to the representatives of this countries the desire to‚ establishment a 
kind of peace that could offer to people the chance to live a secure life inside their 
boundaries, a kind of peace that would bring to all people in all countries the security 
to have a normal life, delivered from fear and poverty [4].The conference that signs 
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the foundation of this organization, was assembled in San Francisco (in 1945), at the 
end of which the Card of UNO was drafted. This card is the main document that 
contains principles, purposes, structures and the way that UNO functions.In the 
UNO Card, in the first chapter where its principals and purposes are written, the first 
article approaches to the principle of self-determination.
First article, second paragraph, says that United Nations commit themselves 
to: develop friendly relations among nations, relations that have their base in the 
principles of equality and self-determination of nations, and also undertake further 
action for the consolidation of peace [5].In this card we will see the principle of self-
determination, in article nr. 55 [6].
This article has as purpose to create self-determination, in a state of stability and 
welfare, which is needed in order for the peaceful and friendly relations to dominate, 
things that have the basis in the respect of the principles of equality and self-
determination. The principle of self-determination is also found in the prohibitions 
that the Statement Card has over the non-governed state territories [7]. 
This statement, including its 73 article, where the members of United Nations, that 
have or take the responsibility for the administration of state territories, where the 
people have not yet achieved the full self-governing, recognize the principle according 
which the interests of inhabitants of these state territories that have priority; they take 
responsibility as a duty that in these framework of the system of world peace and 
national security, established through this card, supports in maximum the good of 
this inhabitants.
Also in article 76, in the b paragraph we find that in accordance with the aims of 
the card, the system of custody serves as a stimulant in political, economic, social 
and educational progress for people living under custody, also in the progressive 
development up to self-governing or independence, corresponding to the special 
relations of each of this territories under custody and their population, and also to 
their desires freely expressed [8].

III. Statement of Independence for colonized countries and people. 
(Rezolution of 1514, (XV) of General Assemble, date 14 December 1960)

       
A special role in the liberation of nations is particularly played from the Statement 
of United Nations, for independence of colonized people and countries, known also 
as the Magna Card of Decolonization, because it marked a new understanding of the 
concept of international custody and the right of people for self-determination.
According to this statement “all nations have the right of self-determination”, they 
have the right to decide for the economic and cultural politics, also they take action, 
for all the territories that have not yet gained independence, for taking all the powers 
of the people of these territories without any limitation, but according to their will 
and desire freely expressed.
This statement, even in the general preamble is based in the respect for principles, for 
equality of rights and free self-determination of all nations, at the same time also to 
ensure the universal and true respect for human rights and freedoms for all regardless 
of race, sex, language and religion [9]. 
The General Assemble of United Nations expressed that recognizes the passionate 
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desire for freedom, to all people that are still not free and the decisive role of this 
nations in their way to independence. United Nations according to this declaration 
express that they are convinced that all people have the inalienable right to have full 
freedom, to exercise their sovereignty and to maintain the integrity of their national 
territory.
Beginning from the statement for the right of nations to self-determinate, it announces 
solemnly the necessity to give an end, quickly and without conditions, to colonialism 
in all forms that it may emerge from.It is said in the declaration, that all the armed 
conflicts or repressive acts that are directed towards the still not independent nations, 
have to be stopped and the right for full independence has to be enabled for them. 
(points 2,3,5).
This declaration also announces literally that: “all nations have the right to freely 
decide their destiny; based on this right, they define their political status and follow 
their economic, cultural and social development [10].Furthermore, the declaration 
makes a new step concerning the aspect of international custody expressing that: “the 
lack of preparation in political, economic, social or educational fields, never has to be 
considered as a pretext in order to delay independence [11]. 
The resolution of UNO through this statement defines all kind of international 
independence, known until 1960, for countries that the principle of self-determination 
would be recognized to, so they can gain unconditional independence.The resolution 
says that” in territories under custody, in territories that are not still autonomous 
and in other territories that have not yet gain their independence immediate action 
will be taken in order to pass to those people all the powers without any condition 
or limitation, in accordance with their will and desires freely expressed, regardless of 
race, religion, or color so that they can be fully free [12].

IV. The international pact for civil political rights and the international pact 
on economic, social and cultural rights

The International pact for civil and political rights and the pact on economic, social 
and cultural rights contains, from the very beginning, in the first article the right for 
selfdetermination as follows: (1) all people have the right of selfdetermination, (2) 
based on this right, they freely define their political status and exercise in freedom 
their economic, social and cultural development, (3) all nation for their purposes may 
possess freely their wealth and natural resources, without violating anyone for duties 
that proceed from international economic collaboration, based on the principle of 
mutual benefit and in the international right. In any case a nation can not be deprived 
form its own tools for living, and (4) member states of the pact including those who 
are responsible for the administration of non-governed territories or territories under 
custody, are going to help the realization of the right for selfdetermination and respect 
these right in accordance with the provisions of the United Nations Card[13].
From this international pacts it is obvious that the right of selfdetermination is 
universal and a basic right of humankind, and it is also a duty “prima facia” to be fully 
recognized and fully respected from states. Any other interpretation is not correct, 
not needed and has to be considered as sophism, that is not acceptable during the 
interpretation of international right.



77

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

The words  “every nation” and “freely define their political”, economic, social and 
cultural status“ do not need to be further interpreted, they clearly indicate that the 
right of selfdetermination is universal and is not limited with decolonization and is 
also valid on definition of politic status.

Conclusions

Self-determination is one of the most debated issues from jurists of the international 
right. The international right defines that with determination of people or nations 
is meant the right of people, respectively of nations, to define their own politic and 
economic status in the international plan and the politic, economic and social in an 
interior perspective.
The international acts and the authorities of the right in the juridical doctrine treat 
the principle of self-determination in two different points of view: in a plan inside 
the country and in the international one. In the inner plan the principles of self-
determination are: (1) in the right to define the state and the social order, (2) in the 
right to freely possess the natural resources and to develop its own economic life, and 
(3) in the right to solve on its own all the other issues that are under the competence 
of the country itself.
In an international perspective, the principle of selfdetermination consists in: (1) the 
right of people and nations for separation or the creation of an independent state, (2) 
the right of people or nations to separate, aiming the unity with another state, and 
(3) the right of people or nations for unity with a state, part of which the country 
were before, but know as members of a federation, as autonomous unit, not in the 
framework of a united state.
In the history of states or nations, the form of the manifestation of principle of 
selfdetermination as a right of nations, it is mostly in the separation of a unit or region, 
aiming the creation of an independent state or aiming the unity with another state.
If we stop and see history, we will find some nations that are separated, having as a 
starting point this principle of selfdetermination, for instance the case of separation 
of Norway and Sweden, the separation of Czechoslovakia in Czech Republic and 
Slovakia, the separation of ex-Soviet Union. There are all these cases where the 
separation or the independence of nations or federal districts, was done with the will 
of people and have not “caused serious problems”, but from the side of international 
relations,these are treated as „successful cases“ in the process of creating  new states 
[14].
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The Importance Of Interdisciplinary Aspect Of Stylistics As A Bridge 
Between Language And Literature

Flutura Boci

1. Stylistics and literature, a brief theoretic look 
 
The Anglo-American influencing theories gave shape to stylistics.
There have been some significant influences on stylistics that have shaped it along  
years. Since the classical period and continuously, scholars have been interested in 
linking language models in text and the way text is communicated. Greek rhetorical 
scholars, for example, were particularly interested in the tropes and tools used by the 
speakers to build convincing arguments. Most of the early 20-th century studies were 
related to grammar or rhetoric analysis, or were general literature studies.1 According 
to Niaz, stylistics as semi-autonomous discipline is a 20th century phenomenon 
and it is due to the development of historical linguistics in the second half of the 
19th century,  the first features of stylistics appeared; the roots of modern stylistics 
are found in the work of Ch.Bally (which particularly influenced shaping literary 
stylistics) and L. Spitzer.
There are two movements of the twentieth century that will leave traces and change 
the direction of stylistics once and for all: Russian Formalism and Structuralism of the 
Prague School with representatives Viktor Shklovsky and Boris Tomashevsky for the 
first and Jan Mukarovsky and Wilhem Mathesius for the latter.
Structuralists tend to treat literary texts as the basic unit of analysis. For them, the time 
the writer lived, the historical background as well as other extracurricular elements 
are not important. They prefer that text analysis be linked to the language structure.
The group consisted of linguists, literary critics and psychologists, and created 
what would soon turn into a highly influential aspect of stylistics, 'foregrounding'2 
theory, in which some texts have more effect on the reader than others related to 
the interpretation, making them more prominent from the psychological point of 
view. It is a tool that serves to attract attention (in a literary text) through repetition, 
emphasis, unusual phrases, syntactic inversions, and so on. In a way it can be said 
that the formalists and structuralists were the first stylist scholars. Their work was not 
immediately acclaimed in the West due to the Russian Revolution of 1917. It became 
particularly popular after Jakobson's relocation to the US.
Roman Jakobson, who moved from Moscow to Prague in 1920, is a scholar whose 
work links the two above-mentioned movements. Many of the main ideas of these 
two schools are reflected in modern stylistics, such as the 'poetic function' discussed 
below. Jakobson believed that literary lectures differ from all other types because of 
the message. A poem is about yourself (form, image, literary meaning) before it is 
about the poet, reader, or the world. In the Closing statement: Linguistics and Poetics 
1  Nozar Niazi. How to study literature: Stylistics and Pragmatics, p. 9.
2  https://www.thoughtco.com/what-is-foregrounding-1690802 : In literary studies and stylistics, linguistic 
strategies that call attention to themselves, causing the reader's attention to shift away from what is said to 
how it is said. (2) In systemic functional linguistics, foregrounding refers to a prominent portion of a text that 
contributes to the total meaning.
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(1958), Jakobson calls for a "clear, objective, scientific" structuralist style according to 
the language pattern of the time. He sees the style as being related to the text only, 
excluding the reader. This is one of the main points to be rejected by later scholars. 
The analysis he and his followers suggested was of a more descriptive nature than 
the interpretative one.
Another influential structuralist was Michele Riffaterre (1924-2006), a French educated 
at Sorbonne and then Columbia, New York, where he taught and conducted his 
research activity until he died.3

Unlike his colleagues, Riffaterre emphasized the importance of the reader's reaction 
to a literary work. In his Essay on Critical Analysis of Style (1959), Riffaterre argues 
that the poetic message lies in the impression created by the reader whose role is 
underestimated by the scholars. Thus, he sees the style not as an objective reality given 
through language means, but as an impression that is constructed in a subjective way 
in the mind of the reader. He challenged descriptive methods, especially formalists 
such as Jacobson, relying solely on linguistic methods to analyze literary works, 
arguing that "the literary phenomenon is a link between the text and the reader." 
According to him, the communication process between the text and the reader is not 
the same as in ordinary communication. The meeting between the text and the reader 
is a unique experience because of the style. The latter appears to the reader through 
the presence in text of the sketch forms and serves as a mediator between the text 
and the reader. He added that the existing method "only highlighted the language 
elements without distinguishing which features made them even stylistic units."
Riffaterre thought that the analysis of the style should pay attention not only to the 
text but also to the act of communication, the important part of which is the reader. 
The latter, according to him, should also be considered in order to determine the 
stylistic tools. So the analysis of a literary text can not be cut off from the reader's 
response. The stylistic tools should be such as to avoid the predictability that would 
lead to a surperficial reading: "unpredictability imposes attention; the reception 
intensity matches the intensity of the message. "(p. 158)
Riffaterre's style theory was opposed by his contemporaries Chomsky, who also 
argued against the structural methods of E.Sapir and L.Bloom (aimed at describing and 
classifying languages), Richard's and Skinner's theory. With his theory of 'generational 
grammar', Chomsky brought new concepts like 'competence', 'performance', and so 
on. He thought many sentences had a deeper structure than what appeared on the 
surface, and the style had to deal with it. According to Niazi, unlike in Europe where 
the greatest impact came from structuralism, in the US the leading role in creating 
Stilistics as an independent discipline was played by Chomsky.
In the Anglo-American tradition, stylistics is often seen as a continuation of 
movements within literary criticism at the beginning of the twentieth century focusing 
on the study of the text rather than the author (as opposed to the 19th century) and 
the influence that textbooks had on readers. In Britain this new focus on the text 
was originally suggested by the IARichards4 in the 1920s and was continued by his 
3  “Michael Riffaterre” Encyclopaedia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/503341/
Michael-Riffaterre.
4  Professor in Cambridge, he gave his students poetry to analyze without giving any additional information 
about the author or the time it was written. The aim was to make the students concentrate themselves on the 
'words on the sheet' and their reaction would not influenced by other factors.
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student, W. Empson, in the movement called Practical Criticism and had a sister in 
the US with representative Cleanth Brooks, René Wellek, Austin Warren and others 
and became known as New Critics. (New Criticism). For the latter, literary work was 
an independent aesthetic object, while their British colleagues tend to also consider 
psychological aspects related to the act of reading. These critics did not just analyze 
the language of the text, but paid attention to the language of the text while reading 
and then described how they understood and how they were affected. This technique 
continues to hold value until today.
Likewise, the British contextualization with linguists such as Firth, Halliday, Sinclair, 
had its own period of blossoming. A good part of them were functionalists who 
opposed structuralism and aimed at closing down or at least narrowing the gap 
between analysis and interpretation. They introduced the concept of function: a 
feature held stylistic value only if there was a certain function that meant, a special 
meaning or effect. Though he gave more importance to interpretation, this method had 
its shortcomings and did not solve the problem as both formalists and functionalists 
continued to see a fixed link between form and meaning by ignoring the peculiarities 
of the literary text. In spite of this, their work is characterized by a clear focus initially 
in the social context in which the language is used, and secondly, in observations of 
the natural use of language. Firth (1957) has the merit of not only the structure of the 
language, but also the peculiarities and functions of the lecture in his work, while 
Halliday (1966) emphasized the link between linguistics and literary criticism.5

Samuel Levin developed a structuralist theory of poetics describing the combination 
of form and meaning with the term 'coupling'. "Coupling" is "structural parallelism 
between syntax positions equivalent to text on the one hand, and semantic or 
phonological equivalence, on the other hand." 6For example, in a Pope's verse it says: 
'A Soul as Full of Worth as Void of Pride'where 'full of worth' and 'void of pride' 
are the syntactic equivalent of which adjectives the 'full' and 'void' also show even 
phonetic parallelisms (both one-sided) and semantic (are antonyms). So, in the view 
of Levin, poetry is symmetrical in content. In his book Linguistic Structures in Poetry 
(1962), he states that the linguistic structure presupposes the musicality of poetry. 
Poetic couplings are formed by joining similar forms (in sound, sense, or both).
Stanley Fish opposes both structuralists and functionalists. In his essay "What are 
Stylistics and What Are They Saying Such Terrible Things About It?" (1979) states that 
stylistic analysis is an act of interpretation from the beginning therefore can not be 
objective and scientific. For style is "the whole of the effects produced by the reader 
during the reading act." So Fish suggests a reader-oriented stylistic, whose thoughts, 
expectations and interpretations are indispensable. However, Fish's theory has its 
own shortcomings as it makes the stylistic too relative, since every reader is free to 
give its own interpretation.
Despite the debates, the late 1970s was important as it recognized the development 
of a new stylistic, pedagogical direction. Another important aspect of this period was 
the contextualism that was influenced by language developments, particularly in 
pragmatic and textual analysis. It was already clear that the style was neither related 
to the text (as the formalists claimed) nor completely dependent on the reader (as 
5  Niazi, p. 10 .
6  Winfried Noth. Handbook of Semiotics, p. 359.
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functionalists thought) but an effect produced in the interaction between the text and 
the reader. In this way, meaning and context are not fixed, but a product of interaction 
between the author, the context of author's creativity, reader, and context of reader 
reception that also includes social and cultural factors.
In the 1980s, stylistics expanded to include more and more elements of pragmatics 
and semiotics. Mary Louise Pratt is one of the most prominent scholars in this regard. 
Development also recognized critical stylistics with leading representative Halliday 
who had already departed somewhat from the functionalist starting positions. Critics 
felt that language is not 'mimetic' in reflecting on reality. They also saw stylistic 
analysis as closely related to ideology. In the same line (ideological), feminist stylistics 
developed, focusing particularly on the way women appear in literature and other 
forms of culture. Their focus is the image of women limited by language and the goal 
is to raise awareness against such limitations. For example, in an analysis that Sara 
Mills makes of a poem by John Fuller, the stylistic features she identifies in the text 
do not relate to any particular interpretation but to the way the reader is directed and 
positioned in the text. It shows that Fuller's poetry builds a masculine reading that 
dictates understanding and interpretation.
Another development has been the one of cognitive stylistics, influenced by similar 
developments in linguistics, among which Lakoff's theory is distinguished.

The purpose of stylistics

Why should we study stylistics? Styles help us to explore language and above all 
to explore creativity in the use of language and consequently, to better understand 
literary texts.

Stylistics, a bridge between language and literature

Many style scholars agree that stylistics is an interdisciplinary field, but the preferred 
object of its study is literature. According to Simpson, it would be fair to say that 
stylistics is an intermediate discipline, a bridge between linguistics and literature, 
since stylistic analysis techniques include both language structure and functions, as 
well as understanding literary texts. According to him, the question "What can you 
tell us about stylistics for literature?" Can often be seen as synonymous with "What 
can language stylistics tell us?"7

David Crystal is against the emphasis that contemporary stylistics puts on literature. 
"To understand the literary style," says David Crystal, "you must first know the non-
literary one."8 In order to understand how original and expressive is the language of 
literature, he says, you have to face it with the common language: "you would not be 
able to understand the ironic and bizarre use of religious terms by Joyce without first 
knowing their true meaning. The same applies to satire. "
In recent years, different scholars continue to have different interpretations
Roger Fowler thinks literature is a kind of social discourse and like any other kind of 

7  Paul Simpson, Stylistics, a resource book for students. New York: Routledge, 2004, p. 3.
8  David Crystal. “New Perspectives for language study: Stylistics”, p. 10.
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discourse, reflects and influences social relationships.9 Widdowson thinks otherwise; 
according to him, literature should not be considered as social discourse. It focuses on 
how the language of poetry makes the reader think of realities beyond those socially 
sanctioned.10

Despite convergence, in general, most stylists nowadays agree that context and reader 
are indisputable elements of stylistic analysis. One of the questions often asked by 
stylist scholars is: "Is there a literary language? The answer they mostly give is "no". 
The answer implies that there is no feature of the inherent and exclusively literary 
language that applies in all contexts. Literature gives us the opportunity to explore 
the language that goes beyond the ordinary, language that is the embodiment of the 
creative spirit, so it can be said that stylistics has as its object the study of the affective 
function of language.
Certainly, for centuries there have been certain conventions in the style of writing 
that mark certain literary periods as the alienative style of Anglo-Saxon poetry, novel 
sonnet, novels, and so on. However, these writing forms rather represent specific 
usage codes that may change over time than confirming the existence of a particular 
language that is essentially unchangeable and permanent.
Verdonk has an interesting point of view in this regard:
The language of literature does not refer to the everyday social context but gives us 
the ability to build an imaginary context. Language is the only constant factor we need 
to return whenever we want to understand what we have imagined. We experience 
the verbal structures of a literary text as elements of interaction between the writer 
and the reader, where our expectations and emotions depend on the stimulus that the 
text gives. Since we all have different expectations and emotions, the interpretation 
of the text will vary.11

So it can be said that the particularity of literary style is the personal effect it has on 
the reader. Styles study how readers interact with the language of the texts (especially 
the literary ones) in order to explain how we understand and influence the texts when 
we read it.
Literary stylistics is the study and interpretation of texts from a linguistic point 
of view. Halliday describes the style researcher as someone who "can understand 
literary texts thanks to language structures." He sees stylistics as "lexical, syntax and 
phonological choices."12

According to Stanley Fish, "stylistics was born in response to the subjectivism 
of literary studies." According to him, it offered an objective study of language in 
literature. The stylistic analysis in literature aims to explore the use of language and 
to make sense of the text.
Widdowson sees stylistics not as a separate discipline, but as a link between linguistics 
and literary criticism; for it, stylistics plays the role of the mediator: "Styles include 
both literary criticism and linguistics, as its morphological structure itself shows: 
'style' as an integral part of the former and 'stick' related to the second. stylistics 

9  See Roger Fowler. Literature as Social Discourse: The Practice of Linguistic Criticism, Batsford Academic 
and Educational Ltd, 1981.
10  See H.G.Widdowson. Practical Stylistics: An Approach to Poetry. Oxford University Press, 1992.
11  Peter Verdonk. Stylistics. Oxford: Oxford University Press, 2002.
12  Niazi, fq 40.
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connects disciplines and fields as the following diagrams show:13

Another definition that Widdowson gives is that of stylistics as "literature study as a 
way of communication."14

G.N. Leech15 defines stylistics as "a linguistic method of literature study that explains 
the relationship between language and artistic function, and asks questions as "why" 
and "how" rather than "what".
Mary Louise Pratt says that when we make a stylistic analysis of a literary text, we 
must keep in mind that meaning is not only semantic but also pragmatic (and in the 
latter case the context is very important).16

Literature stylistics usually studies style as deviation from the norm. The language in 
literary texts, especially in poetry, has special features: its meaning is often ambiguous 
and elusive; can violate conventional grammatical rules, has a special sound structure: 
from the point of view of the structure it is organized in rows and verses and rarely 
contains indirect references from other texts and above all it is characterized by an 
image that is not encountered in everyday language. For Mallarme, the function of 
the poetic language is what it calls 'transposition' that defines it as 'disconnection of 
the word from reality'. According to him, "if the language did not suffer from this 
irregularity, poetry would not exist."17

Lloshi also points out that the content of the concept of style differs according to 
linguistic and literary theories, and has received various treatments throughout 
history, but according to him, "stylistics studies the secondary linguistic organization" 
(pg. 8) and considers it as a linguistic discipline. (pg 11) Lloshi adds that "literally 
literary work is created both as an artwork and as a linguistic text, thus undermining 
the concept of separating forms from the content." (239) This is perhaps why he sees 
language stylistics and literature as closely related where the first "sees the art of 
language, and the second is the language of art." (p. 242) He emphasizes that "all 
language uses have an open path in literary pages" (p. 243)
The stylistic analysis is used by much of the literary criticism. For the stylist researcher, 
style means simply the way it has been expressed, something that can be found in 
all kinds of texts and genres. Styles are more concerned with the interpretation of a 
literary work (from a linguistic point of view) and its impact on the reader, unlike the 
literary criticism that simply makes an aesthetic evaluation of the work.
In conclusion, we can say that, in the last 40 years, stylistics has developed as 
complementary/extention to the traditional literary criticism and has close links to 

13  See Widdowson. Style and the Teaching of literature.
14  Ibid, p. 6.
15 See Leech. Style in Fiction. A Linguistic Guide to English Poetry.
16  See Linguistics for Students of Literature, pg 29-30.
17  Mallame, Stephane. Crisis in Verse edited and translated by T.G. West Symbolism: An Anthology, London: 
Methuen, 1980.
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practical criticism, new criticism, and other movements focusing on text.  

Style and Perspective

One of the first things that attracts attention once we start reading is to understand 
who is showing a story. The angle of view from which a story is told is an important 
stylistic dimension not only in literary prose but also in other types of narrative 
texts. Thus, history can be told in the first person and in this case we are dealing 
with a character-narrator. But the same story can be told in the third person as well, 
which creates a kind of distancing between the invisible and the all-knowing reader 
and narrator that allows us to enter into the thoughts and feelings of the characters. 
There are also 'external' narrators who prefer to distance themselves from the 
characters. How important it is the narrator for the style, it's enough to imagine a 
shift of perspective, for example from an external narrator to a narrator in the first 
person. First of all, this would make us readers feel psychologically closer to the main 
character.
The stylistic view markers are different: at different points in the text, the narrator 
refers to people, places of different times using words and phrases like 'I' 'mine' 'here' 
'this city' etc and different verb tenses. Any change in perspective will result in a 
different story and will stimulate different interpretations.

Dialogue and discourse

The dramatic dialogue is one of the most significant aspects in illustrating the 
inseparable link between language and literature according to stylistic point of view.
By the late 1970s-80s there was a growing interest among style scholars regarding the 
role that the dialogue should play in literature. This interest was in favor of a new 
status that was being given to literature as 'discourse' as a language used in a real 
social context. Therefore, a special branch was developed, 'the stylistics of discourse' 
that shifted the focus of literary analysis from the sentence to the discourse and began 
to use pragmatic methods, theory of politeness, conversation analysis, and discourse 
acts. The application of these new methods also led to an increase in interest in the 
"interactive dynamics of dramatic dialogue", which is why a good part of the first 
studies in the stylistics of the discourse were mainly concerned with the dialogue in 
drama.
Dialogue is important because interaction between characters is part of what the 
author intends to show to the public. Regardless of literary particulars, the dramatic 
dialogue, in order to be understood, relies on the same rules as in everyday life 
(Simpson, p. 34).

Jakobson's 'Poetic Function'

In a famous article still considered valid today, Jakobson proposes a language model 
that includes six language functions: conative, fatigue, referential, emotional, poetic 
and Metalinguistic. Of these, the one which  is of most interest from the the literary 
point of view is the poetic function that Jakobson describes in this way: "The poetic 



86

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

function projects the principle of equivalence from the axis of selection to the axis of 
the combination."18 We see below a poem as an illustration:
love is more thicker than forget,  e e cummings, 1939
love is more thicker than forget
more thinner than recall
more seldom than a wave is wet
more frequent than to fail

it is most mad and moonly
and less it shall unbe
than all the sea which only
is deeper than the sea

love is less always than  to win
less never than alive
less bigger than the least begin
less littler than forgive

it is most sane and sunly
and more it cannot die
than all the sky which only
is higher than the sky

This poem is special in its own kind as it presents a series of normative breaks: 
spelling, grammar and semantics, and as such making the style of the author unique.
The first break is apparent even without knowing the English language: punctuation 
is completely missing, including the title and of the author which are in lowercase. 
Grammatically speaking, there are "thicker" errors that are easily recognizable even 
by a beginner. The greatest distinctions, however, are semantic ones. There are words 
which are juxtapositioned that in the normal context have no relation to each other, 
or just have no meaning. Literal translation of the first stanza:
love is thicker than forgetting
Thinner than you remember
rarer than the wet waves
more often than not
Another semantic feature is displayed in the second stanza where some neologisms 
have been used: 'unbe', 'sunly', 'moonly' a stylistic feature that hampers especially the 
translation.
So the poet has the freedom to manipulate the language and experiment. Such 
anomalies and language deviations in literature are a common subject of stylistic 
study. Of course, it is not easy to tell what the text means or how to say it. However, 
in spite of the weird and the unusual style, this poetry communicates in its own way. 
In a way, it seems that Cummings by making the poetry incomprehensible, conveys 
his message, that love is incomprehensible and perhaps even incomparable! In fact, 
18  Jakobson, Roman. ‘Closing statement: linguistics and poetics’, në Sebeok, T. A. (ed)
Style in Language, Cambridge: The MIT Press, 1960. 350–77,  pg. 358.



87

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

rarely can be found another writer who has this perception and vision of love, which 
makes his style unique.
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Historia e Apollonise

Msc. Çelik Kreka
Gjimnazi “Ahmet  Dakli” Elbasan

Rrënojat e Apollonisë gjenden pranë fshatit Pojan të Fierit, mbi një kodër të ulët, 
e cila kontrollonte dikur rrjedhën e poshtme të lumit Vjosë (Aoos), para se të 
derdhej në detin Adriatik.  Qyteti zoteronte një territor relativisht të gjerë, kryesisht 
në zonën fushore të Myzeqesë që kufizohej në Veri me lumin Seman (Apsus), në 
Lindje dhe Juglindje të qytetit shtrihej malësia e Shpiragut, me bashkësinë dimalite e 
kryeqendrën Dimal dhe zona kodrinore e Mallakastrës që zotërohej nga Bylinët me 
qytetin e tyre Bylis. Në anën Jugore territori apolloniat ndahej nga ai amantin duke 
patur kufij natyror lumin Vjosë. Në Perëndim shtrihet fusha aluvionale e lumenjëve 
Vjosë dhe Seman që laget nga ujërat e Adriatikut. Qyteti u ndërtua në një zonë të 
përshtatshmë gjeografike, ku lartësitë nuk i kalojnë të 200 m mbi nivelin e detit. 
Klima e këtij rajoni është tipike mesdhetare, me verë të nxehtë dhe të thatë dhe dimër 
të butë dhe të lagësht. Temperaturat mesatare vjetore lëkunden nga 16-170 C. Sasisa 
mesatare e reshjeve shkon nga 900-1000 mm në vit1. Rajoni ofronte mundësi të mira 
për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, si dhe për kultivimin e ullirit, rrushit etj. 
Sipas traditës themelimi i kolonisë së Apollonisë i takon një periudhe më të vonë 
se ai i  Epidamne-Dyrrahut. Për historinë e Apollonisë kemi të dhëna me vlerë nga 
autorët e lashtë grekë e latinë. Përgjithësisht materialet burimore janë fragmentare 
dhe shpeshherë madje edhe kontradiktore. Kështu në rrethet akademike vazhdon të 
mbetet akoma i hapur debati lidhur me datën e themelimit të qytetit dhe prejardhjen 
e kolonistëve të parë. Njoftimet më të hershme për Apolloninë i kemi nga historianët 
grekë të shek.IV p.l.k., Herodoti dhe Tukiditi. Tek Herodoti gjejmë të dhëna me 
interes për tokat, kullotat, rritjen e dhenëve si dhe për kultet dhe mënyrën e jetesës në 
Apolloni2. Në veprën e Tukiditit kemi vetëm një njoftim të shkurtër në të cilin thuhet 
se Apollonia ishte vepër e korinthasve3.
Straboni shkruan se së bashku me korinthasit në Apolloni u vendosën edhe 
korkyrasit, gjë që dëshmohet dhe nga Skymni dhe Pauzania. Korkyra që ishte vetë 
koloni e Korinthit (737 p.l.k.) luajti më pas një rol të veçantë kolonizues në bregdetin 
Jon dhe Adriatik. 
Plutarku jep datën e saktë të themelimit të qytetit në vitin 588 p.l.k. Plutarku thotë 
se ata ishin korinthas të larguar gjatë sundimit të tiranit Periandër (fundi i shek.VII 
p.l.k.)4.
Sipas një varianti tjetër gjetur në një mbishkrim në Olympia, Apollonia ishte ndërtuar 
pranë Jonit nga Foibi (Apolloni) flokëgjatë. Relievi që shoqëron këtë mbishkrim 
aludon për origjinë homerike të paraardhësve të tyre. Debatet rreth kësaj çështjeje 
nuk kanë munguar as në rrethet akademike shqiptare.
Kështu Hasan Ceka, një nga figurat më autoritare të arkeologjisë shqiptare, ka qenë i 

1  Perikli Qirjazi, Gjeografia e Shqipërisë, fq.155.
2  Herodoti, Historia, Libri IX, fq. 92- 93- 94, cituar nga Ilirët dhe Iliria tek autorët antikë,fq21. 
3  Tukiditi, Historia, Libri I, fq. 26, cituar nga Ilirët dhe Iliria tek autorët antikë,fq29.
4   N. Ceka, Apollonia e Ilirisë, fq.18.
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mendimit se themeluesit e parë të Apollonisë nuk kishin kolonë të ardhur nga Korinthi 
dhe Korkyra, por nga Dyrrahu. Argumentet e tij megjithëse nuk gjejnë mbështetje tek 
burimet e shkruara bazohen në studimin që i janë bërë monedhave të qytetit, dhe 
janë tepër bindëse. Keshtu një argument të fortë përsa i përket pikëpamjeve të tij 
e japin emrat e përveçëm që lexohen mbi drahmet e argjendta dhe mbishkrimet e 
Apollonisë. Në përqindjen më të madhe këta emra nuk ndryshojnë aspak nga e njëjta 
kulturë materiale e Dyrrahut. Kemi pra po ato familje, kështu që është afërmendsh 
që kolonët e parë, pavarsishtë se edhe ata në origjinën e tyre ishin korinthas apo 
korkyras, të kenë qenë me prejardhje dyrrahase5.
Neritan Ceka, një tjetër figurë e shquar e arkeologjisë shqiptare nxjerr në pah rolin e 
Korkyrës në kolonizimin e bregdetit të Jonit dhe të Adriatikut. Ka shumë mundësi që 
prej saj të jenë nisur edhe kolonët e parë të Dyrrahut dhe të Apollonisë6.
Aleksandra Mano, një tjetër personalitet i shquar i arkeologjisë shqiptare mbështet 
tezën e themelimit në të njëjtën kohë me Dyrrahun, ose të paktën 2-3 dekata më vonë7. 
Autorja mbështetet tek Plutarku, prej të cilit arrihet në përfundimin se Apollonia 
është themeluar gjatë sundimit të Periandrit. Në fragmentin e Plutarkut ajo që bie 
në sy është se Apollonia përmendet bashkë me Lukadën dhe Anaktorin, themelimi 
i të cilave është bërë në mesin e shek.VII p.l.k. Pra, edhe për Apolloninë mund të 
pranohet si datë themelimi viti 620-610 p.l.k.
Pjer Cabanes një njohës shumë i mirë i historisë së kësaj periudhe na jep një variant 
më të moderuar lidhur me këtë çështje. Sipas tij kolonizimi i Apollonisë mund të 
jetë bërë në disa faza dhe si datë e pranueshme e themelimit mund të merret viti 600 
p.l.k8. Në fakt edhe burimet e autorëve antikë flasin për disa valë kolonizimi.
Të paktën studiuesit në një pikë janë dakord në pjesën më të madhe, kolonët që u 
vendosën këtu nuk gjetën një vend të shkretë, por një vend të banuar me popullsi 
autoktone ilire, me të cilën patën marrëdhënie të ngushta, dhe madje kjo e fundit u 
bë pjesë e rëndësishme e popullsisë së qytetit. Kjo mbështetet edha nga burimet e 
autorëve antikë. Kështu Stefan Bizantini pohon se Apolloninë, këtë qytet të Ilirisë më 
parë e banonin ilirët, si dhe Epidamin. Arkeologët provuan se Stefan Bizantini kishte 
të drejtë. Gjatë një gërmimi në Apolloni u gjetën fragmente qeramike, vegla hekuri 
dhe bronzi që i takonin fundit të periudhës së bronzit dhe fillimit të asaj të hekurit. 
Ato ishin sende tipike ilire që i përkisnin një popullsie e cila kishte banuar aty para 
ardhjes së kolonëve9.
Hasan Ceka pranon se kolonët e parë që u vendosën në Apolloni e bënë këtë me 
pëlqimin e vendasve10. 
Pjer Cabanes, tek “Ilirët”, nënvizon fortë rolin që kanë luajtur ilirët në kolonitë helene. 
Kolonitë korinthase nuk ishin ishuj të mbyllur por zona të rëndësishme kontakti ku 
popullsia e ardhur me atë vendase ilire patën marrëdhënie tepër të ngushta. Gjatë 
gjithë periudhës së egzistencës së saj, sidomos në shekujt e parë Apollonisë iu desh 
të përballonte sulmet e fqinjëve të saj. Nga Herodoti mësojmë se nga fundi i shek.
VI. p.l.k. apolloniatët kishin kullota buzë Vjosës, ku kullosnin kopetë e përbashkëta. 
5   H. Ceka, Monedhat e Dyrrahut dhe te Apollonisë, fq.69.
6   A. Mano, Apollonia e Ilirisë, fq 63.
7   P. Cabanes, Ilirët, fq.48-49.
8   N. Ceka, Apollonia e Ilirisë, fq 17-20.
9   H. Ceka, Apollonia, fq.4.
10   P. Cabanes, Ilirët, fq.50-54.
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Gjithashtu qytetarët apolloniatë i kishin arat e tyre jashtë qytetit. Shtimi i shpejtë i 
popullsisë do të nxirrte patjetër nevojën për toka, të cilat iu takonin ilirëve. Fqinjë të 
Apollonisë sipas Aristotelit ishin Taulantët dhe Atintanët, të parët zotër të fushës, të 
dytët në zonën kodrinore të Mallakastrës. Përtej Vjosës vinin Amantët ose Abantët, 
siç u pëlqente të quheshin. Qyteti i tyre Thronioni u bë armiku i Apollonisë. Shkaqet 
e kësaj lufte nuk dihen me saktësi. Një arsye e fortë është mbase konkurenca e 
Thronionit si skelë tregëtare. Por në rast se Thronioni ka qenë në brëndësi, atëherë 
lufta mund të ketë patur një shkak tjetër. Një shkrimtar i vonë, Eliani, ndoshta jo 
rastësisht e lidh luftën apolloniatëve me ilirët me burimet e serës pranë Nymfeut. 
Konflikti me Thronionin, të cilin e bën të njohur një mbishkrim i Olympias, duhet 
shpjeguar me dëshirën e apolloniatëve për të kontrolluar gjirin e Vlorës dhe ndofta 
edhe tokat e mira të luginës së Shushicës në vendin e Amantëve, sipas përcaktimit 
qe bën Pauzania për qytetin, të cilin e quan polisima në krahinën e Abantias pranë 
maleve Akrokeraune11. Apollonia e fitoi lufën kundër Thronionit, dhe në shenjë 
mirënjohje për ndihmën që i dhanë perënditë ngriti një monument në Olympia me 
mbishkrimin arkaik: “Këtu gjendemi si dhuratë e Apollonisë së ndërtuar pranë Jonit 
nga Foibi flokëgjatë. Fituesit kundër abantëve Zeusit ia kushtojmë një të dhjetën e 
plaçkës së marrë në Thronion”12. Ngritja e një monumenti në Olympia tregon lidhjen 
e fortë shpirtërore që kishin apolloniatët me tokën mëmë. Megjithëse larg atdheut 
të tyre ata gjithnjë do të tregoheshin të ndjeshëm ndaj ngjarjeve që ndodhnin në 
atdheun mëmë. Kjo ndjesi ne një farë mase reflekton edhe një lloj dobësie të kolonisë 
së re që vazhdonte të varej ekonomikisht nga Korinthi. Në Apolloni përdoreshin për 
shkëmbimin e mallrave kryesisht monedhat e Korinthit, ndërsa importi i enëve prej 
balte, bronzi, objekteve artistike dhe sendeve të tjera të zejtarisë korinthase luante një 
rol të rëndësishëm në tregun vendas. Tre kolonitë e mëdha të Korinthit në detin Jon, 
Korkyra, Dyrrahu dhe Apollonia, kishin interesa të ndryshme kundrejt metropolit të 
tyre. Kështu Korkyra pas tre shekujsh themelimi ishte kthyer në një fuqi ekonomike 
dhe ushtarake. Edhe Dyrrahu, dy shekuj pas themelimit ishte bërë një qendër e 
rëndësishme prodhimi për tregun ilir. Nga mesi i shek.V p.l.k. prodhimet e këtyre 
qendrave e ngushtuan eksportin korinthas në bregdetin ilir dhe kjo për qytetin-mëmë 
ishte një “mungesë respekti”. Fuqizimi i Korkyrës dhe Dyrrahut shikohej si rivalitet 
i hapur për Korinthin. Kontrakditat fillimisht ishin ekonomike, por më pas morën 
edhe ngjyrime politike. Në luftën civile që shpërtheu në Dyrrah midis demokratëve 
dhe aristokratëve në vitin 436 p.l.k. u shfaqën në mënyrë të hapur mosmarrveshjet që 
egzistonin midis palëve. Aristokracia e përzënë nga qyteti kërkoi ndihmën e ilirëve 
taulantë, dhe së bashku bllokuan qytetin nga toka dhe deti. Demokratët fillimisht 
kërkuan ndihmën e Korkyrës, dhe pas refuzimit nga ana e saj mesa duket Korinthit 
ju duk një rast i mirë për të rivendosur kontrollin e tij mbi Dyrrahun dhe nuk vonon 
të ndërhyjë. Një ushtri tokësore e Korinthit marshon drejt Dyrrahut. Rrugës ndalon 
edhe në Apolloni ku përforcohet edhe nga ushtarë apolloniatë që i qëndrojnë besnikë 
Korinthit. Korkyrasit e kuptojnë gabimin dhe me shpejtësi mobilizojnë flotën të cilën 
e dërgojnë në Dyrrah. Lufta merr përmasa të mëdha duke përfshirë pothuajse të gjithë 
botën greke. Korinthi detyrohet edhe ai të mobilizojë flotën pasi kishte kërkuar edhe 
ndihmën e aleatëve të Lidhjes së Peloponezit. Në Aktium të Ambrakisë të dyja flotat 
11   N. Ceka, Apollonia e Ilirisë, fq.20-21.
12   H. Ceka, Apollonia, fq.9. 
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do të përballen në një betejë vendimtare dhe fitorja do t’u buzëqeshë korkyrasve. 
Korkyrasit pasi ia arritën qëllimit duke rivendosur pushtetin e aristokracisë në 
Dyrrah, kërkuan mbrojtjen e Athinës duke u bërë pjesë e Lidhjes Detare. Kjo ngjarje 
shikohet si fillimi i luftës midis dy lidhjeve të mëdha të botës greke, të njohur si 
Lufta e Peloponezit (431-404 p.l.k.). Disfata e Korinthit për Apolloninë dhe Dyrrahun 
nuk ka më tepër rëndesi politike sesa ekonomike dhe tregtare. Tashmë të çliruar 
përfundimisht nga tutela e Korinthit dhe Korkyrës ato mund të ndiqnin rrugën e tyre 
të progresit. Të dy qytetet, megjithëse në fillim kishin qenë në kampe kundërshtare, 
tani ishin të lira të gëzonin përfitimet e këtij realiteti të ri. Sigurisht si Dyrrahu ashtu 
edhe Apollonia e kishin kuptuar se duke bashkëpunuar mund të kishin përfitime 
të mëdha. Së bashku mund të dominonin tregun e pasur ilir i cili kishte aq shumë 
nevojë për prodhimet e tyre. Kështu rreth vitit 430 p.l.k. Dyrrahu dhe Apollonia do të 
presin së bashku një monedhë të re argjendi me peshë të rëndë13. Që nga ky moment 
midis dy qyteteve do të vazhdojë për një kohë të gjatë një periudhë e rëndësishme 
bashkëpunimi në fushën ekonomike. Në shekujt në vazhdim Apollonia do të vazhdojë 
lulëzimin e saj.
Gjatë periudhës helenistike qyteti do të provojë rrezikun që i kanosej nga shumë 
drejtime . Kështu në  vitin 314 p.l.k. Apollonia pushtohet nga Kasandri i Maqedonisë. 
Pushtimi maqedonas nuk zgjat shumë. Në vitin 312 p.l.k. me ndihmën e mbretit 
Glaukia të taulantëve apolloniatët çlirojnë qytetin e tyre. Pas vdekjes së Glaukisë është 
Pirroja i Epirit ai i cili mësyn Apolloninë. Madje qyteti u përdor si bazë për ndërmarrjet 
e tij luftarake kundër Romës, e cila i kërcënonte lirinë Tarentit dhe qyteteve të tjera 
helene14. Në kohën e Pirros (297-272) autoriteti i mbretit epirot shtrihet gjerësisht në 
Ilirinë e Jugut, në mënyrë të sigurt deri në Apoloni dhe në luginën e Shkumbinit, dhe 
ndoshta edhe deri në Epidamne-Dyrrhah. Mesa duket qyteti ka qenë nën trysninë e 
dy fuqive të rëndësishme politike të kohës, Epirit të mbretit Pirro dhe Ilirisë të mbretit 
Monun. Kështu, për t’iu kundërvënë Pirros, mbreti Monun pret disa tipe monedhash, 
tridrahme, ose statera duke huazuar tipin tradicional të monedhave të Dyrrahut dhe 
Apollonisë. Për disa studiues ky veprim i Monunit nuk shpreh patjetër kontrollin 
e tij politik mbi qytetin, por thjeshte një mënyrë për të lehtësuar këmbimet tregtare 
me dy qytetet. Kjo luftë vazhdon edhe pas vdekjes së Pirros, midis Aleksandërit të 
dytë, pasuesit të tij dhe Mytilit, njërit prej djemve të Glaukisë. Përplasja e fuqive me 
të mëdha politike të kohës për zotërimin e dy qyteteve tregon qartë rëndesinë që ato 
kishin për rajonin.
Nga gjysma e dytë e shek.III p.l.k., një rrezik i ri shfaqet për Apolloninë. Fuqizimi i 
shtetit ilir të ardianëve nën drejtimin e Agronit dhe të Teutës u bë një rrezik potencial 
për Apolloninë. Për të shpëtuar nga kjo gjëndje e vështirë Apollonia i drejtohet Romës 
për ndihmë. Ushtritë Romake në vitin 229 p.e.s zbarkojnë në Iliri dhe pasi thyejnë 
ushtritë ilire e vendosën Apolloninë nën protektoratin e tyre. 
Qyteti hyri në sistemin e aleancës romake, që e detyronte Apolloninë t’i jepte Romës 
ndihma ushtarake në rastë lufte, por i linte qytetarëve dorë të lirë në rregullimin 
e çështjeve të brëndëshme në vazhdimin e prerjes së monedhave dhe sidomos në 
zhvillimin e tregëtisë. 
Forcimi i pozitës së Romës në Iliri nuk i pëlqeu Maqedonisë, e cila nën udhëheqjen 
13   H. Ceka, Apollonia, fq 10.
14   N. Ceka, Apollonia e Ilirisë, fq 29.
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e Filipit të V-të lidhi aleancën me Kartagjenën. Në vitin 200 p.l.k. ushtritë e shumta 
romake zbarkojnë në Apolloni, e cila përdoret si bazë e rëndësishme për luftën kundër 
Maqedonisë.
Edhe në përplasjen finale të vitit 168 p.l.k., ku Roma thyen tre shtetet më të fuqishme 
ballkanase, Maqedoninë e mbretit Perse, shtetin Ilir të Gentit dhe Lidhjen Epirote, 
Apollonia është vazhdimisht bazë e fuqishme ushtarake romake.
Romakët e shpërblejnë Apolloninë për këtë ndihmë ushtarake duke iu dhënë një 
pjesë të anijeve që u morën ilirëve si plaçkë lufte.
Pushtimi romak u dha mundësinë apolloniatëve të zgjeronin zonat e tyre të tregtisë 
në viset më të largëta të Ballkanit, dhe të grumbullojnë një pasuri të madhe e cila 
pasqyrohet edhe në zhvillimin kulturor dhe artistik, në rritjen e madhe të popullsisë 
dhe për pasojë edhe të vetë qytetit15.
Ndërtimi i rrugës Egnaitia i hapi premisa të reja tregtisë së qytetit. Tregtarët apolloniatë 
filluan të vizitojnë territoret në brendësi të Ballkanit. Dhjetra mijëra monedha 
të gjetura në Bullgarinë dhe Rumaninë e sotme janë një dëshmi e atij aktiviteti të 
vrullshëm tregtar16.
Gjatë luftës civile midis Çezarit dhe Pompeut Apollonia luan një rol aktiv. Megjithëse 
garnizoni romak i qytetit i mbeti besnik Pompeut, paria e qytetit mbajti një qëndrim 
mospërfillës ndaj tij, duke ftuar Çezarin të hyj në qytet. Mesa duket Apollonia kishte 
një influencë të fortë në rajon, pasi pjesa më e madhe e Jugut të Ilirisë dhe Epirit veproi 
në të njëjtën mënyrë. Apollonia kthehet në një bazë të rëndësishme për Çezarin, i cili 
edhe pas disfatës në afërsi të Dyrrahut, megjithëse tërhiqet vetë për në Tesali, vendos 
një garnizon të fortë në qytet. Kështu Apollonia do të luaj një rol të rëndësishëm në 
fitoren e Çezarit. Gjatë kësaj kohe Çezari pati rastin të njihte nga afër kulturën e lartë 
që rrezatonte qyteti. Zhvillimi i vrullshëm ekonomik patjetër që kishte favorizuar dhe 
lindjen e shkollave të ndryshme të mendimit. Jo më kot Çezari dërgoi në Apolloni për 
të mësuar artin e oratorisë nipin e vet Oktavian Augustin. 
Në vitin 44 p.l.k. kur Çezari u vra gjatë një mbledhje në senat, Oktaviani ndodhej 
akoma në Apolloni. Megjithëse apolloniatët i premtuan ndihmën e tyre po të 
qëndronte në qytet Oktaviani preferon të largohet drejt Romës. Me përfundimin e 
luftës civile, Oktaviani do të tregohet mirënjohës, duke e çliruar qytetin nga detyrimet 
dhe duke i dhënë autonominë, ndërkohë që Durrahu dhe qytetet e tjera u kthyen në 
koloni romake. Statusi i ri e ndihmoi Apolloninë të rimëkëmbej ekonomikisht.
Megjithatë gjëndja e vështirë që u krijua në territoret ilire nën sundimit romak nuk 
mund të ishte pa pasoja për Apolloninë. Kryengritja ilire e viteve 6-9 pas l.k. tronditi 
nga themelet sundimin romak në Iliri. Sipas burimeve antike kryengritësit të drejtuar 
nga Bato iu drejtuan Apollonisë. Përpara qytetit u zhvillua një betejë e fortë që u fitua 
nga kryengritësit. Fakti që kryengritësit iu drejtuan Apollonisë flet për rëndësine 
që kishte qyteti si qëndër e rëndësishme ekonomike dhe politike e perandorisë. 
Gjithashtu nuk dihet me saktësi në se Apollonia iu nënshtrua plaçkitjeve apo u 
kursye nga kryengritësit. Dion Kasi që shkruan për këto ngjarje një shekull më vonë 
nuk na thotë asgjë në këtë drejtim. Kjo është ngjarja e fundit politike ku përmëndet 
Apollonia. Deri në shek e III pas.l.k. Apollonia gëzoi statusin e saj si “qytet i lirë”, që 
ia kishte dhënë Oktavian Augusti.
15   N. Ceka, Apollonia e Ilirisë, fq 31.
16   H.Ceka, Apollonia, fq 12,13.
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Në vitin 213 pas.l.k, me ediktin e Karakallës që i trajtonte njëlloj qytetet dhe njerëzit 
e lirë të tërë perandorisë Apollonia i humbi privilegjet e saj. Mund të supozojmë që 
ky edikt ti ketë dhënë goditjen e parë ekonomisë së qytetit. Monedhat e prera në 
Apolloni në dhjetëvjeçarin e dytë të shek.III pas.l.k. tregojnë një rënie të menjëhershme 
ekonomike të qytetit krahasuar me shekujt paraardhës. Sigurisht që pas humbjes 
së statusit si “qytet i lirë”, për qytetarët apolloniatë u rritën taksat, por kjo s’është 
argument bindës për rënien e prodhimit në qytet. Një nga variantet e mundshme 
është ndryshimi i shtratit të lumit Vjosë, ç’ka e la qytetin pa lidhje të drejtëpërdrejtë 
me detin, duke prerë arterien kryesore që kishte ushqyer ekonominë e qytetit. Figura 
që simbolizon Vjosën në shpinën e një monedhe duket si një kronikë katastrofale në 
një gazetë të ditëve të sotme17.
Në vitin 234 pas.l.k. një tërmet i fortë shkatërroi qytetet e bregdetit lindor të Adriatikut. 
Dyrrahu u rimëkëmb shpejt, kurse për Apolloninë gjejmë gjurmë të një braktisjeje 
masive nga ana e popullsisë. Shkaqet e rënies së qytetit nuk duhet të jenë një por disa. 
Ato nuk mund të analizohen jashtë kontekstit të kohës.           
Në literaturën egzistuese është pranuar se rënia dhe shkatërrimi i Apollonisë si qytet 
ka filluar në shek.III-IV pas.l.k. Por kjo s’do të thotë se ajo u zhduk krejt siç shprehet 
H.Ceka18. Në monografinë e saj impresionuese “Apollonia e Ilirisë”, një nga pioneret 
e arkeologjisë shqiptare, Aleksandra Mano, argumenton bindshëm se Apollonia na 
rezulton ende si një qendër relativisht jo më pak e rëndësishme nga qendrat e tjera 
të Perandorisë Bizantine, në provincën e Epirit të Ri�. Dyndjet barbare që shkretuan 
Gadishullin Ballkanik në fund të shek.IV dhe në fillim të shek.V nuk përjashtojnë 
mundësinë që të kenë prekur edhe Apolloninë, pavarsisht burimeve të shkruara që 
heshtin. Megjithëse kishte humbur një pjesë të mirë të popullsisë së saj, Apollonia 
vazhdonte të ruante pozitat e veta si qendër peshkopale. Në koncilet kishtare të 
Efesit (431) dhe në atë të Kalkedonit (451), Apollonia përfaqsohet nga peshkopët 
e saj, Feliks dhe Eubebitus, ndërsa në koncilin e vitit 458 në Kalkedoni përmendet 
peshkopi Filohasis i Bylisit.
Një shekull më vonë Apollonia bie nën varësinë kishtare të Aulonës, pozita e së cilës 
rritet gradualisht. Kështu në aktet e Kocilit të Pestë Ekumenik të Kostandinit (553), 
është Aulona që dërgon peshkopin e saj Seterius.
Megjithëse Apollonia e kishte humbur rëndësinë e saj të dikurshme, autorët vazhdojnë 
ta përmendin në shkrimet e tyre. Kështu Hierokli, Anonimi i Ravenës, dhe Kostandin 
Porfirogjeneti vazhdojnë të shkruajnë për Apolloninë. Interesante është dëshmia që 
na le perandori bizantin Kostandin Porfirogjeneti (shek.IX), në veprën e tij “Themat”, 
duke bërë fjalë për Themën e Durrësit, përmend edhe Apolloninë si një nga nëntë 
qytetet e kësaj  theme. Në përgjithësi informacionet për Ilirinë në kohën e mesjetës 
së hershme janë shumë të varfra, prandaj këto burime kanë rëndësi të dorës së parë. 
Deri në fund të shek.XV. burimet e shkruara heshtin për fatin e Apollonisë. Megjithatë 
ne mund të hamendësojmë se Apollonia nuk mund të mos ishte pjesë e zhvillimeve 
të rëndësishme që ndodhnin në trevat shqiptare. Kështu pushtimi bullgar, norman , 
anzhuin pati pasoja të rëndësishme për qytetin. Monedhat e sundimtarëve anzhuinë 
të gjetura në rrënojat e teatrit antik te Apollonisë dëshmojnë se qyteti nuk i ka shpëtuar 
ngjarjeve të kohës, plaçkitjeve kryqtare dhe bizantine�. 
17   A. Mano, Apollonia e Ilirisë, fq 35-40.
18   A. Mano- B. Dautaj, Teatri I Apollonisë, “Iliria I”, 1982, fq 191-205. 
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Siç duket Apollonia gjatë kësaj periudhe ka ndërruar disa herë zotëruesit e saj, 
përpara se të kalonte nën zotërimin e Muzakajve.
Me dobësimin e Perandorisë Bizantine, në Ballkan krijohet një realitet i ri politik, i 
cili shfrytëzohet nga Perandoria Serbe me në krye Car Stefan Dushanin, i cili pushtoi 
një pjesë të trevave shqiptare. Gjurmë të ndikimit serb janë vënë re në afresket e 
Trapenzanisë, në kishën e Shën Mërisë të Apollonisë.
Në gjysmën e dytë të shek.XIV fillojnë inkursionet turke në Ballkan, dhe në vitin 
1417 pushtohet Vlora, limani i parë për turqit në Adriatik. Në këtë kohë duhet të 
jetë pushtuar edhe Apollonia. Nëpër analet e mesjetës, në veprat e historiografisë 
europiane, ku bëhet fjalë për rrezikun që i kanoset Europës nga pushtimi turk, ndër 
të tjera përmendet edhe Apollonia, gjiri i Ambrakisë, etj, si pika nga niseshin ushtritë 
turke për në Itali. 
Gjatë vizitës që humanisti Italian Qiriako i Ankonës, bëri në Shqiprinë e Jugut, na jep 
të dhëna të rëndësishme për Apolloninë.
Një njoftim tjetër të rëndësishëm për Apolloninë na jep humanisti i shquar shqiptar, 
Marin Barleti. Në veprën e tij për jetën e Gjergj Kastriot Skëndërbeu, kur bën fjalë 
për qytetin e Lezhës, Barleti, ndër të tjera na bën të ditur edhe emrat e qyteteve 
që ishin më të përshtatshëm për organizimin e Kuvendit te Besëlidhjes Shqiptare.  
Midis qëndrave të rëndësishme të kësaj kohe, si Kruja, Danja, Lezha, dhe Zhabjaku, 
përmendet edhe Apollonia si një nga qendrat e mundshme për selinë e këtij vendi.
Nga burimet që na ka lënë Barleti del se Apollonia në kohën e Skëndërbeut, ka qenë 
një qendër jo pa rëndësi por pretendente për qendrën e besëlidhjes shqiptare. 
Nga të dhënat e mësipërme mund të supozojmë që Apollonia vazhdonte të ishte një 
qendër urbane, por që sigurisht e kishte humbur shkëlqimin e saj të dikurshëm.
Gjatë pushtimit osman, Apollonia ashtu si e gjithë Shqipëria pësoi dëme dhe 
shkatërrime të mëdha. Të dhënat tregojnë se rrenojat e këtij qyteti për shekuj me 
rradhë u kthyen në një gurore të vërtetë�.
Skulptura, mbishkrimet, gurë të skalitur prej mermeri mbarteshin me qerre e 
përfundonin në furra gëlqereje, për të ndërtuar sarajet e bejlerëve, apo për të ngritur 
kisha dhe xhamia. 
Për një kohë të gjatë prej afro dy shekujsh (XVII-XVIII), Apollonia nuk përmendet 
më nga burimet e shkruara. Mesa duket kjo është koha kur qendra e vogël urbane 
(reminishencë e së kaluarës) kthehet në një fshat të vogël me emrin Pojan.
Gjatë kësaj periudhe njoftimet dhe interesimi për rrenojat e Apollonisë shtohen në 
mënyrë të dukshme. Udhëtarë dhe personalitete nga vende të ndryshme vizitojnë 
Apolloninë. Në shkrimet e tyre gjejmë edhe përshkrimet e para mbi qytetin antik.             
Apollonia ka qenë një nga qendrat më të rëndësishme ekonomike të Mesdheut antik. 
Qyteti u ngrit në një rajon të begatë i cili më parë banohej nga ilirët, ç’ka dëshmohet 
edhe nga autorët antikë. Për marrëdhëniet me vendasit dimë shumë pak, megjithëse 
të dhënat arkeologjike dhe sidomos ato epigrafike flasin për një prezencë të fortë ilire 
në qytet. Kjo vërtetohet nga emrat ilirë në monedhat vendase.
Përsa i përket datimit të qytetit, në mungesë të të dhënave të sakta, mund të 
pranojmë si variantin më të mirë një datë themelimi pas atij të Dyrrahut (627 p.l.k) 
Marrëdhëniet midis dy qyteteve flasin për një pozitë varësie për një periudhë të gjatë, 
ç’ka përforcohet edhe nga veprimataria monetare. Kështu viti 600 p.l.k. mund të 
cilësohet i pranueshëm.
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Apollonia gjatë shekujve në vazhdim u bë një qytet i madh dhe i lulëzuar. Në 
marrëdhëniet me botën helene Apollonia u tregua gjithmonë e kujdesshme, duke 
ruajtur gjithmonë marrëdhënie të mira me Korkyrën dhe Korinthin. Fuqizimi 
ekonomik dhe ushtarak i Korkyrës ishte një pengesë për Apolloninë, e cila shihte 
tek ajo një rival të fuqishëm tregtar. Lufta e Peleponezit (431-404 p.l.k.) shpjegon 
kontradiktat që egzistonin në botën helene për tregje dhe koloni. Fakti që Apollonia 
që në fillim të luftës u rreshtua përkrah Korinthit shpreh mjaft qartë ambiciet e saj për 
t’u shkëputur nga tutela e Korkyrës.
Gjatë shek IV p.l.k. Apollonia forcon pozitat e veta ekonomike dhe politike si një 
polis i pavarur. Marrëdhëniet me Dyrrahun forcohen akoma më shumë me synimin 
e vetëm kontrollin e tregut të pasur ilir. Lulëzimi ekonomik i qytetit nxiti lakminë e 
fqinjëve; ilirët, epirotasit, dhe maqedonasit u përpoqën me të gjitha mënyrat për ta 
shtënë në dorë qytetin. Lakmia e tyre për ta kontrolluar politikisht dhe ekonomikisht 
Apolloninë dëmtoi rëndë qytetin në periudha të caktuara. Ekspedita e Kasandrit (312 
p.l.k.), apo edhe përplasjet e tjera iliro-epirotase dëshmojnë qartë rëndësinë që kishte 
qyteti për rajonin. 
Çështja nëse arritën ilirët dhe mbreti Monun të kontrollonin politikisht Apolloninë 
mbetet një temë e diskutueshme, megjithëse të dhënat numizmatike tregojnë më 
tepër një dëshirë për të kopjuar një sistem monetar të suksesshëm. 
Përpjekja e ilirëve për të kontrolluar politikisht dhe ekonomikisht Dyrrahun dhe 
Apolloninë është një nga shkaqet kryesore të Luftës së Parë Iliro-Romake (229-228 
p.l.k.). Thirrjes së apolloniatëve për ndihmë Roma iu përgjigj menjëherë. Ky ishte një 
rast i mirë për të shkatërruar një kundërshtar i cili ishte në fuqizim e sipër. Me këtë 
lëvizje Roma pushtoi dy qytete të fuqishme ekonomikisht si dhe krijoi një kryeurë për 
pushtimin e mëtejshëm të Ballkanit. Apollonia nën sundimin romak arriti kulmin e 
lulëzimit të saj ekonomik, por humbi një pjesë të pavarsisë së saj politike.
Gjatë periudhës së luftrave civile romake (48-31p.l.k.), si Apollonia dhe Dyrrahu 
tërheqin vëmendjen e palëve ndërluftuese, të cilat kërkojnë ti vendosin nën kontrollin 
e tyre. Sigurisht arsyet janë më tepër ekonomike sesa politike. Sistemi monetar i dy 
qyteteve kontrollonte ekonomiksht një zonë mjaft të gjerë në Ballkan. Me fitoren e 
Augustit Apollonia do të fitojë statusin e “qytetit të lirë“, ç‘ka do t‘ia rrisë famën 
dhe pasurinë. Edikti i Karakallës që i trajtonte njëlloj qytetet dhe njerëzit e lirë të 
perandorisë i hoqi Apollonisë privilegjet e saj. Mund të supozojmë, duke iu referuar 
rënies së veprimtarisë monetare se kjo ishte një goditje e rëndë për qytetin. Faktorët 
që ndikuan në shkatërrimin apo rrënimin ekonomik të qytetit mesa duket janë të 
shumtë: politike, ekonomike, shoqërore apo dhe fenomene natyrore, si ndryshimi i 
shtratit të lumit Vjosë dhe tërmeti i fuqishëm i vitit 243 pas.l.k. Duket qartë se në shek.
III pas.l.k. qyteti ka humbur shumë nga madhështia e dikurshme, duke iu referuar 
gjithnjë veprimtarisë monetare që në këtë periudhë pakësohet së tepërmi. Përsa 
i përket debatit nëse Apollonia u braktis menjëherë apo gradualisht është vështirë 
të arrijmë në një konkluzion përfundimar. Argumentat që tregojnë për vijmësinë e 
jetës në Apolloni janë të shumtë, pavarsisht se ato nuk i referohen qytetit të famshëm 
antik. Një qendër e tillë ekonomike me një aktivitet të dendur tregtar nuk mund të 
jetë braktisur menjëherë. Megjithatë Apollonia e mesjetës së hershme apo asaj të vonë 
do të ishte e vështirë për t‘u njohur nga dikush që e kishte vizituar në periudhën 
e lulëzimit të saj. Apollonia arriti kulmin e lulëzimit të saj në antikitet, dhe nëse  
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ka egzistuar vërtetë Apollonia e mesjetës ajo ka qenë vetëm një reminishencë e së 
kaluarës. Apollonia e Ilirisë do të quhet gjithmonë qyteti “i madh dhe hijerëndë″, siç 
e quajti oratori i madh i antikitetit, Ciceroni.
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Sistemi Arsimor në periudhën e Monarkisë

Lorena Dervishi

Problemet ekonomike,shoqërore dhe politike që kish Shqipëria në vitet ‘20-’30 
përcaktuan edhe përmbajtjen e zhvillimit të shkollës sonë. Pas Kongresit të Lushnjes 
u hartua kuadri i parë  i arsimit për të  gjithë Shqipërinë, numri i shkollave fillore 
e foshnjore arriti në 552 me 647 mësuës. Në disa qytete vepronin shkolla qytetse 
dy-tre klasëshe të cilat aty këtu funksiononin së bashku me filloret. Përsa i përket 
shkollave të mesme, u riorganizua Normalja e Elbasanit dhe Liceu i Korçës. Në vitin 
shkollor 1922-23, u syprimuan shkollat qytetëse,  shkollat fillore u bënë 6 klasëshe 
me një program krejt të ri. Në 1925 Ministria e Arsimit u transformua në Drejtori të 
Përgjithshme e varur prej Ministrisë së Drejtësisë, ky organizim zgjati deri në 1927. 
Gjatë kësaj kohe u hap Liceu  Gjirokastrës dhe Normalja femërore e Korçës, shkolla 
Tregëtare e Vlorës, Gjimnazi i Tiranës dhe i Beratit. (AQSH F.195 f,71-72) 
  Çështja e arsimit kishte një rëndësi të veçantë për vëndin tonë, pasi në të shfaq 
një pamje të çuditshme analfabetizmi, prapambetjeje dhe injorance brënda në qarkun 
e qytetërimit Europian. Prandaj mënyra më e mirë për të luftuar gjëndjen është 
punimi i një shkolle fillore të mirë, e cila ti japë popullit tonë arsimin e nevojshëm. 
(Demokratia.1928.f.2) Prandaj lipsej një sistem pedagogjik e arsimor i bashkuar. 
Kur në krye të vendit erdhi Ahmet Zogu, si president e nga 1928 si mbret, sistemi 
arsimor fillor ishte 6 vjeçar, specialistet që erdhën në krye të dikasterit, kristalizuan 
shkollat fillore në 5 vjeçare. (Instituti i Studimeve Pedagogjike.2003.f.459). Kështu 
sistemi arsimor mori këtë pamje:
a) shkollat fillore 5 vjet 
b) shkollat bujqësore 3 vjet pas 5 klasëve fillore 
c) shkolla tregtare 5 vjet pas 5 klasëve fillore 
d) shkolla teknike 5 vjet  pas 5 klasëve fillore
e) shkolla Normale 6 vjet pas 5 klasëve fillore
f) gjimnazet klasike ose reale 7 vjet pas 5 klasëve fillore
Siç kuptohet, ishte koha që këto programe të uniformoheshin. Prandaj programi i 
ri për shkollat fillore-plotore u parashikua me 8 vjet mësimi. I ndare në periudhën 
e parë 4 vjetë me mësime teorike, e periudhën e dytë 4 vjetë  me mësime teorike-
praktike. Në  mënyrë që të ishin në harmoni me njëra –tjetrën, periudha e parë do të 
ishte  uniformë, ndërsa e dytë do të  merrte  parasysh gjëndjen ekonomike, shoqërore 
e topografike të vendit ku do të ndërtohej. Qëllimi i këtij organizimi ishte nxjerrja e 
të rinjëve të aftë për të përballuar vështirësitë e jetës pas përfundimit të shkollës. Pas 
këtij organizimi arsimi i mesëm përfundonte me 12 vjet mësim. (Besa nr .320.1932 f.2)
Përpjekje serioze për të rritur standartet dhe për të organizuar sistemin arsimor 
kombëtar, sipas një përvoje europiane u bë gjatë periudhës së monarkisë. "Një nga 
problemet shoqërore e shtetërore më të rëndësishme të shtetit tonë, Ne kemi konsideruar 
dhe konsiderojmë problemin e shkollës" theksonte Mbreti, në një gazetë të kohës 
(Demokratia,nr 468.1935.f.1). Prandaj ndryshime u bënë në të gjithë vitet e Monarkisë, 
e sidomos reforma rrënjësore e vitit 1933 (Koliqi,H. 2002. f.363). Qëllimi i këtij ligji 
ishte edukimi i brezit të ri me moral e edukatë kombëtare. Vetëm një shkollë e shtetit 
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me një program  të njëjtë dhe bazuar mbi idealet më të larta të kombtarisë, do të mund 
të krijonte një shqipëri spirituale, ëndërr e çdo nacionalisti shqiptar. (Demokratia,nr 
468.1935.f.1)
Reforma e lartë-përmendur u konkretizua në Ligj Organike e Arsimit, ku sipas saj: 
Arsim, Edukata e brezit te ri është ne dorën e shtetit dhe mbahen me mjetet e tij.
Arsimi ndahet në dy shkallë :
1. Arsimin Fillor
2. Arsimin e Mesem
Arsimi fillor është i detyrueshem dhe jepet falas në shkollat kopshtore, fillore dhe të 
njohura nga shtetit. Shkolla fillore zgjat 5(pesë) vjet dhe në të jepen keto lendë:
a) Dijeni morale dhe qytetnore
b) Këndim e shkrim
c) Gjuhë
d) Arithmetike e elementë gjeometrike
e) Histori e Kombit Shqiptar dhe ngjarjet më me rëndesi nga Historia e përgjithshme
f) Gjeografi
g) Elementë nga shkencat natyrore e fizike me zbatim në bujqësi dhe higjenë
h) Vizatim
i) Këngë
j) Punë dore dhe ekonomi shtëpiake
k) Gjimnastikë
l) Punë praktike të bujqësise
Programet, oraret e mësimeve si dhe hollesitë mbi çdo lëndë caktohen me një rregullor 
të veçante nga Ministria. (Ministria e Arsimit.1933. f.2-3) Sipas ligjit të dispozitës 
organike, arsimi fillor është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët  nga mosha 4-13 vjeç. 
Nga mosha 4 deri 6 për shkollat foshnjore dhe nga 6 e lartë në shkollat fillore. Në 
shkollat e katundeve detyrimi nis me shkollën fillore, kur fëmijët të kenë mbushur 
7 vjeç. Mësimet foshnjore nuk janë të detyrueshme në të gjithë mbretërinë. (Besa. 
Nr.1065.1935 f.1). Ky sistem i ri arsimor edhe pse përgjithësisht u prit mirë, pati dhe 
zëra që e kontestuan, meqënëse shkollat plotore ose ndryshe fillore, të qyteteve (të 
përbërë prej 5 klasash, duke u ndarë në dy periudha, e para përfshin I,II,III dhe e dyta 
IV,V), nxjerr nxënës 11 vjeçarë në jetë. Prandaj u propozua që shkolla plotore të bëhej 
7 vjeçare, ku të pregatiten qytetarë më të vlefshëm për atdheun tonë, sepse një fëmijë 
13-14 vjeç do të mendonte e punonte ndryshe nga një 11 vjeçar. (Besa nr.996 .1934 f.3)
Arsimi i mesem ka për qellim t’u jap nxënësve një kulturë të pergjithshme humanitare 
e reale, e ti bejë gati per në Universitet. Ai jepej në Gjimnaze, Lice ose shkolla Normale 
të Shtetit. Gjimnazet janë katër vjet dhe Licetë tre vjet d.m.th se bashku perfshijne 7 
vjet duke patur degë klasike dhe degë reale (Ministria  e Arsimit.1933. f.12). Më pas 
gjimnazi u bë 8 vjet, për dy vitet e para programi ishte i njëjtë , ndryshimi fillonte 
në vitin e tretë. Dega reale(shkencore )kishte një program më të theksuar shkencor, 
kurse dega klaisike më shumë njouri filozofike e psikologjike (Instituti i Studimeve 
Pedagogjike.2003.f.459)
Në Gjimnaze dhe Lice jepeshin këto mësime:
•	 Dijeni Civile e morale
•	 Mësim gjuhe dhe letërsi
•	 Matematikë
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•	 Histori
•	 Gjeografi
•	 Histori Natyre
•	 Dituri Natyre
•	 Greqisht e vjetër
•	 Latinisht 
•	 Gjuhë të gjalla 
•	 Elemente të Filozofisë
•	 Elemente të Ekonomisë politike dhe të drejtesise 
•	 Kaligrafi dhe vizatim
•	 Gjimnastikë 
Programet dhe oraret e këtyre lendeve caktohen me nje rregullore të veçantë.
Do të mbahen vetem tri shkolla mashkullore të mesme, një në Tirane, një në Korçë 
dhe një në Shkoder. Këto institute do të pajisen me të gjitha mjetet e nevojshme të 
mësimit. Ndërsa shkolla normale për mesues janë dy llojesh:
a) Shkolla normale me drejtim bujqësie gjashë vjetore, në të cilën pranohen nxënës 

që kanë kryer shkollën fillore pesë vjeçare
b) Shkolla normale katër vjetore e cila vepron si degë e veçantë në një Lice të plotë 

duke pranuar nxënës që kanë katër klasë të Gjimnazit. (Ministria  e Arsimit.1933. 
f.12-13)

Në vitin shkollor 1934-35, gjimnazet u bënë 8 klasëshe, pas kryerjes së fillores e ndarë 
në dy periudha 4 vjeçare,u krijuan qytetëse me një kurs katërvjeçar dhe Instituti 
teknik u bë me një kurs 2-3-4 vjetësh mbas qytetëses. Shkollat Normale u bënë 4 
klasëshe duke pranuar aty nxënës me 4 klasë gjimnazi. (AQSH F.195 f,75)
Në fakt kur reforma u vu në zbatim, dolën në pah dhe problemet që e shoqëruan, po ti 
referohemi statistikës së vitit 1934-35 në shkollat qytetëse teknike, tregtare, bujqësore 
dhe ekonomike shtëpiake kemi një numër prej1759 nxënësish dhe në gjimnaze e 
lice një numër prej 2303 nxënësish.(Besa,nr.1127.1939 f.1) Një mungesë tjetër në 
gjimnazet, konsiston në mos kufizimin për numrin e nxënësve që vijnë nga shkollat 
fillore. Transformimin e qytetësve të sotme në shkollat e Punës. Në këto shkolla hyhet 
pasi të mbarohet një shkollë fillore dhe përveç një kulture të përgjithëshme jepet dhe 
një kulturë e veçantë, e cila ka për qëllim të japë një arsim teknik që tu përgjigjet 
nevojave  ekonomike të vendit ku do hapet. (Drita nr.412.1938 f.6 )
Për vendin tonë bujqësor duhet shkuar drejt arsimit me tendencë praktike, pra shteti 
duhet të caktojë në bazë të programit të tij arsimor shkollat praktike. Natyrisht duhet 
të egzistojnë dhe gjimnazet, por në një numër më të kufizuar (Besa,Nr.618.1933 f.2) 
Po të mos kufizohet ky numër (në raport me popullsinë) në Gjimnaze, Lice apo 
Normale do të dalin maturantë  aq shumë, sa do të rëndojnë në arkën e shtetit  duke 
kërkuar  për bursë jashtë shtetit apo për punë në administratë. Prandaj Ministria hapi 
shkollat Qytetëse, të cilat nga pikpamja teorike kanë të njëjtin program me shkollat 
e tjera, ndryshojnë vetëm në direktivat praktike: që janë bujqësor, tregtar, industrial, 
blektoral, ekonomik, shtëpiak etj. Mësimet praktike duhet të ndryshojnë në bazë të 
gjëndjes topografike të vendit ku është hapur shkolla. (Gazeta Besa Nr.825.1934. f.1)
Deri në fund të vitit shkollor 1938-’39, numëroheshin gjithësej 643 shkolla fillore, ku 
20 përqind kishin një mësues, e mbi 80 përqind kishin 4,3,2 ose 1 klasë nga 5 që 
parashikonte ligji. Shkollat nuk plotësonin nevojat e vendit sidomos nëpër fshatra. 
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Edhe pse ligji detyronte ndjekjen e arsimit, vetëm një pjesë e fëmijëve mund ta ndiqte, 
e sidomos femra. (Akademia e Shkencave.2007 f.410).
  Pushtimi  fashist e gjeti vendin tonë me një shkollë më të strukturuar, më 
tepër në aspektin teorik sesa praktik, e me gjithë dëshirën e mirë të arsimtarëve me 
emër të asaj kohe, analfabetizmi nuk u zhduk. Kjo vinte si rrjedhojë e shumë faktorëve 
sidomos atyre ekonomike dhe pamundësisë fizike në staf e personel arsimor. 

Pasqyrë përmbledhëse e statistikës arsimore
Arsimi Fillor

Viti Shkollor 1933-1934

 Pasqyrë përmbledhëse e statistikës arsimore
Arsimi i Mesëm

Viti Shkollor 1933-1934

(AQSH F.188 V.1933 D.2 f.2)
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Communicative Language Teaching and Task Based Instruction

MSc. Odensa Kraja

Abstract 

Nowadays the acquisition of English is a quest for academic, social and economic development. 
Teaching a foreign language is not a fixed science, but it is also true that nothing can be left 
to the chance. In terms of logic, teaching should imply some calculations related to the way 
knowledge is given; that is the use of adequate methodologies and techniques. In order for 
learners to become communicatively competent and use the language appropriately in given 
social contexts, linguists and educators who had grown dissatisfied with previous traditional 
methods of foreign language instruction embraced Communicative Language Teaching 
(CLT). CLT puts emphasis on meaning and communication, with the ultimate goal to develop 
learners’ communicative competence and grammatical competence. CLT has enhanced the 
status of the concept of ̀ task` within the curriculum, resulting in task-based language teaching, 
as a realization of the philosophy of CLT at the level of syllabus design and methodology. 
Task-based language teaching aims that language learning will result from interaction within 
the classroom, and the best way to achieve this is to implement the right instructional tasks. 
Rather than employ a conventional syllabus, particularly a grammar-based one, advocates 
of TBLT argue that grammar and other dimensions of communicative competence can be 
developed as a by-product of engaging learners in interactive tasks. Of course, most teachers 
make use of different kinds of tasks as part of their regular teaching. Task-based instruction, 
however, makes strong claims for the use of tasks and sees them as the primary unit to be 
used, both in planning teaching (i.e., in developing a syllabus) and also in classroom teaching. 
Task-Based Language Teaching (TBLT) uses real world activities and students perform tasks 
in the classroom which are similar to real life situations. 

Keywords: approach, task, language, competence, teaching.

Introduction
English language teaching and learning receives a considerable attention in 
educational institutions worldwide, as well as among citizens themselves. English 
is widely considered as a primary condition for social and intellectual development. 
Learning a foreign language takes time, a lot of personal energy, commitment 
and motivation. Being able to speak at least one foreign language has been these 
last decades a quest for integration. Since globalization has led to countries being 
more interdependent, language has become the linking rope. A foreign language, 
especially the English language is the passport to nowadays` ever shrinking world. 
As educators and language teachers we have got the duty to provide learners with the 
appropriate skills and knowledge to become successful World Citizens. In this paper, 
I have explored the framework of Communicative methodology in English teaching 
through the implementation of Task Based approach.  The reason lies in the fact that 
as a former student, and a professional at the present, I have witnessed the failure 
of traditional ways of teaching. In my attempt to incorporate into teaching useful 
instructional practices and approaches for the successful acquisition of English, I 
find Task Based Language Teaching (TBLT) an approach whose principles sustain a 
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learner-centered interactive teaching environment. 

1. The framework of Communicative Language Teaching
The communicative approach could be said to be the product of educators and 
linguists who had grown dissatisfied with the audio- lingual and grammar-
translation methods of foreign language instruction. They felt that students were not 
learning real language. They did not know how to communicate using appropriate 
social language, gestures, or expressions (Vyas and Patel, 2015, 46). The main goal in 
this approach is for the learner to become communicatively competent and use the 
language appropriately in given social contexts.     
Interest in and development of communicative-style teaching rose in the 1970s. 
Classroom activities include interactive language games, information sharing activities, 
social interactions, need for impromptu responses, and the use of authentic materials, 
such as the newspaper for oral discussions on current events. The communicative 
approach embraces the principle of “learning by doing”, principle which later 
resulted in a subcategory named Task-based language learning/ teaching.  
Communicative Language Teaching (CLT) originated from the changes in the British 
Situational Language Teaching approach dating from the late 1960s (Richrads & 
Rodgers, 2001, 153). Stemming from the socio-cognitive perspective of the socio-
linguistic theory, with an emphasis on meaning and communication, and a goal to 
develop learners’ “communicative competence”, Communicative Language Teaching 
(CLT) approach evolves as a prominent language teaching method and gradually 
replaced the previous grammar-translation method and audio-lingual method.  
Since the concept of “communicative competence” was first introduced by Hymes 
in the mid-1960s, many researchers have helped develop theories and practices 
of Communicative Language Teaching. Hymes coined this term in contrast to 
Chomsky’s “Linguistic Competence”. Hymes (1974) argue that in addition to 
linguistic competence, the native speaker has another rule system. In Hymes’ view, 
language was considered as a social and cognitive phenomenon; syntax and language 
forms were understood not as autonomous, a contextual structures, but rather as 
meaning resources used in particular conventional ways and develop through social 
interaction and assimilation of others’ speech (Hymes, 1974, 51). Therefore, speakers 
of a language have to have more than grammatical competence in order to be able 
to communicate effectively in a language; they also need to know how language is 
used by members of a speech community to accomplish their purposes. Based on this 
theory, Canale and Swain later extend the “Communicative competence” into four 
dimensions. In Canale and Swain, ‘Communicative competence’ was understood as 
the underlying systems of knowledge and skill required for communication (1980, 
35). Knowledge refers here to what one knows (consciously or unconsciously) 
about the language and about other aspects of communicative language use; skill 
refers to how well one can perform this knowledge in actual communication”. From 
this perspective, what language teachers need to teach is no longer just linguistic 
competence but also socio-linguistic competence (“which utterances are produced 
and understood appropriately in different socio-linguistic contexts”), discourse 
competence (“mastery of how to combine grammatical forms and meanings to 
achieve a unified spoken or written text indifferent genres”), and strategic competence 
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(“mastery of verbal and non-verbal communication strategies that may be called into 
action for compensating or enhancing communication”) (Nunan, 2004, 2). 
Communicative language teaching rose to prominence in the 1970s and early 1980s as a 
result of many disparate developments in both Europe and the United States (Mitchell, 
1994, 116). First, there was an increased demand for language learning, particularly in 
Europe. The advent of the European Common Market led to widespread European 
migration, and consequently there was a large population of people who needed 
to learn a foreign language for work or for personal reasons (Richards, 2014, 3). At 
the same time, children were increasingly able to learn foreign languages in school. 
The number of secondary schools offering languages rose worldwide in the 1960s 
and 1970s as part of a general trend of curriculum-broadening and modernization, 
and foreign-language study ceased to be confined to the elite academies. In Britain, 
the introduction of comprehensive schools meant that almost all children had the 
opportunity to study foreign languages (Savignon, 2000, 125). This increased demand 
put pressure on educators to change their teaching methods. Traditional methods 
such as grammar translation assumed that students were aiming for mastery of the 
target language, and that students were willing to study for years before expecting to 
use the language in real life. However, these assumptions were challenged by adult 
learners who were busy with work, and by school children who were less academically 
able. Educators realized that to motivate these students an approach with a more 
immediate payoff was necessary. The trend of progressivism in education provided 
a further pressure for educators to change their methods (125). Progressivism holds 
that active learning is more effective than passive learning (Whong 2011, 129), and as 
this idea gained traction in schools there was a general shift towards using techniques 
where students were more actively involved, such as group work. Foreign-language 
education was no exception to this trend, and teachers sought to find new methods 
that could better embody this shift in thinking.  
The nature of the learning and teaching process and language itself determine the 
outcome of second language acquisition. These days is generally accepted that 
learning a language is not only about memorizing sets of rules or vocabulary units, 
rather it is a dynamic process of acquisition which occurs under the create use of 
language and meaning. Learning is no longer seen as a process of habit formation. 
Learners are engaged into important and complex cognitive processes. In recent 
years, learning as a social process is increasingly emphasized.   
Communicative language learning seeks to bring students beyond grammatical 
competence to a point where they are able to decode a language and can star to 
manipulate it in private dialogue. This is known as communicative competence. By 
encouraging oral ability and literacy Communicative Language Learning embeds 
the language at a deeper level. A language which is meant to be used for private 
dialogue (speech) will resist longer compared to a language learned strictly through 
grammatical explanations (Nunan, 2014, 6).     
Communicative language teaching aims to teach communicative competence 
and grammatical competence. Grammatical Communicative Language Teaching 
competence refers to the knowledge we have of a language that accounts for our 
ability to produce sentences in a language. It refers to knowledge of the building 
units of sentences (e.g., parts of speech, tenses, phrases, clauses, sentence patterns) 
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and how sentences are formed. One cannot deny the importance that grammatical 
competence has in language learning, but being able to master the rules of sentence 
formation in a language doesn’t provide the learner with the absolute confidence 
of being able to use the language for meaningful communication. Communicative 
competence as a key asset in language acquisition includes the following aspects of 
language knowledge:
	 Knowing how to use language for a range of different purposes and function
	 Knowing how to vary our use of language according to the setting and the 
participants (e.g., knowing when to use formal and informal speech or when to use 
language appropriately for written as opposed to spoken communication) 
	 Knowing how to produce and understand different types of texts (e.g., 
narratives, reports, interviews, conversations)
	 Knowing how to maintain communication despite having limitations in 
one’s language knowledge (e.g., through using different kinds of communication 
strategies) (Richards, 2014, 6).
The general philosophy surrounding grammar and language competence is the notion 
of “knowing how” and “knowing that”, that is the first means being able to reproduce 
sets of grammar rules, whilst “knowing that” means being able to communicate 
effectively. For some time after the rise of CLT the status of grammar within the 
curriculum seemed uncertain. Some linguistics maintained that a focus on form was 
unnecessary, because the ability to use another language (“knowing how”) would 
develop automatically if learners focused on meaning in the process of completing 
tasks.  CLT has enhanced the status of the concept of `task` within the curriculum, 
resulting in task-based language teaching, as a realization of the philosophy of CLT 
at the level of syllabus design and methodology. Other realizations claim to dwell 
with the communicative language teaching family which includes content- based 
instruction, text- based syllabus (Feez & Joyce, 1998, 41) and problem- based learning 
(Johnson, 1997, 17).

2. Task Based Language Teaching:  A Communicative approach
The Communicative methodology is practiced through the use of various sub-
methods or approaches which come as extension to the general frame of it. One of its 
realizations is the Task Based approach. 
Task-based language teaching/ learning (TBLT/ TBLL) has attracted significant 
interest ever since it was first implemented on a major scale in India during the 
early 1980s, and later published in Prabhu (1987, 32). Task-based teaching is not 
considered as a method of instruction by itself, but as a perspective or extension to 
the Communicative Language teaching (CLT) that places more emphasis on tasks. 
Task-based language teaching aims that language learning will result from 
interaction within the classroom, and the best way to achieve this is to implement the 
right instructional tasks. Rather than employ a conventional syllabus, particularly a 
grammar-based one, advocates of TBLT argue that grammar and other dimensions of 
communicative competence can be developed as a by-product of engaging learners 
in interactive tasks. Of course, most teachers make use of different kinds of tasks as 
part of their regular teaching. Task-based instruction, however, makes strong claims 
for the use of tasks and sees them as the primary unit to be used, both in planning 
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teaching (i.e., in developing a syllabus) and also in classroom teaching (Richards, 
2014, 30). Task-Based Language Teaching (TBLT) uses real world activities (Willis, 
and Willis, 2007, 124). Students perform tasks in the classroom which are similar to 
real life situations.          
   What is a task?       
   `Task` in language teaching has the following characteristics: 
                 
-   It is something that learners do or carry out using their existing language 
resources.                
- It has an outcome which is not simply linked to learning language, though language       
acquisition may occur as the learner carries out the task.
-   It involves a focus on meaning.
From the point of view of TBI, two kinds of tasks can usefully be distinguished: 
Pedagogical tasks are specially designed classroom tasks that are intended to require 
the use of specific interactional strategies and may also require the use of specific types 
of language (skills, grammar, and vocabulary). A task in which two learners have to 
try to find the number of differences between two similar pictures is an example of a 
pedagogical task. The task itself is not something one would normally encounter in 
the real world. However the interactional processes it requires provides useful input 
to language development. Real-world tasks are tasks that reflect real-world uses of 
language and which might be considered a rehearsal for real-world tasks. A task of 
this kind would be a role play in which students practice a job interview. Willis (58) 
proposes six types of tasks as the basis for TBLT:
1. Listing tasks: For example, students might have to make up a list of things they are 
going to buy in the supermarket.        
 2. Sorting and ordering: Students work in pairs and make up a list of the most 
important things in life.             
3. Comparing: Students compare pictures of two different places.
4. Problem-solving: Students read a complaint letter suggest a solution to the writer’s 
problems. 
5. Sharing personal experience: Students discuss and give their personal opinion 
related to peer-pressure.
6. Creative tasks: Students prepare plans for redecorating a house.   
Although there may be several effective frameworks for creating a task-based learning 
lesson, Willis’ (1996) Task-Based Language Teaching (TBLT) Framework promotes 
language teaching around a task with three main stages:
	 Pre-task: introduction to the topic and task, preparation
	 Task cycle: task performance, planning and report
	 Language focus: language analysis, practice

Pre- task
Introduction to topic and tasks

Teacher explores the topic with the class, highlights useful words and phrases.
Learners may be exposed to examples

Task cycle
Task Planning Report
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Students do the task in pairs or 
small groups. Teacher monitors; mis-

takes do not matter

Students prepare to report. Accuracy is 
important, so the teacher stands by and 

gives advice.

Students 
exchange or 

present reports. 
Teacher listens 
and then com-

ments.
Language focus

Analysis Practice 

Students examine, then discuss. Teacher conducts practice of new 
words.

Fig. 1 Willis’ Task-Based Language Teaching Framework

In the `pre-task` stage the teacher provides instructions about the task and the class 
brainstorms any useful vocabulary that the learners may already know which could 
help them during the task.  According to Willis, the purpose of the pre-task stage 
is to activate students’ own linguistic resources to prepare them for the task cycle.  
The `task cycle` consists of learners participating in the main task in groups, pairs, 
or individually, depending on whether the task is interactive. In the task cycle, the 
learners use their existing linguistic skills to complete the task while the teacher 
serves as a facilitator, only providing assistance when necessary. On completing the 
task cycle, each group collectively prepares a report on its findings and presents the 
report to the rest of the class, with the teacher only commenting as needed. Finally, 
in the `language focus` part of the lesson students are directed towards analyzing the 
language forms used during the task. According to Willis, students should already be 
“familiar with the meanings expressed” since they “now have the chance to study the 
forms which realize those meanings” (102).  The teacher is advised to use this part of 
the lesson to allow learners to notice new forms of language and then practice using 
them in various activities.
2.1     Principles of Task Based teaching 
Task based teaching practices requires teachers to select tasks and develop them 
according to specific needs of the learners. In doing this, language teachers need to 
be conscious of principles and aspects of acquisition underpinning this approach. 
The following list serves as a guideline for implementing Communicative Language 
Teaching (CLT) practices and Task Based Instruction.
Principle 1: Promote Learning by Doing
One of the main principles of a task-based approach to teaching is the notion of learning 
by doing. Learning by doing means learning from experiences resulting directly from 
one’s own actions, as contrasted with learning from watching others perform, reading 
others’ instructions or descriptions, or listening to others’ instructions or lectures.  
Of course, watching, reading, and listening are actions, but they are not the kinds 
of doing referred to as learning by doing because they yield direct experience with 
demonstrations or descriptions of actions rather than with actions the learner actually 
performs (Reese, 2011, 1). In addition, as Doughty and Long (2003) remind us, “New 
knowledge is better integrated into long-term memory, and easier retrieved, if tied to 
real-world events and activities” (58). 
Principle 2: Rich Input
The input provided while learning a foreign language needs to be as rich as possible. 
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As Doughty and Long stressed, rich input entails “realistic samples of discourse use 
surrounding native speaker and non-native speaker accomplishments of targeted 
tasks” (61). This makes one of the most obvious necessities in teaching a foreign 
language that the student get to hear the language, whether from the teacher, from 
multimedia resources (TV, DVDs, video and audio tapes, radio, online), from other 
students, or any other source, and furthermore be exposed to as much authentic 
language discourse as possible. Within the classroom, this can be achieved through 
the use of a wide range of materials, as well as the teacher’s maximum use of the 
Target language.
Principle 3: Meaningful and Elaborated Input
A fundamental precondition for learning to occur is that the information the learner 
process must be meaningful. As put by Ausubel (1968, 149), the information which 
is being presented must be clearly interrelated to existing knowledge that the learner 
already possesses. This existing knowledge must be organized in a way that the new 
information is easily assimilated by the learner. From the other side elaborated input 
refers to ways discourse modified in a way that language used is comprehensible to 
the non-native speaker. The realization of such principle requires special attention to 
task choice and difficulty, learner skills, and teaching strategies.
Principle 4: Promote Cooperative and Collaborative Learning
Cooperative or collaborative learning is considered as a strong facilitator in the process 
learning. Such an approach requires learners to work together in small cooperative 
teams, such as groups or pairs, to complete several activities or tasks. Learning in these 
situations takes place during the interaction, and among the learners, and between 
the learners and the teacher. The learning tasks are designed to require active and 
true communicative interaction among students in the target language.
Principle 5: Focus on Form
There have been debates about grammar teaching centered on the issue of whether to 
make grammar explicit or whether to have the learners figure out the rules themselves. 
A focus on form approach to explicit grammar teaching emphasizes a form-meaning 
connection and teaches grammar within contexts and through communicative tasks 
(Brandl, 2008,19). This is considered a fundamental methodological principle in 
support of Communicative Language Teaching and task-based language instruction.

Conclusion

Despite the challenges that may arise during the implementation of TBLT, within a 
class there is more talk, more participation, more motivation and enjoyment. Students’ 
performance is better when they complete tasks than when they just receive direct 
instruction. The work in groups or pairs facilitates their learning process, as well as 
enhances their motivation to perceive new knowledge. In sum, TBLT through the use 
of tasks helps learners to acquire language through real life situations. The teacher 
instead of just telling learners what is important or what is not, he/ she engages 
them to complete tasks, consequently exploring and acquiring language. Tasks give 
students a purpose to speak, and at the same time they are challenged as if they 
were playing. The whole process becomes more enjoyable and productive for both 
students and teachers. 
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Lidhëzat në periudhat me sifjali plotësore (kryefjalore, kallëzuesore, 
kundrinore)

MSc. Albana Zeka
Shkolla e mesme “Ali Myftiu”

Hyrje

Në këtë punim ne kemi për synim të studiojmë lidhëzat në disa periudha të caktuara, 
të cilat kohët e fundit janë quajtur “ sifjali nënrenditëse plotësore”1. Sipas Çelikut 
klasifikimi i periudhave mbështetet në karakterin e lidhjeve të përbërësve sintaksorë 
sifjali dhe në teorinë e valencës së foljes e shtrirë kjo dhe në periudhë2

Krahas arritjeve të mëparshme, në studimin tonë jemi mbështetur më së shumti në 
arritjet e fundit të Çeliku në librin “Sintaksa e gjuhës shqipe” (Përbërësit sintaksorë).
Gjithashtu nga Çeliku kemi marrë dhe termat: sifjali, sifjali plotësore, përbërës sifjali, 
plotësorë etj. Nuk kemi lënë pas dore edhe materiale të tjera për këto periudha të 
punuara nga Spiro Floqi, Minella Totoni apo Flora Koleci etj.
Në “Sintaksën e gjuhës shqipe”, botimi i vitit 2012,  kemi në qendër përbërësin 
sintaksorë (sintagmën). Në këtë vepër operohet me njësinë bazë të fjalisë me 
përbërësin sintaksor, që në të vërtetë është teoria e sintagmës. Analiza e përbërësit ka 
në qendër teorinë e sintagmës, valencës dhe të thënies.
Të gjitha këto sjellin një konceptim të ri larg teorisë së togfjalëshit. Konceptimi i ri 
qëndron ndër të tjera edhe në terminologji si: përbërës, kryepërbërës, plotësor, 
caktuesor, sifjali, etj.
Autori shprehet: “Termi përbërës sintaksor është gati-gati barasvlerës i termave sintagmë, 
frazë a grup fjalësh të gjuhësisë perëndimore bashkohore”3. Në këtë sintaksë është vënë 
theksi në analizën e përbërësit sintaksor që ka zëvendësuar analizën sipas teorisë së 
togfjalëshit në gramatikën tradicionale.
Përbërësin sintaksor sipas autorit e kemi disa lloje ku ndër të tjera përbërës plotësor 
dhe përbërës sifjali. Këta do të jenë edhe pjesë e studimit tonë. Gjithashtu teoria 
e valencës e shtrirë edhe në periudha do të jetë shtylla kryesore në analizën tonë. 
Mbështetur në të sidomos, në teorinë e valencës së foljes së gjuhëtarit francez Tesnier, 
lidhet ndërtimi i fjalisë së thjeshtë dhe të përbërë me kuptimin e foljes drejtuese.
Më tej, Çeliku pohon se folja për t`u plotësuar ose per t`u përmbushur kërkon elemente 
të tjerë në ndërtimin e fjalisë. Aftësia e saj për t`u plotësuar quhet valencë. Elementët 
që kërkon folja për të ndërtuar një fjali quhen argument, plotësorë të domosdoshëm4. 
Këta të fundit ne do t`i hasim në sifjalitë kryefjalore, kallëzuesore, kundrinore dhe 
përcaktore. Periudhat me sifjali të lartpërmendura në bazë të teorisë së valencës janë 
të domosdoshme.
Pra, periudhat lidhëzore me sifjali kryefjalore, kallëzuesore, kundrinore dhe 
përcaktore do sillen të analizuara nën një këndvështrim të ri. Teoria e valencës do të 
1  “Sintaksë e gjuhës shqipe”, M. Çeliku, Tiranë, 2012, f. 365.
2  “Sintaksë e gjuhës shqipe”, M.Çeliku, Tiranë, 2012, f. 355. 
3  “ Sintaksë e gjuhës shqipe”, M. Çeliku, Tiranë, 2012, f. 1.
4  “ Sintaksë e gjuhës shqipe”, M. Çeliku, Tiranë, 2012, f. 110.
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përcaktojë edhe emërtimin e tyre si periudha me sifjali plotësore. Emërtohen të tilla 
sepse folja e sifjalisë kryesore duhet të plotësohet patjetër me një përbërës sifjali. Pra, 
folja hap vende bosh që duhen plotësuar në mënyrë që fjalia të jetë gramatikore, në të 
kundërt fjalia është jogramatikore.
Sifjalitë e varura nënrenditëse paraqiten si plotësorë të foljes dhe të emrit.  Plotësorë të 
foljes janë: sifjalitë kryefjalore, sifjalitë kallëzuesore dhe sifjalitë kundrinore. Ndërsa 
plotësorë të emrit janë: sifjalia përcaktore ftilluese e dalluese.
Objekt i këtij studimi janë plotësorët e domosdoshëm. Folja e sifjalisë kryesore është 
ajo që do të drejtojë e do të kërkojë të plotësohet. Madje ajo do të kërkojë edhe lidhëzën 
në këto periudha dhe do ta drejtojë atë. Rëndësinë që paraqet folja e sifjalisë drejtuese 
do të zërë edhe vendin kryesor në studim.
Foljet drejtuese paraqiten të larmishme nga ana semantike dhe ne kemi bërë një 
klasifikim të tyre. Larmia semantike e tyre i  jep nuancë kuptimore e strukturore dhe 
i klasifikon shpesh sifjalitë në dëftore, pyetëse, dëshirore dhe urdhërore. Gjithashtu 
ato drejtojnë edhe lidhëzën madje, përcaktojnë edhe ndërkëmbimin e tyre. Foljet e 
caktuara kushtëzojnë edhe llojin e tiparet e saj semantike e gramatikore, kushtëzojnë 
lidhëzat dhe ndërkëmbimin e tyre.
Mbështetur në teorinë e valencës, do të pranojmë valencën e foljes dhe valencën e emrit. 
Periudhat me sifjali përcaktore kanë të rëndësishëm emrin i cili, drejton sifjalinë. Siç 
plotësohet folja në periudhat me sifjali kryefjalore, kallëzuesore dhe kundrinore, ashtu 
plotësohet edhe emri me anë të sifjalive përcaktore. Emra të caktuar si ata abstraktë 
dhe emra prejfoljorë kërkojnë të plotësohen në mënyrë të domosdoshme. Janë 
pikërisht këta emra që kërkojnë lidhëzat e caktuara dhe alternimin midis tyre. Emrat 
paraqiten të larmishëm nga ana semantike.Në të gjitha stilet përdoren lidhëzat se, që, 
sikurse, nëse (këto dy të fundit përdoren më rrallë). Këto lidhëza kanë përdorime të 
caktuara në ndërtime me tipare të caktuara. Ato mund të ndërkëmbehen ose jo.

1. Periudhat lidhëzore me sifjali plotësore

1.1 Një vështrim i përgjithshëm mbi lidhëzat
Fillimisht le të themi diçka për lidhëzat pasi edhe periudhat që do të studiohen janë 
periudha lidhëzore. Lidhëzat janë të shumëllojshme në gjuhën shqipe. Ato janë 
pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që lidhin dy gjymtyrë fjalie, ose dy sifjali dhe 
shprehin marrëdhënie të ndryshme sintaksore midis tyre5. Lidhëzat (disa prej tyre) 
kanë kuptim leksikor, dhe kuptimin e tyre   e përbëjnë marrëdhëniet e ndryshme 
semantiko-sintaksore që shprehin  në fjali të thjeshta dhe në periudha.  Sipas kuptimit 
lidhëzat ndahen në dy grupe: lidhëza semantike dhe lidhëza josemantike6.  Nga 
pikëpamja e funksionit sintaksor ato ndahen në lidhëza bashkërenditëse dhe lidhëza 
nënrenditëse. Lidhëzat nënrenditëse janë të shumëllojshme, dhe disa prej tyre janë 
objekti ynë. Ato (disa prej tyre) do të shikohen  në ndërtime sintaksore e në funksione 
të ndryshme.Lidhëzat që do të  studiohen  prej nesh,  janë lidhëza  josemantike dhe  
homonime, d.m.th të njëjtat lidhëza me përdorime jo të njëjta. 
Çfarë   i dallon lidhëzat  homonimike  të periudhave me sifjali plotësore ? Në cilat 
kritere do të mbështetemi për t`i dalluar ato?  Përgjigjet kërkojnë shpesh analiza më 
5  “Gramatika e gjuhës shqipe” vëllimi 1, Tiranë, 1995, f.397.
6  Po aty f.398.
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të hollësishme.
Objekt studimi do të jenë lidhëzat nënrenditëse ftilluese: se, që, dhe lidhëzat kushtore  
me vlerën e lidhëzës ftilluese nëse (në) dhe sikur. Këto nuk shprehin marrëdhënie 
speciale, por vetëm lidhin një sifjali kryefjalore, kallëzuesore, kudrinore dhe përcaktore 
me sifjalinë drejtuese7.  Më të përdorshme janë lidhëzat se dhe që të cilat janë lidhëza 
të thjeshta me burim përemëror, abstrakte dhe secila mund të shprehin  marrëdhënie 
të shumëllojshme. Kjo gjerësi e sferës kuptimore të lidhëzave të thjeshta mund të 
ketë arsye të ndryshme, por në rradhë të parë këtu ndikojnë prejardhja, mosha dhe 
denduria e përdorimit. Ne mendojmë se një arsye vendimtare është denduria e 
përdorimit të tyre çka mundëson që ato të shprehin  shumë lloje marrëdhëniesh.
Ato shërbejnë si për të shprehur vetëm marrrëdhënie varësie sintaksore   (d.m.th si 
lidhëza josemantike),  ashtu edhe për të shprehur lloje të ndryshme marrëdhëniesh 
semantiko-sintaksore (d.m.th.si lidhëza semantike).Te këto lidhëza nuk mund të 
dallojmë sot një kuptim themelor që të motivonte gjithë kuptimet e tjera. Ndaj se është 
në kontekste të ndryshme njëherazi edhe ftilluese, edhe shkakore, edhe krahasore ose 
që është edhe ftilluese, edhe qëllimore, edhe rrjedhimore etj, pra janë fjalë homonime 
me përdorime të ndryshme8.
Më poshtë do të ndalemi në këto lidhëza të thjeshta, sintaksore (josemantike) në 
përdorimet e tyre në fjalitë e përbëra me sifjali plotësore. Ato shihen si pjesë e sifjalisë 
së varur të cilat plotësojnë ose sqarojnë një gjymtyrë të sifjalisë kryesore. Duke qenë 
se lidhëza janë të njëjëta, rol luan sifjalia kryesore dhe konkretisht  folja e fjalisë 
drejtuese.
Përdorimet e tyre janë të shumta në stile të ndryshme. Paraqesin interes këto lidhëza 
dhe nën ndikimin e efekteve stilistikore dhe kontekstuale, madje marrin një tjetër 
vlerë po të analizohen në këto fusha, çka përbën një tjetër objekt studimi.

1.2 Periudhat me nënrenditje me sifjali plotësore
Klasifikimi i peiudhave me  nënrenditje  është bërë në disa variante. Periudha me 
fjali të nënrenditur është njësi sintaksore komplekse dhe shumë heterogjene. Në 
këto periudha kemi një sifjali kryesore (ose drejtuese) dhe, të paktën, një sifjali e 
nënrenditur (e varur).  Sifjali kryesore ose drejtuese quhet çdo sifjali  nga e cila varet 
një sifjali tjetër e varur. Sifjalitë e varura lidhen me kryesoren me lidhëza nënrenditëse, 
me fjalë lidhëze, ose me lidhëz zero.
 Klasifikimi i periudhave me nënrenditje dhe sifjalive të varura ka qenë dhe vijon edhe 
sot një ndër çështjet më problemore të sintaksës. Ai bëhet në mënyra të ndryshme 
sipas drejtimeve të ndryshme teorike sintaksore.
 Dallohen katër drejtime kryesore:
1-klasifikimi funksional
2-klasifikimi formal-gramatikor
3-klasifikimi strukturor-semantik 
4- semantiko-strukturor9. 
 Ndër të gjithë klasifikimet më i pranueshmi është konsideruar klasifikimi i mbështetur 
në kriterin funksional, që niset nga raportet kuptimore sintaksore ndërmjet sifjalive, 
7  Po aty  f.407
8  Po aty  f.404
9  Po aty f.492.
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në variantin e tij të paralelizimit  midis  sifjalive të varura dhe gjymtyrëve të fjalisë. 
Sipas këtij paralelizmi, sifjalitë e varura e kanë marrë emrin nga gjymtyrët e fjalisë 
që janë funksionalisht dhe kuptimisht sinonimike, duke u quajtur: kryefjalore, 
kallëzuesore, kundrinore, përcaktore dhe rrethanore10. Vetëm periudhat me sifjali 
kryefjalore, kallëzuesore dhe kundrinore  janë përmbledhur në një grup të quajtura 
fjali ftilluese sipas tipareve të përbashkëta funksionale e strukturore midis tyre11. 
 Në klasifikimin e frazave me fjali të nënrenditur, siç e quan në punimin e tij 
M.Totoni,  nuk mund të zbatohet një kriter i vetëm që nga fillimi deri në fund. Po 
asnjë klasifikim nuk mund të jetë i qëndrueshëm nëse kriteret e vendosura në bazë 
nuk janë gjithëpërfshirëse të paktën në një rrafsh12.
 Një tjetër klasifikim ka zbatuar në veprën e tij “Sintaksa e gjuhës shqipe” (Përbërësit 
sintaksorë) M.Çeliku, ku autori njeh për herë të parë e studion si grup të veçantë 
fjalitë e përbëra nënrenditëse me sifjali plotësore. Autori këto sifjali i dallon nga dy 
grupet e tjera të fjalive të përbëra me nënrenditje ( faqe 355-356).
Në punimin tonë do të mbështetemi pikërisht në klasifikimin e Çelikut duke i 
quajtur periudha me sifjali plotësore. Pra, për klasifikimin e këtyre periudhave do 
të mbështetemi në karakterin e lidhjeve midis përbërsëve sintaksorë sifjali13, ku njëri 
përbërës është foljor dhe tjetri është sifjali e varur plotësore e domosdoshme. Janë 
quajtur të tilla pasi plotësojnë në mënyrë të domosdoshme një folje a një emër të 
sifjalisë kryesore.Si plotësorë të foljes mund të jenë sifjalitë  kryefjalore,  kallëzuesore, 
kundrinore;  si plotësorë të emrit janë sifjalitë përcaktore ftilluese e dalluese. Pra 
sifjalia e varur që luan rolin e një kryefjale, kalllëzuesi apo kundrinori  është  e 
domosdoshme në periudhë dhe plotëson kuptimin e foljes së fjalisë kryesore ndaj 
kanë marrë emrin sifjalitë e varura  plotësore. Çeliku në klasifikimin e tij mbështetet 
në ngjashmërinë e përbërësve të fjalisë së thjeshtë me përbërësit sifjali të periudhës, 
në karakterin e lidhjeve të përbërësve si dhe në shtrirjen e teorisë së valencës nga 
fjalia e thjeshtë në periudhë.
Ky klasifikim pra, mbështetet në lidhjet dyshe të varësisë të përbërësve sifjali dhe në 
teorinë e valencës së foljes e shtrirë kjo dhe në periudhë14.
Bazuar në teorinë e valencës së foljes të gjuhëtarit francez L.Tesniere, gjuhësia 
strukturalise  e lidh ndërtimin e fjalisë me kuptimin e foljes e valencën e saj15.Le të 
ndalemi më tej rreth valencës së foljes.

1.3 Valenca e foljes dhe koncepti mbi të
Termi valencë  rrjedh  nga  latinishtja  (lat. Valentia  “aftësi”,”forcë”). Gjuhësia e ka 
huazuar termin nga kimia. Edhe pse thuhet që Tesnieri e ka futur  i pari  konceptin  
dhe  termin valencë në gjuhësi, para tij ka pasur edhe të tjerë gjuhëtarë që e njihnin 
dhe operonin me konceptin valencë, por nën emërtime të tjera. Ky koncept me vlerën 
që ka sot është sjellë në gjuhësi nga Tesnieri16.
Në analizën e tij  strukturore  të fjalisë ai niset nga folja. Aftësinë e foljes për të marrë 
10  Po këtë klasifikim jep edhe M.Domi në sintaksën e tij
11  “Gramatika e gjuhës shqipe” 2, Tiranë, 1997, f. 492.
12 “Frazat me nënrenditje”, M.Totoni, Tiranë, 2000, f.47.
13  Siç quhen në sintaksën e M.Çelikut.
14 “Sintaksë e gjuhës shqipe”,  M.Çeliku, Tiranë, 2012, f.355. 
15  “Sintaksë e gjuhës shqipe”,  M.Çeliku, Tiranë, 2012, f.110.
16  Tesnier. L, Esquisse d`une Syntaxe strukturale, Paris, 1953, f. 211.
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një sasi të caktuar aktantësh  ose  plotësa  ai e quan valencë. Koncepti i valencës te 
Tesnieri kufizohet te subjekti, kundrinori i drejtë dhe kundrinori i zhdrejtë. Teoria 
e valencës  është shfrytëzuar edhe nga gjuhëtarë të tjerë të huaj. Madje gjuhëtarët  
ndahen në tre grupe nisur nga konceptimi i dukurisë së valencës.
1. Disa e trajtojnë valencën si veçori vetëm të foljes (Tesnier, Brinkmann, Erben etj).
2. Ka linguistë që valencën e lidhin me të gjitha pjesët e ligjëratës (Admoni, Lomtew, 
Meltschuk etj ).
3. Një grup i tretë e lidh valencën me çdo element gjuhësor të çdo rrafshi (Stepanova, 
Sassorina etj.)
Valenca është një dukuri që lidhet me tri rrafshe: me rrafshin sintaksor, semantik 
dhe pragmatik. Me valencë sintaksore kuptohet veçoria ose aftësia e fjalës për t`u 
kombinuar me fjalë të tjera e për t`u shfaqur në fjali me forma të caktuara.Valenca 
sintaksore përcakton në ç`formë morfosintaksore do të realizohen plotësat dhe 
ç`gjymtyrë të strukturave sipërfaqësore do të shprehin ata.
Në planin semantik kuptimet e fjalëve luajnë një rol të veçantë dhe përcaktojnë 
ndërtimin e strukturës sintaksore. Përshkrimi kompleks i gjuhës kërkon që aspekti 
semantik të plotësohet me atë logjiko-mental. Në aspektin logjik valenca shënon 
veçorinë e një kuptimi për të hapur vende bosh në sajë të përmbajtjes konceptore të 
tij. Këto vende bosh mbushen me plotësa.
Në pikëpamje semasiologjike Tesniere e paraqit kuptimin e foljes si një dramë të vogël. 
Si një dramë ajo përmban  detyrimisht  një  proces  dhe aktorë dhe rrethana. Raportet 
midis foljes dhe argumenteve të saj i përshkruan si një skenë teatri. Skena  përmban 
dhe aktantët, dhe raportet midis tyre. Në këtë skenë  sipas tij”aktorët” (aktantët) kanë 
role të përcaktuara. Skena plotësohet nga elemente rrethanore që formojnë sfondin 
kohor, vendor dhe rrethana të tjera. Rrethanorët përmbajnë  informacion  që lidhet 
me ndodhinë. Në të gjithë skenën folja  luan rolin kryesor, si të thuash është regjisori, 
që organizon tërë shfaqjen.  Foljet kanë vetinë që të kërkojnë gjymtyrë të tjera gjatë 
formimit të fjalive. Një folje hap vende bosh për gjymtyrë të caktuara.
Në rrafshin  pragmatik valenca shikohet në lidhje me komunikimin, me situatën 
komunikuese, me informacionin sociokulturor. Në situata të caktuara komunikuese 
ndodh që plotësat, edhe kur janë fakultative, nuk mund të mungojnë në struktura 
sintaksore sipërfaqësore. 
Pikërisht këtë fakt ne do ta shikojmë në kapitullin e katërt te periudhat me sifjali 
përcaktore, te përdorimet e lidhëzave në stile të caktuara, sidomos në stilin 
administrativo-juridik.
M.Çeliku në sintaksën e tij të fundit shprehet për valencën “Aftësia e veçantë e foljes si 
bartëse e valencës lidhet dhe me situatën, me thënien konkrete. Valenca e çdo foljeje varet nga 
kuptimi konkret i foljes në thënien konkrete. Pra, valenca e foljes ndryshon sipas kuptimit të saj; 
foljet nuk kanë valencë fikse.Valenca e foljeve varet nga situatat, ku, sipas rastit, folja aktivizon 
kuptime të ndryshme të saj: e njëjta folje në thënie të ndryshme mund të ketë valenca të 
ndryshme. Numri i përgjithshëm i valencave të foljes varet nga pasuria e strukturës semantike 
të saj, kështu foljeve u ndryshon valenca sipas pasurisë kuptimore të saj, sipas kuptimeve të 
ndryshme që aktivizohen në situata a kontekste të ndryshme”17. 
Në studimin e tij “Fraza me nënrenditje” M. Totoni  shprehet  ”Fjalia e nënrenditur 
është valencë e foljes së fjalisë kryesore dhe pozicioni i saj si gjymtyrë fjalie përcaktohet 
17  “Sintaksë e gjuhës shqipe”, M.Çeliku, Tiranë, 2012,  f. 111.
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nga kuptimi leksiko-gramatikor i foljes: kur folja është pësore ose jokalimtare zë 
pozicionin e kryefjalës ;kur është veprore kalimtare zë pozicionin e kundrinorit 
të drejtë.Kuptimi i bazës së fjalisë kryesore përcakton edhe strukturën e fjalisë së 
nënrenditur “18.
Totoni flet në këtë studim për valencën e foljes dhe pse nuk i quan periudha me sifjali 
plotësore si i quan në veprën e tij “Sintaksë e gjuhë shqipe” M.Çeliku, por ai i quan 
fraza ftilluese siç e quan tradita. Kemi një ndryshim emërtimi por pranim të konceptit 
valencë të foljes.
Përshkrimi i gjuhës mbi bazën e kësaj teorie mbështetet në koncepte specifike. Këtu 
fjalia krahasohet me një skenë, ku luhet një pjesë (përmbajtja e fjalisë). Folja ndërmerr 
punën e regjisorit dhe përcakton sasinë dhe llojin e gjymtyrëve të tjera.
Sipas teorisë së valencave gjymtyrët e fjalisë janë satelitët e foljes qendrore. Ata 
mund të jenë plotësa ose rrethanorë. Në klasën e plotësave, sipas konceptimit të ri, 
përfshihen gjymtyrë të tilla të gramatikës tradicionale, si: kryefjala, kundrina e drejtë, 
kundrina e zhdrejtë, dhanoret e lira, disa rrethanorë, përcaktori kallëzuesor. Pra fjalia 
përbëhet nga një folje që shoqërohet nga gjymtyrët e varura prej saj: plotësat ose 
plotësorë siç emërtohen në “Sintaksa e gjuhës shqipe” M.Çeliku.
Në kuadrin e kësaj teorie folja e fjalisë kryesore do të kërkojë plotësorë19 të 
domosdoshëm, të cilët janë kryefjala, përcaktori kallëzuesor (te sifjalia kallëzuesore) 
dhe kundrinori. Ndërsa në periudhën me sifjali përcaktore do të ndalemi në një lloj 
valence tjetër.
Sipas valencave foljet grupohen:
1. folje njëvalente, d.m.th. folje që kërkojnë një kryefjalë (një argument); 
2. folje dyvalente, d.m.th. folje që kërkon një kryefjalë dhe një kundrinor  të drejtë (dy 
argumente);
 3. folje trivalente, d.m.th. folje që kërkon një kryefjalë, një kundrinor të drejtë dhe një 
kundrinor të zhdrejtë (tri argumente).
 Por gjuhësia njeh edhe një grup foljesh që quhen jovalente ose zerovalente, këto 
folje nuk kanë nevojë të shoqërohen me elemente (argument) të domosdoshme për 
të ndërtuar fjali. Foljet  mund të dalin me valenca të ndryshme dhe kjo varet nga 
kuptimi i foljes dhe i situatës ku ajo përdoret.
Foljet e sifjalisë drejtuese në periudhat me sifjali plotësore   do t`i analizojmë sipas 
teorisë së valencës duke evidentuar të veçantat në periudha të veçanta bashkë me 
valencat e caktuara dhe lidhëzat e caktuara.Ky do të jetë boshti i kërkimit dhe i 
studimit tonë duke marrë shkas nga lidhëzat që lidhin sifjalinë kryesore me atë të 
varur plotësore.  

2. Periudha lidhëzore me sifjali kryefjalore

2.1 Nocione të përgjithshme mbi periudhat me sifjali kryefjalore
“Periudhë me fjali të varur kryefjalore quhet ajo periudhë me një fjali të varur që 
kryen ndaj fjalisë kryesore një funksion të ngjashëm me atë të kryefjalës në një fjali 
dykryepërbërëse”. Ky është përkufizimi i dhënë nga gramatika e akademisë për këtë 
periudhë. Duke u nisur nga valenca e foljes, do të thoshim që sifjalia e varur plotësore 
18 “ Fraza me nënrenditje”, M.Totoni,Tiranë, 2000, f.48.
19  Të tillë e emërton M.Çeliku në sintaksën e tij
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funksionon si kryefjalë e foljes –kallëzues të sifjalisë kryesore. Folja e sifjalisë kryesore 
kërkon të plotësohet në një mënyrë të domosdoshme nga një kryefjalë e shprehur 
me përbërës sifjali20. Një studim rreth periudhave me fjali të varura kryefjalore ka 
bërë Spiro Floqi, i cili përmend edhe mendime të gjuhëtarëve të tjerë pararendës si: 
Sheperi, Rrota,
 A.Xhuvani, K.Cipo, M.Domi, S.Prifti21. Sheperi i quan” fjalia e caktimit” dhe lidhen 
me anë të lidhëzave që dhe se. A.Xhuvani e pasuron më tej duke dhënë përkufizimin 
dhe, veç lidhëzave se dhe që, përmend dhe disa përemra lidhorë.
K.Cipo e quan” fjalia subjektore” dhe sjell informata më të plota në lidhje me rrethin 
e foljeve kallëzues të fjalisë kryesore dhe klasifikimin e tyre.  M. Domi saktëson llojet 
e foljeve kallëzues të fjalisë kryesore, zgjeron dhe rrethin e mjeteve të lidhjes. Stefan 
Prifti në dispencën e tij ka bërë një trajtim më të plotë të këtyre periudhave, por Floqi 
e shikon me syrin kritik duke përmendur gabimet e tij. 
Floqi e quan të pasaktë, Prifti e konsideron si identike kryefjalën me fjalinë kryefjalore, 
por edhe marrjen e disa foljeve që janë marrë gabim pasi nuk mund të marrin kryefjalë 
si në rastin: Lidhj`e e shqipëtarëvet nuk bën të jetë për pak kohë…Në këtë shembull fjalia 
“të jetë për pak kohë” nuk mund të jetë kryefjalore ndaj pjesës tjetër sepse kryesorja 
ka kryefjalën e shprehur me emrin lidhja. Këtu kemi një kallëzues të përbërë ku folja 
bën ka vlerë modale, si rrjedhim nuk kemi periudhë por fjali22.
Sipas Floqit, do të kemi fjali të varur kyefjalore sa herë që njësia kallëzuesore (fjalia 
e varur) do të ketë të bëjë me një njësi tjetër kallëzuesore (fjalinë kryesore) që ka si 
kallëzues një folje që edhe përbrenda një fjalie të pavarur do të mund të mirte një 
kryefjalë. Në rast se folja e fjalisë kryesore nuk është e tillë që të marrë një kryefjalë, 
nuk do të kemi atë paralelizëm sintaksor-funksional në bazë të të cilit është klasifikuar 
fjalia e varur kryefjalore në periudhë. Ai përjashton mundësinë për të pasur fjali të 
varur kryefjalore ndaj një folje pavetore përbrenda fjalisë së pavarur.
Për periudhën me fjali të varur kryefjalore faktori vendimtar kryesor që krijon 
funksionin e caktuar të varur është struktura e vetë fjalisë kryesore, ndërsa struktura 
e fjalisë së varur nuk ka aq rëndësi, sepse ajo është e kushtëzuar nga kryesorja. 
Struktura e sifjalisë kryesore ka larmishmëri të madhe23.

2.2 Foljet e sifjalisë drejtuese dhe përdorimi i tyre në periudhat me sifjali kryefjalore
Lidhëzat që përdoren në periudhat me sifjali kryefjalore janë: se, që, në/ nëse dhe 
sikur. Foljet që përdoren në sifjalinë drejtuese janë të larmishme. Foljet që përdoren 
janë kryesisht jokalimtare, në vetën e tretë njëjës dhe në formën pësore. Po i radhisim 
sipas dendurisë së përdorimit.
2.2.1-Përdorim më të shpeshtë kanë foljet që tregojnë të komunikuar, të nënkuptuar 
si: thuhet, flitet, dihet, kuptohet, nënkuptohet, supozohet, duket.
Madje  jo vetëm për të por thuhej se edhe Besfort Y e kishin parë tek shpejtonte në një udhëkryq 
me jakën e palltos të ngritur, për të mos u njohur. (Aksidenti, I.Kadare, f.271)
Një javë përpara rrëzimit, ishte vështirë të thuhej nëse ai ose ajo kishin pasur parandjenjë të 
keqe. ( Aksidenti, I.Kadare, f.209) 

20 “Sintaksë e gjuhës shqipe “, M.Çeliku, Tiranë, 2012,  f. 356.
21  Spiro Floqi, SF 1965/3.
22  Spiro Floqi, SF 1965/3.
23  Po aty f.8.
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Është  provuar  se vënia e shpejtë e të porsalindurit në gji është mjeti më i mirë për të siguruar 
ardhjen e shpejtë të qumështit të nënës.(Fëmija, S. Bekteshi, f. 114).
Lejohet të provohet e kundërta vetëm kur pretendohet se shkresa është e falsifikuar. (Kodi, f. 
147).
Flitej se ekzistonte edhe një llahtari tjetër e fshehtë,e cila qeverisej nga Porta e Lartë.(Frosina 
e Janinës, M.Meksi, f.25).
Flitej se tashmë priste që numri i fatit t`i dhuronte një shenjë a një mundësi për t`u bërë zot i 
Pargë.  (Frosina, M. Meksi, f. 25).
Flitej madje, se bënte shumë punë për Ali Pashain dhe se ai e kishte me sy fort të mirë. 
(Frosina, M. Meksi, f.166).
Dihet se gjatësia ndryshon më me vonesë se pesha kur fëmija nuk shkon mirë…(Fëmija ynë, 
S. Bekteshi, f. 25).
Nuk dihet se kujt i drejtohet letra dhe teksti nuk është përkthyer ende plotësisht.(Mbi 
arkeologjinë e Dodonës dhe të Epirit, A. Spahiu, f. 198).
Tashmë dihet që disa nga këto elemente janë të pranishëm të themi në të gjitha enët e kuzhinës, 
në epokën e bronzit në çdo qendër arkeologjike në Greqinë veriore.(Mbi arkeologjinë, A. 
Spahiu, f.178).
Sepse dihet që demokracia është sistemi i vlerave, në të cilin të gjithë duhet të çmohen përputhje 
me kontributin që japin për shoqërinë. (Gazeta”Panorama”, e hënë 1 korrik 2013).
Nga ky qëndrim kuptohej lehtë se diçka kishte në mes të tyre. (Trëndafili., D. Agolli, f. 203).
Kuptohet  vetëm se diçka mungon. (Aksidenti, I.Kadare, f.241).
Kuptohej menjëherë që, ashtu si ai, ajo kishte bluar ndër mend pyetje, përgjigje dhe 
kundërshtime pa fund.(Aksidenti, I. Kadare, f. 242).
Nga kjo që sapo u parashtrua, kuptohet qartë se në Epir është praktikuar kryesisht varrimi në 
tuma. (Mbi arkeologjinë, A.Spahiu, f.56).
Nga ky dokument nënkuptohet se Koinoni i epiriotëve bën politikë të jashtme të pavarur. (Mbi 
arkeologjinë, A.Spahiu, f.198).
Sa për identifikimin e këtyre objekteve prej guri, në vështrim të parë  supozohet  se janë 
mjete pune për farkëtarin, pra elemente të kudhrës, mbi të cilët  farkëtohen metalet. (Mbi 
arkeologjinë, A. Spahiu, f. 58).
M`u duk se Neli buzëqeshi, kur zuri në gojë emrin e Zanës. (Trëndafili, D. Agolli, f.56).
Porse dukej se biseda do të merrte tjetër udhë, sepse të gjithë rrinin si  në gjemba dhe mezi 
çprisnin që Psalidasi të heshte një hop,për të dale atje ku donin. (Frosina, M. Meksi, f. 70).
Duket se selia rozë po mban çdo informacion hermetikpa dhënë asnjë detaj, ndërsa LSI është 
më e hapur në këtë drejtim. ( Gazeta “Panorama” ,e hënë 1 korrik 2013).
Duket se logjika e shëndoshë po udhëhiqet vetëm nga titujt bombastikë të mediave. 
(Gazeta”Panorama,e hënë 1 korrik 2013).
I dukej se hëna e yjet s`ishin lart e larg ashtu siç ishin në të vërtetë, po aty mbi kokën e 
Mirjanës, midis flokëve të saj si të ishin stoli që kishin zbritur për të zbukuruar atë dhe natën. 
(E nesërmja e një gruaje, Dh. Xhuvani, f. 50).
Atij iu duk se ia pa shpirtin deri në fund, atë flakëz të përpëlitej sikur do të shuhej nga çasti në 
cast. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 91).
Më duket se do të dalim të gjithë në ekran të televizorit. (Trëndafili në gotë, D. Agolli, f. 46 ).
U duk se nuk e kuptoi atë që i thashë ose u shtirë ashtu. (Aksidenti, I. Kadare, f. 76).
Duket sikur asgjë nuk ka ndryshuar për shekuj. ( Gazeta”Dita”, e diel 30 qershor 2013). 
2.2.3-Përdoren folje që tregojnë të provuar, të mundur, të supozuar si: provohet , 
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pretendohet ,supozohet, mendohet, besohet, bindej.
Është  provuar  se vënia e shpejtë e të porsalindurit në gji është mjeti më i mirë për të siguruar 
ardhjen e shpejtë të qumështit të nënës.(Fëmija, S. Bekteshi, f. 114).
Lejohet të provohet e kundërta vetëm kur pretendohet se shkresa është e falsifikuar. (Kodi, f. 
147).
Në këto 6 QV provohet se të paktën 154 zgjedhës figurojnë të kenë votuar… (Gazeta”Shqip”, 
e premte 26 korrik 2013).
Sa për identifikimin e këtyre objekteve prej guri, në vështrim të parë supozohet se janë mjete 
pune për farkëtarin, pra elemente të kurdhës, mbi të cilët farkëtohen metalet.(Mbi arkeologjinë, 
A. Spahiu, f. 58).
Mendohej që nga kuotat e anëtarësimit dhe donacionet të grumbulloheshin para për të krijuar 
një bibliotekë dhe një muze…(Frosina, M. Meksi, f.103).
Mendohet që këto bronze do të jenë varrosur për t`i shpëtuar nga pushtuesit romak. (Mbi 
arkeologjinë, A. Spahiu, f.174).
Sipas historianëve të shekullit të shekullit të kaluar, mendohej se Troja I në Thesali do të ketë 
qenë e njëkohshme me BH II. ( Mbi arkeologjinë, A. Spahiu, f. 122).
Mendohet se skopjimi i gomës së majtë në pjesën e pasme ka qenë shkaku i humbjes së kontrollit 
të automjetit. ( Gazeta”Panorama”, e hënë 1 korrik 2013).
S`më besohet që ai nënpunës aq parimor sa m`u shit mua mund të thyhet, - tha Vani gjithë 
dyshim. ( E nesërmja, Dh. Xhuvani, f.39).
2.2.4-Përdoren folje me kuptimin leksikor që tregojnë një fakt të ngjashëm, të 
mundshëm si: mund.
Mundet që edhe të këndoj. (Trëndafili, D. Agolli, f. 188).
Mundet që është e ngarkuar me shumë punë.(Trëndafili, D. Agolli, f. 248).
2.2.5-Përdoren folje që kanë kuptim leksikor të të ndodhurit si: ndodh, qëllon.
Ashtu siç ndodhte që tirani merrej për çlirues. (Aksidenti, I. Kadare, f. 122).
Ndodhte që rrinin ca kohë të ndarë, vrasja dhe trupi që do të vritej, gjersa e gjenin njëri-
tjetrin, siç gjendeshin të humburit pas një ngatërrimi oraresh. (Aksidenti, I. Kadare, f. 251)
Ndodh që qumështi i gjirit fillon të pakësohet.(Fëmija, S. Bekteshi, f. 343).
Në orët e mëngjesit qëllonte që historia i merrte një pamje disi të ndryshme.(Aksidenti, 
I.Kadare, f. 260).
Nganjëherë qëllonte që shpjegimi me shoqen e lodhte po aq sa vetë grindja. (Aksidenti, I. 
Kadare, f. 70).
2.2.6-Përdoren folje që tregojnë vlerësim modal si: jam +mbiemër, jam+ndajfolje si: 
është e qartë ,jam i bindur, jam i sigurt, është e nevojshme, është e kuptueshme, është 
e drejtë, është e vërtetë, është mirë, etj.
 Është e qartë se ju, kur të ftoni Jakun, do të ftoni dhe të motrën e tij, se ai me atë mburret.
(Trëndafili, D. Agolli, f. 36).
Është e qartë se kjo është e mundshme gjatë stinës së nxehtë. (Fëmija, S. Bekteshi, f.374).
Është e nevojshme që kur kemi fëmijë të lindur me peshë të vogël si personeli, ashtu edhe nëna 
të mbajnë maskë përpara gojës.(Fëmija, S. Bekteshi, f. 92).
Është e kuptueshme se sipas temperaturës së jashtme dhe sipas temperaturës së dhomës 
ndryshojmë veshjet dhe mbulesat e foshnjës. (Fëmija, S. Bekteshi, f.76).
Megjithatë nuk është e drejtë që çdo çrregullim që mund të ketë fëmija të mendohet se është 
shkaktuar nga prania e tyre. ( Fëmija, S.Bekteshi, f.377).
Ishte e vërtetë se perdja kishte rënë dhe gjyqi i Hagës po e dënonte  ish-shefin e Serbisë, 
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megjithatë vala e pendimit europian nuk qetësohej.(Aksidenti, I.Kadare, f.44).
Është e vërtetë se disa fëmijë kanë prirje më të madhe për të thithur ajër dhe këta me fjalë 
mjekësore i quajmë aerofagë. (Fëmija, S.Bekteshi, f.363).
Është e vërtetë se në PD ka shumë demokratë që nuk duan të çlirohen prej Berishës si jo pak 
skllevër nga i zoti, por mbi të gjitha është Berisha që nuk do që PD-ja të çlirohet prej tij.(Gazeta 
Shqip, e shtunë, 27 korrik 2013).
Ishte e vërtetë që pesë herë në ditë duhej ndryshuar tualeti, kjo më bënte të pyesja gjithnjë 
veten: përse? (Gazeta”Panorama”, e hënë 1 korrik 2013).
Është mirë që familja të ketë vetë shiringë e disa gjilpëra. (Fëmija, S.Bekteshi, f.341).
Është mirë që fëmija të mos mësohet me këto duke i përdorur pa nevojë të domosdoshme.
(Fëmija, S.Bekteshi, f.360).
Foljet që përdoren në fjalitë kryesore janë kryesisht në mënyrën dëftore, koha e tashme 
, veta  e tretë njëjës, forma pësore.  Kohët e tjera të foljeve pothuajse nuk përdoren 
fare.  Mënyra e foljes kallëzues të sifjalisë kryefjalore përcaktohet nga modaliteti i 
sifjalisë kryesore, ose nga modaliteti  i vetë sifjalisë së varur24.
Mënyra dëftore përdoret kur fjalia varet nga folje që tregojnë të kumtuar: thuhet, 
flitet, provohet, por dhe në folje të tjera që tregojnë të preceptuar, të kuptuar.Shumica 
e foljeve në sifjalitë e varura kryefjalore janë në mënyrën dëftore dhe pak në mënyrën 
lidhore.

2.3 Lidhëzave në periudhat lidhëzore me sifjali kryefjalore, ndërkëmbimi i tyre
Rendi në këto periudha  është  gati i ngulët sifjali kryesore+sifjali e varur. Rendi i 
fjalisë përcaktohet nga faktorë gramatikorë apo stilistikorë. Në shembujtë e marrë 
sifjalia e varur qëndron pas sifjalisë kryesores.
Në periudhat me sifjali kryefjalore përdorim më të shpeshtë ka lidhëza se (324 raste), 
lidhëza që (103 raste), lidhëza sikur (35 raste) dhe lidhëza nëse (2 rast), të nxjerra këto 
në të gjitha stilet.
Lidhëzat se dhe që janë të ndërkëmbyeshme midis tyre. Ato mund të ndërkëmbehen 
kur folja-kallëzues e fjalisë së varur kryefjalore, kallëzuesore, kundrinore dhe 
përcaktore është në mënyrë dëftore, më rrallë edhe në ndonjë mënyrë tjetër, por në 
asnjë rast në mënyrën lidhore25. Këtë do ta shohim në vazhdim edhe në periudhat e 
tjera.
Edhe pse ulur kuptohej që/se kishte një trup të gjatë dhe këmbë të bukura.(Trëndafili në gotë, 
D.Agolli, f. 94)
Të ishte e vërtetë që/se ai Joan Noga e donte? (E nesërmja,Dh.Xhuvani,f.70).
Dihet se/që i porsalinduri humbet peshë në ditët e para pas lindjes. (Fëmija, S. Bekteshi, f. 
118).
Kuptohet se/që mjekimi i fëmijës me grip stinor bëhet nën kontrollin e mjekut. (Fëmija, 
S.Bekteshi, f. 387).
Flitej se/që vetë Ali Pashai merrte pjesë për çdo vit në të me një passion të flakëruar që nuk ja 
kishin ndezur as luftërat dhe as hakmarrjet. (Frosina, M. Meksi, f.25)
Kushedi pse, i dukej se/që çlirimi do të bëhej në kurriz të tij. (Aksidenti, I.Kadare, f. 253)

Lidhëza që nuk ndërkëmbehet  me lidhëzën se kur folja kallëzues e sifjalisë kryefjalore 
24  Gramatika e akademisë, Tiranë, 2002, f. 507.
25  “Kërkime dhe studime në fushën e gjuhës shqipe”, M. Karapinjalli, Sejko, 2001. 
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është në mënyrën lidhore.
Ka mundësi që, me këtë rast, të jenë vendosur grupe pellazge në Lamothrakë dhe në Kretë. 
(Mbi arkeologjinë, A.Spahiu,f.32).
Mundet që edhe të këndoj.(Trëndafili,D.Agolli,f.189).
Si është e mundur që Neli të ngrejë armë mbi mua? (Trëndafili, D. Agolli, f. 268)
Është gjë e dëmshme që mjekimet të fillohen pa marrë mendimin e mjekut. (Fëmija, S. Bekteshi, 
f. 339)
Qëllonte që bashkë me viktimën e pashait, t`i merrej koka edhe gjaurkës që ishte gjetur së 
bashku me të dhe për këtë vendoste vetë Sofia. (Frosina, M. Meksi, f. 84)
Që nxjerrja në diell të ketë veprim të mirë, duhet që rrezet e tij të bien mbi sipërfaqe sa më të 
mëdha të lëkurës së tij. (Fëmija, S.Bekteshi, f. 374)
Ka dhe raste të tjera kur lidhëzat nuk mund të ndërkëmbehen.
Më duket se nuk je i lumtur, - i tha Mirjana. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 105)
Më duket se qyteti atë nuk e njeh fare. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 141)
Mina më duket se të lodha me këto fraza të ngatërruara. (Trëndafili, D. Agoli, f. 274).

3. Periudha lidhëzore me sifjali kallëzuesore

3.1 Nocione të përgjithshme mbi periudhat me sifjali kallëzuesore
Periudha lidhëzore me sifjali kallëzuesore quhet ajo periudhë në të cilën sifjalia e varur 
plotësore funksionon si kallëzuesor i foljes këpujë të sifjalisë kryesore26. Lidhëzat që 
përdoren në këtë periudhë janë: se, që, sikur, siç.
Si folje këpujë përdoret folja  është. Folja këpujë është në mënyrën dëftore, koha e 
tashme ose e pakryer.Foljet në sifjalinë e varur kallëzuesore janë në mënyrën dëftore 
(në kohë të ndryshme)  dhe më pak në mënyrën lidhore.
E keqja është se nuk ma ka falur njeri. (Trëndafili, D. Agolli, f. 202).
Një nga ngjarjet e reja është se ju do të niseni për gjah. (Trëndafili,D.Agolli,f.256).
Zbulimi i çuditshëm i sllovakut ishte se vizitori misterioz, që e kishte kujtuar si shkaktar të 
ndarjes me Rovenën, ai pikërisht po e afronte tani me të. (Aksidenti, I. Kadare, f. 194)
E përbashkëta ime me të është se ai ka punuar 30 vjet si famulltar dhe unë po 30 vjet si mësues.
(Gazeta” Shekulli”, e premte 26 korrik 2013)
Fakti më i çuditshëm në këtë vizitë ishte se në delegacion ndodhej edhe ambasadori i OSBE-
së….  (Gazeta “Shqip”, e shtunë 27 korrik 2013)
 Deti ishte siç kishte qenë, i zi, i thellë, i paanë, dhe natën bëhej i padukshëm, veçse dëgjohej që 
ishte atje tutje. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 64)
Ndryshimi më i dukshëm në këtë krahasim është se pellazgët e M.Sakellariout janë ilirë të 
historianëve të tjerë. (Mbi arkeologjinë, A. Spahiu, f. 33)
Arsyeja kryesore është se në Ambraki, ku ka pasur koloni korinthiote, hyu mbrojtës i qytetit, 
Apolloni, është adhuruar si hyu kryesor. (Mbi arkeologjinë, A.Spahiu, f.167)
Veçoria e parë është se kockat e ndryshme që formojnë kokën e foshnjës së vogël nuk janë 
plotësisht të ngjitura njëra me tjetrën. (Fëmija, S. Bekteshi, f. 29)
Arsyeja kryesore është se foshnja që del në jetën e saj të pavarur, jashtë trupit të nënës, ka 
nevojë për një periudhë kohe për t`u përshtatur me kushtet e reja në të cilat gjendet organizmi 
i saj. (Fëmija, S. Bekteshi, f. 60)
Avantazhi kryesor i terapisë sonë mbi situatën aktuale është se zgjat vetëm tre muaj dhe jo  
26  “Sintaksë e gjuhës shqipe”, M. Çeliku, Tiranë, 2012, f. 363.



121

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

gjatë gjithë jetës së pacientit. ( Gazeta”Shqip”, e premte 26 korrik 2013)
3.2 Foljet këpujë që përdoren në periudhat lidhëzore me sifjali kallëzuesore
Përveç foljes jam, si folje këpujë dalin dhe foljet: dukem, bëj, ngjaj, qëllon, hiqet të cilat 
kanë kuptim leksikor të paplotë. Këto folje shoqërohen shpesh me lidhëzën sikur dhe 
më pak me lidhëzat  se dhe që.
Ai gjithashtu, dukej sikur përmendej. (Aksidenti, I .Kadare, f. 23)
Siç i ndodhte shpesh në lokale, zgjimi iu duk se i erdhi nga dritarja. (Aksidenti, I. Kadare, f. 
61)
Dielli qëndronte në kupë të qiellit dhe dukej sikur nuk do të lëvizte kurrë prej andej. (Trëndafili, 
D. Agolli,  f.177)
Ata dukeshin sikur shikonin qiellin nëpër të cilin ajo ishte rritur dhe moshuar. (Trëndafili, D. 
Agolli, f. 194)
Patozi duket sikur nuk e kupton fare Berishën. (Gazeta”Shqip”, e shtunë 27 korrik 2013)
Dhe ata dukeshin sikur flinin.  (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 153)
Ai surrat duket që është hallexhi. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 199)
Ai bënte sikur qeshte. (Aksidenti, I. Kadare, f. 148)
Ngjante  sikur shpërlahej prej ujit e prapë ishte aty. (Aksidenti, I .Kadare, f. 84)
Një zbrazëti në sytë, një pjesë e shikimit që ngjante se nuk i përkiste askujt, ishte, me sa dukej, 
shkaku. (Aksidenti, I. Kadare, f. 99)
Syrin e kishte të fikur dhe ngjante sikur kish lënguar shumë kohë. (Frosina, M. Meksi, f. 189)
Vera ngjante sikur qe e përjetshme me diellin dhe ngjyrat e saj, kur muzgun e fundit të 
gushtit, u ngrit një erë e beftë e cila, për tërë natën, gatiti një fron për vjeshtën. (Frosina, 
M.Meksi, f. 131)
Ai gjithashtu, qëllonte që zymtohej, dhe atëherë ishte ajo që përpiqej ta qetësonte, i përkëdhelte 
dorën ia  puthte. (Aksidenti, I. Kadare, f. 23)
Ai, gjithashtu, hiqet se nuk më shkakton më frikë. (Aksidenti, I. Kadare, f. 49)
3.3 Ndërkëmbimi i lidhëzave në periudhat me sifjali kallëzuesore
Rendi në periudhat me sifjali kallëzuesore është: sifjali kryesore - sifjali e varur, pra 
kemi rend të prapavendosur dhe të domosdoshëm ose ndryshe rend i ngulitur. 
Këtë rend kanë pothuajse të gjitha periudhat me sifjali kallëzuesore të paraqitura në 
shembuj e mësipërm.
 Përdorim të shpeshtë ka lidhëza se me 214  raste, lidhëza që 103 raste, lidhëza  sikur 
89      raste dhe lidhëza siç 23 raste, të nxjerra këto nga vjelja jonë shteruese.
Si dhe në periudhat me sifjali kryefjalore lidhëza se ndërkëmbehet me lidhëzën që 
dhe anasjelltas. Por ka raste kur këto lidhëza nuk ndërkëmbehen midis tyre. Rregulli 
i ndërkëmbimit shkon paralel si në periudhën me sifjali kryefjalore.
E keqja është se/që nuk ma ka falur njeri. (Trëndafili, D. Agolli, f. 202)
Një nga ngjarjet e reja është se/që ju do të niseni për gjah. (Trëndafili, D. Agolli, f. 256)
Një zbrazëti në sytë, një e shikimit që ngjante  se nuk i përkiste askujt. (Aksidenti, I. Kadare, 
f. 99).

4. Periudhat lidhëzore me sifjali kundrinore

4.1 Nocione të përgjithshme mbi periudhat me sifjali kundrinore
“Periudha me sifjali kundrinore quhet ajo periudhë në të cilën sifjalia e varur plotësore 
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funksionon si kundrinor i foljes-kallëzues të sifjalisë kryesore.”27 Këto periudha janë 
më të përdorshmet dhe ky është një fakt që mbështetet nga shembujtë e shumtë.
Sifjalia kundrinore lidhëzore lidhet me sifjalinë kryesore me anë të lidhëzave se, që, 
dhe më rrallë sikur, nëse. Foljet e sifjalisë kryesore në këto periudha janë shumë 
të larmishme nga ana leksiko-semantike, madje ato janë shumë më të larmishme se 
foljet e sifjalive kryesore në periudhat me sifjali kryefjalore dhe kallëzuesore. Këto 
folje e kanë të domosdoshëm plotësimin, i cili në bazë të teorisë së valencës  është një 
përbërës sintaksor i shprehur me sifjali që luan rolin e kundrinorit të drejtë apo të 
zhdrejtë. Po në bazë të kësaj teorie foljet e sifjalisë kryesore janë dy ose tri valente. Kjo 
varet nga folja dhe plotësorët që kërkon ajo. 
Valenca veçanërisht, tregon numrin e argumentave të një foljeje, që do të thotë lidhjet 
e varësisë që manifeston çdo folje. Foljet mund të marrin një kundinor të drejtë ose të 
zhdrejtë, ose mund të kenë dy të tillë, ose nuk marrin asnjë të tillë. Duke pranuar që 
subjekti në teorinë e Tesnierit, llogaritet midis gjymtyrëve të varura të foljes, mund 
të pohohet që ka folje që drejtojnë zero gjymtyrë, ka të tilla që drejtojnë një, dy, tre 
plotësa ose argument.28

4.2 Foljet që përdoren në periudhat me sifjali kundrinore
Foljet e sifjalisë kryesore janë kryesisht folje kalimtare, veprore dhe në mënyrën 
dëftore. Nga ana semantike folja-kallëzues është shumë e larmishme. Ato tregojnë 
të kumtuar, të ligjëruar, të preceptuar shqisor dhe mendor, shprehje të vullnetit, 
vlerësim, dëshirë etj. Në bazë të tyre dallohen disa lloje sifjalish kundrinore:
1- sifjali kundrinore dëftore
2- sifjali kundrinore pyetëse
3- sifjali kundrinore dëshirore 
4- sifjalia kundrinore urdhërore
4.3 Sifjalia kundrinore dëftore dhe foljet e saj
 Këto periudha bashkohen me anë të lidhëzave se dhe që dhe ftillon kuptimin e një 
gjymtyre të shprehur me folje ose lokucion foljor që tregojnë të kumtuar me disa 
ngjyrime kuptimore.
4.3.1 Folje që tregojnë ligjërim në mënyrë të përgjithshme: them, tregoj, rrëfej. 
Zakonisht sifjalia kundrinore që shoqërohet nga këto folje është sifjali kundrinore 
dëftore.
Kur u ndanë, ai i tha se shpresonte të takoheshin prapë. (Aksidenti, I. Kadare, f. 87)
Komisioni Europian tha se zgjedhjet e lira dhe të ndershme këtë here janë një kusht për marrjen 
e statusit të vendit kandidat. (Gazeta “Dita”, 30 qershor 2013)
Thoshin se ishin të magjishme në lojërat e tyre të natës.( Frosina e Janinës, M. Meksi, f. 63)
Në këto raste themi se fëmija ka asfiksi ose anoksi.( Fëmija ynë, S. Bekteshi, f. 64)
Të të tregoj se ku isha që të më rrëmbesh temën.(Trëndafili në gotë, D. Agolli, f. 81)
Gjithçka tregonte se pikërisht atë ditë,ata gjendeshin në Danimarkë. (Aksidenti, I.Kadare, f. 
190)
Pamja e skeletit tregon se aty është varrosur një fëmijë më i vogël se një vjeç. (Mbi arkeologjinë.., 
A. Spahiu, f. 48)
Gjer atë muzg të vonë, kur therja e vetishme e zemrës i rrëfeu se marroku këngëtar ishte 
djaloshi që kishte humbur mendjen nga dashuria e penguar për të. (Frosina e Janinës, M. 
27  “Sintaksë e gjuhës shqipe”,  M.Çeliku, Tiranë, 2012, f. 360.
28  “Elementet de syntaxe structural”, L. Tesnier, Paris, 1959, f. 238
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Meksi, f. 13)
Kishte zëra që rrëfenin se nusja e Veli pashait, djalit të vogël, ishte dora e tij e djathtë në kësi 
punësh. (Frosina e Janinës, M. Meksi, f. 147)
4.3.2 Sifjalia kundrinore është dëftore dhe në rastet kur varet nga folje që tregojnë 
mënyrë peceptimi mendor ose shqisor si: mendoj, dëgjoj, kuptoj, shikoj, zbuloj, etj.
Mendon  se fjala e saj ka peshë të rëndë dhe nuk mund të lëviz aq lehtë. (Trëndafili në gotë, D. 
Agolli, f. 133)
Duke parë Sandrin, unë mendoja se s`ka gjë më të trishtueshme sesa të dashurosh dhe të mos 
të të dashurojnë. (Trëndafili në gotë, D. Agolli, f. 212)
Mendoj se është një kryengritje komuniste. (Aksidenti, I. Kadare,f. 100)
Frosina vuri kokën, e dërrmuar nga dhembja, në kraharorin e Patrës dhe mendoi se duhej bërë 
diçka, se ishte koha për ndryshim. (Frosina e Janinës, M. Meksi, f. 151)
Frosina  dëgjoi që i përmendi emrin dhe Kaliopit iu butësuan sytë përnjëherë. (Frosina, M. 
Meksi, f. 111)
Unë kam dëgjuar që tallen me atë që qëndron prapa një televizori. (Trëndafili, D. Agolli, f. 75)
E kisha parë ngaherë në rrugët e dyqanet e qytetit dhe kisha dëgjuar se e quanin Dudush. 
(Trëndafili në gotë, D. Agolli, f. 14)
Sepse prapë ti s`e kupton që unë s`jam robina jote. (Aksidenti, I. Kadare, f. 121)
Më vonë, ditë më vonë dhe pastaj në haremin e Ali Pashait, kuptova se dashuria dhe vetë fjala 
dashuri ishin të ndaluara në kushtet tona dhe mjerë ajo grua e haremit që binte në dashuri me 
zotin e saj. (Frosina e Janinës, M. Meksi, f. 60)
Nga lëvizjet e kuptoi se krahu i tij bëri të njëjtin hark, për ta vendosur armën aty ku e kishte 
marrë. (Aksidenti, I. Kadare, f. 184)
E shoh që ju nuk keni dëgjuar asgjë për një histori të tij. (Trëndafili në gotë, D. Agolli, f. 57)
Frosina hodhi mekanikisht sytë nga dritarja dhe  pa se drita e mëngjesit kishte një zbehtësi të 
kobshme. (Frosina e Janinës,M. Meksi,f. 67)
Kur shohim se është formuar grumbullim qelbi, abscess, antibiotikët bëhen të nevojshëm.
(Fëmija ynë, S. Bekteshi,f. 147)
Kur shihte se mëdysheshin dhe nuk dinin nga t`ia  fillonin, ai niste dhe u rrëfente për jetën e 
tij, për zanatin e një jete të tërë trashëguar prej njëzet brezash. (Frosina e Janinës, M. Meksi, 
f. 166)
Tek përgatitej, për çdo ditë e më tepër zbulonte se bota e testamenteve qenkësh një gjithësi e 
pafund. (Aksidenti, I. Kadare, f. 270)
Jep urdhër të zbulojnë se ku ka shkuar në ishull. (Frosina e Janinës,M. Meksi,f. 81)
4.3.3 Përdoren folje që tregojnë lidhjen e të kumtuarit me ligjërimin e mëparshëm si: 
përfundoj, përgjigjem, përsërit, theksoj, shtoj.
Ky autor përfundon se “Epiri nuk është provincë mikenase” por, menjëherë pas kësaj, hap 
diskutime, duke e konsideruar Epirin “më tepër si zonë kufitare ku vendosen disa kontakte 
mes elementesh mikenas e veriorë, sidomos ilirë. (Mbi arkeologjinë e Dodonës dhe të Epirit, 
A. Spahiu, f. 50) 
Me fjalë të tjera, K. Soueref  përfundon se në Epir, në helladikun e vonshëm, nuk ka pasur 
ndonjë prodhim vendi. (Mbi arkeologjinë e Dodonës dhe të Epirit, A. Spahiu, f. 133)
Ne iu përgjigjëm se kishim dëshirë t`i shikonim ato gjërat e rralla dhe ai e mbylli me çelës 
zyrën e tij, duke na ftuar ta ndiqnim pas. (Trëndafili në gotë, D. Agolli, f. 41)
Ajo i përgjigjej  se kishte bindjen se gruaja e re, edhe në ishte Rovena, në të vërtetë, s`ishte 
veçse trajta, shkërbimi i saj. (Aksidenti, I. Kadare, f. 245)
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Me zë të rreptë, ia  përsërita se nuk më interesonte asgjë nga këto… (Aksidenti, I. Kadare, f. 
210)
E përsërisim se i porsalinduri mbrohet nga infeksionetduke mbajtur pastër dhomën, duke 
ndërruar ajrin e saj. (Fëmija ynë, S. Bekteshi, f. 77)
Sa për Epirin, mund të përsërisim se në Dodonë nuk mungojnë objektet arkeologjike, që 
dëshmojnë prejardhjen e tyre nga veriu. (Mbi arkeologjinë e Dodonë dhe të Epirit, A. Spahiu, 
f. 162)
Kemi theksuar se është mirë që i porsalinduri të vihet në gji për here të parë rreth 12 orë pas 
lindjes. (Fëmija ynë, S. Bekteshi, f. 117)
Duhet të theksojmë se edhe në këtë moshë fëmija ka nevojë për lëng pemësh dhe vitaminë D. 
(Fëmija ynë, S. Bekteshi, f. 136)
F. Schachermeyr thekson se nuk dyshohet për faktin që themeluesit e qytetërimit Dimini janë 
të ardhur nga Hungaria e sotme dhe se grupet e tjera, të ardhur nga veriu, janë vendosur në 
veri-lindje të Peloponezit dhe ndoshta në (Ishujt) Cikladë. (Mbi arkeologjinë e Dodonës dhe të 
Epirit, A. Spahiu, f. 32)
Ai shton se Akili, kur i bën nderimet e fundit Patroklit të vrarë, zbaton metodat e varrimit, të 
praktikuara vetëm në Shqipëri, madje më në veri. (Mbi arkeologjinëe Dodonës dhe të Epirit, 
A. Spahiu, f. 54)
Madje autorët shtojnë se disa varre kanë hyrë në punë më vonë, në shekujt e parë të krishtërimit, 
kur ka pasur lëvizje fisesh të ndryshme. (Mbi arkeologjinëe Dodonës dhe të Epirit, A. Spahiu, 
f. 57).
4.3.4 Përdoren  lokucione foljore që tregojnë të perceptuar mendor: vë re (shikoj), ma 
merr mendja, marr vesh, vë në dukje, dhe folja di (që tregon rezultatin e preceptimit).
Duke mbajtur çadrën mbi kokë, vura re se nën një pishë qëndronte Guçja me librin e tij nën 
sqetull, me pamjen e një shkrimtari melankolik. (Trëndafili në gotë, D. Agolli, f. 144) 
Vani  vuri re se rreth tyre s`ishin më dëshmitarët, gjë që nuk i pëlqeu.( E nesërmja e një gruaje, 
Dh. Xhuvani, f. 103).
E kam vënë re që e ndien më shumë se unë dhe ti, - thashë i menduar, duke vështruar Guçen, 
të heshtur, me kurriz të mbështetur te pisha e trashë. (Trëndafili, D. Agolli, f. 165) 
Me gëzim, Kamilla vë re që i shoqi nuk bën dredha, për të zgjedhur dikë që të jetë më poshtë se 
ai. (Aksidenti, I. Kadare, f. 177)
Nuk ma merr mendja që Meri të ketë harruar. (Trëndafili, D. Agolli, f. 153)
Ma merr mendja që sivjet do të dimëroj këtej, -thashë. (Trëndafili, D. Agolli, f. 251)
Autorja  vë në dukje se, kohët e fundit, në Hermones janë zbuluar gjurmë të tjera banimi në 
rrëzë të kodrave pranë Hermones, që datojnë në të njëjtën periudhë kohe.(Mbi arkeologjinë e 
Dodonës dhe… , A. Spahiu, f. 96)
Ai vuri në dukje se qeveria ka rimbursuar pompa apo preparate për këta të sëmurë. 
(Gazeta”Standart”, e shtunë 1 qershor 2013, f. 13)
E dinte se ajo nuk ndodhej aty, e që nuk pati qenë asnjëherë. (Frosina , M. Meksi, f. 9)
E dija që ajo kishte dalë në pension. (E nesërmja , Dh. Xhuvani, f. 114)
Unë e di se kush jam. (E nesërmja , Dh. Xhuvani, f. 231)
Të gjithë e dinë  se prania e tyre në zorrë shoqërohet me dhembje barku. (Fëmija, S. Bekteshi, 
f.365).

4.4 Sifjalia kundrinore pyetëse dhe foljet e saj
Periudha me sifjalia kundrinore  pyetëse ndërtohet me folje të veçanta dhe ka 
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karakteristikat e fjalisë pyetëse por, pa intonacioni pyetës. Këto periudha përmbajnë 
folje të caktuara në sifjalitë drejtuese. Po japim më poshtë disa shembuj.
E di se ti  po më jep tema? (Trëndafili , D. Agolli, f. 253)
Kam një mijë vjet që të pyes se si u rrëzove nga pamja e një puthjeje dhe ti s`përgjigjesh dot. 
(Aksidenti, I. Kadare, f. 256)
M`u duk ngulmues, thua se më shikonte mua e jo rrugën. (Aksidenti, I. Kadare, f.75)
Edhe syrit të Ali Pashait nuk i shpëtoi arabaja me shenjat e Mukar pashait që po kalonte perms 
sheshit dhe kërkoi të merrnin vesh se kush udhëtonte me të. (Frosina, M. Meksi, f. 151)
Kush tha se s`gëzohem? (Aksidenti, I. Kadare, f. 90)
Mua më vinte zor të të pyesja se si të  quajnë. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 32)
E di se sa më vijnë mua në vit si puna jote për t`u pashaportizuar? (E nesërmja e një gruaje, 
Dh. Xhuvani, f.25)
E di se vdekja nuk qenka aq e tmerrshme? (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f.118)
Ai kishte thënë se qe fejuar apo se pati vdekur? (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 129)
Nuk e di se ç`e bën të vuaj. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 82).
Të vjen zor të thuash se ç`jam unë? (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 231)
Erdha t`ju pyes se çfarë doni të hani- tha kamarieri. (Trëndafili, D. Agolli, f. 78).

4.5. Sifjalia kundrinore dëshirore dhe urdhërore dhe foljet e tyre
Sifjalia e varur kundrinore plotëson një folje a shprehje foljore që tregon dëshirë, 
shprehje të vullnetit si: lutje, lejim a urdhër. Përdoren folje që tregojnë dëshirë, pëlqim 
si: dua, dëshiroj, shpresoj, kërkoj, etj. Zakonisht ato e kanë kallëzuesin në mënyrën 
lidhore. Po japim disa shembuj në vijim:
Nuk doja që të prishja një familje. ( Trëndafili, D. Agolli, f.110)
Por unë nuk dua që Nora të vritet në film. (Trëndafili, D. Agolli, f. 48)
Shpresonte se ajo që kishte ndodhur në taksinë që çonte dy dashnorë drejt një aeroporti, një 
mijë vjet më parë, do të kishte lënë një gjurmë sado të nxehtë në syprinën e qelqit. (Aksidenti, 
I. Kadare, f. 271)
Madje, thellë në zemër, shpresonte që ajo ta kishte ndjerë sakaq dashurinë e tij, njëlloj siç 
ndjehet venave ardhja e pranverës dhe ta kish pranuar ashtu siç e kishte pranuar ai: si një 
ëndërr. (Frosina, M. Meksi, f.174)
Frosina i kërkoi që të jepte pëlqimin e tij për kthimin e Mihalakit në Janinë. (Frosina , M. 
Meksi, f.154)
Perëndia kërkon që viktima të jetë Ifgjenia, bija e madhe e Agamemnonit, prijësit të mbretërve 
grekë. (Frosina, M. Meksi, f. 87)
Kërkoj që ata të vijnë. (Trëndafili, D. Agolli, f.148)
Në sifjalitë kundrinore urdhërore përdoren folje që shënojnë shprehje vullneti 
drejtuar tjetërkujt të tilla si: këshilloj, urdhëroj, porosit, lejoj, propozoj.
Ju këshilloj që kur të lini dhe ju takim, duhet të vini dy zero pas shifrës që tregon orën. 
(Trëndafili, D. Agolli, f. 71)
Në rast se ripyetja e tij mund të jetë e nevojshme, atëherë gjykata urdhëron që ai të qëndrojë 
në sallë  pa kontaktuar me dëshmitarët e tjerë. (Kodi, Tiranë, 2008,  f. 143) 
Gjykata për t`u siguruar në ekzistencën e një fakti mund të urdhëroj që kjo të verifikohet 
duke proceduar në një mënyrë të caktuar për riprodhimin e tij, duke siguruar prova me anë 
fotografish ose me filmime. ( Kodi, Tiranë, 2008, f. 162)
Mua Neli më kishte porositur që Zana nuk duhej të emocionohej shumë. ( Trëndafili, D. 
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Agolli, f. 42)
Si një idiote, kishte lejuar që ai ta përdorte si një kukull. (Aksidenti, I. Kadare, f. 228)
Ai propozon që BH të njihet sikur ka filluar nga indoevropianët, të cilët kanë migruar në Greqi 
rreth viteve 3200 para e. s. ( Mbi arkeologjinë , A. Spahiu, f. 76).

4.6. Rendi në periudhat me sifjali kundrinore dhe ndërkëmbimi i lidhëzave
Rendi në periudhat lidhëzore me sifjali kundrinore paraqitet sifjali kryesore + sifjalia 
kundrinore.  Midis  sifjalive nuk ka pauzë dhe nuk vendoset presje. Lidhëzat që dhe 
se janë të ndërkëmbyeshme midis tyre ose jo dhe kjo është e ngjashme si te periudhat 
kryefjalore dhe kallëzuesore. 
Lidhëzat që dhe se ndërkëmbehen midis tyre zakonisht kur folja-kallëzues e sifjalisë 
kundrinore  është në mënyrën dëftore29.
Vetëm kam dëgjuar që/se ti do të shkosh në Universitet. (Trëndafili, D. Agolli, f. 34) 
Ajo e pranonte që/se nuk matej dot me atë përbindhësh. (Aksidenti, I. Kadare, f. 229)
Jemi këtu dhe mendoj se/që ndihmojmë sadopak për të njohur të vërtetën, qoftë kjo shumë e 
kamufluar, dhe përpiqemi t`ia rrëfejmë botës. (Frosina, M. Meksi, f. 72)
Sapo më informuan që/se ti je komuniste, ja prova, nëna të uron ditën e përvjetorit të 
revolucionit rus. (Gazeta “Panorama”, e hënë 1 korrik 2013, f.15)
E mos pandeh se/që unë fus gjë në xhep. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 87).
Lidhëzat që dhe se nuk ndërkëmbehen midis tyre kur folja-kallëzues e sifjalisë 
kundrinore është në mënyrën lidhore.
Kur isha i vogël, kisha qejf që një hundë të tillë ta kapja me dorë. (Trëndafili, D. Agolli, f. 211)
Si një idiote, kishte lejuar që ai ta përdorte si një kukull. (Aksidenti, I. Kadare,  f. 221)
Por, nuk dua që të kujtoj më asgjë ( Frosina, M. Meksi, f. 63)
Gjykata mund të vendosë që të kryhen edhe riprodhime fotografike të objekteve, dokumenteve 
dhe sendeve, dhe kur është e nevojshme dhe e mundshme edhe filmime të tyre. (Kodi, f. 162) .
Lidhëza se nuk ndërkëmbehet dot me lidhëzën që kur pas lidhëzës gjendet një fjalë 
pyetëse30

Nuk po arrinte dot të kuptonte se ç`po ndodhte me ata të dy, sidomos me Mirjanën. ( E 
nesërmja, Dh. Xhuvani, f.208)
Ju e dini se ç`ishte ai. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 228)
Të vjen zor të thuash se ç`jam unë? (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f.94)
Jam kureshtar të di se si do të ecë nesër, kur të mos jetë më shef. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, 
f. 208)
Më rëndë s`ka se si të vritet njeriu. (E nesërmja, Dh. Xhuvani, f. 228)
Pastaj pa se si ajo mbuloi fytyrën me të dyja duart ngaqë nuk e shikonte dot as të vrarin as 
vrasësin. ( E nesërmja, Dh. Xhuvani, f.219).

29  “ Sintaksë e gjuhës shqipe”, M. Çeliku, f. 361.
30  “ Sintaksë e gjuhës shqipe”, M. Çeliku, f. 361.
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Pasojat  negative  të  internetit tek adoleshentët

Fatjona Shyle
Shkolla “5 Dëshmorët” Ksamil

Hyrje

Tema që kam zgjedhur është një temë shumë e rëndësishme, dhe tepër aktuale. Zhvillimi 
dhe avancimi i teknologjisë , ka bërë që njeriu ti afrohet dhe të jetë sa më pranë saj. Përdorimi 
i  internetit duket se është kthyer , në një domosdoshmëri në ditët e sotme. Ajo cfarë është 
më shqetësuese, është përdorimi pa masë,i mjeteve te ndryshme elektronike  nga  të rinjtë  
kryesisht fëmijëve adoleshentë. 
Rreziqet më të mëdha që mbart interneti për fëmijët janë padyshim lojërat (video-game të 
dhunshme, mundësia e të parit foto apo filma jo të përshtatshme për moshën, përdorimi i një 
fjalori jo –etik etj.)  Orët e tepërta në internet bëjnë që fëmijët të jenë më pak social, dhe më 
shumë të dhunshëm ndaj ambientit që i rrethon. Përdorimi i internetit mund të themi që është 
bërë një domosdoshmëri për jetën tonë. Interneti duket se ka zënë edhe vendin e librit, pasi 
sipas të dhënave , është pikërisht ky i fundit që sjell lehtësira për lexuesin.Shoqëria që krijohet 
me anë të internetit  me njerëz të panjohur, mund të shikohet si një nga anët më të errëta, të 
përdorimit të internetit, pasi shumë adoleshentë bihen pre e sulmeve seksuale dhe dhunës 
psikologjike. Rreziqet që shfaq interneti janë të shumta. Sot fëmijët vendosen në kontakt me 
internetin qysh në moshë të vogël, dhe në vende të ndryshme. 
Shkolla, shtëpia, shoqëria, paisjet  e lëvizshme( telefon, lap-top, tablet, I-Pad) janë disa nga 
ambientet në të cilat përdoret më së shumti interneti, dhe padyshim që fëmijët janë më të 
ekspozuar, dhe të rrezikuar ndaj këtij fenomeni. Vështirësitë për gjetjen e informacioneve kanë 
qënë të natyrshme. Duke  folur me specialiste të fushave të ndryshme, duke biseduar me 
njerëz të thjeshtë, duke zhvilluar pyetsorë për grupmoshën nga 13-18 vjec, duke zhvilluar 
një intervistë me psikologen dhe punonjësen sociale, kam arritur të siguroj të dhëna të 
konsiderueshme për zhvillimin e këtij punimi.
Qëllimi kryesor:   Përdorimi i internetit nga fëmijët e grupmoshës 13 -18 vjec, dhe vendosja ne 
dukje e pasojave  negative të tij. 
Pyetja kërkimore : Cilat janë  pasojat  negative  te  internetit tek adoleshentet?

Metodologjia

Për realizimin e këtij studimi janë përdorur metoda sasiore me instrument pyetësor.
Ky studim u realizua ne shkollën “5 Dëshmorët” Ksamil,Sarandë, në dy prej cikleve 
9- vjecar dhe të Mesëm. Shkolla  ka 400 nxënës prej të cilëve në studim u përfshin 
110 nxënës.U përpiluan 110 pyetësor të cilët u shpërndan në 12 klasa përkatësisht 
7ab,8ab,9ab,10ab,11ab,12ab.Në cdo klasë u ndan nga 10 pyetësor  në përpjëstim 1 
në 3 nxënës sipas qëndrimit të tyre në klasë, mesatarja ishte 30 nxënës në cdo klasë.
Pyetësori u paraqit tek nxënësit nga mësuesit kujdestarë.

Analiza e të dhënave
 Grafiku - I
1- Mbani mjete elektronike me vete?
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2- A ka ndikuar mësuesi në marjen e informacionit?
3- A keni adresë Fb apo emaili?
4- A keni kontaktuar ndonjëherë me njerëz të panjohur?

Nga të dhënat rezulton se grupmosha  13-18 vjec, gati gjysma e kësaj grupmoshe 
mbajne mjete elektronike me vete. Në bazë të të dhënave të mara arsyeja pse kjo 
grupmoshë mban mjete elektronike është nga më të ndryshmet, e para se është mjet 
i domosdoshëm pa të cilin nuk mund të jetohet,  e dyta përdoret shumë interneti 
që është bërë një domosdoshmëri për ditët e sotme. Kjo grupmoshë nga të dhënat 
paraprake ka marë infromacion të konsiderueshëm nga mësuesit e shkollës, gati 68% 
e tyre. Dhe me e keqja e kësaj është se kjo kategori individësh vazhdon dhe  e përdor 
internetin pa kufij, duke e ditur rrezikshmërinë që i kanoset. 
Rreth 67% e kesaj grupmoshe kanë një adresë emaili dhe fb, në rrjetet sociale. Këto 
adresa përdoren kryesisht për arsye nga më të ndryshmet, dhe një arsye që paraqet 
rrezikshmëri të lartë është ekspozimi i të dhënave personale, që janë të kapshme 
nga hakërat, të cilët e përdorin adresën për sulme të ndryshme. Gati 26% e kësaj 
grupmoshe ka kontaktuar me njerëz të panjohur, cka bën që kjo grupmoshë të jetë 
shumë e ekspozuar ndaj rreziqeve të shumta që paraqesin rrjetet sociale. Kjo shifër 
nuk është e vogël pasi bëhet fjalë për 36 persona nga 110 që janë marë në pyetje. 
Kjo kategori individësh është shumë e ekspozuar ndaj ngacmimeve seksuale, dhunës 
psikologjike, bullizmit verbal etj.

Grafiku II
A keni takuar dikë që e keni njohur në internet?
Mendoni se interneti ndikon në inteligjencën tuaj?
Mendoni se duhet ta reduktoni përdorimin e internetit?
A ndikon interneti ne integrimin e shoqërisë?
Mendoni se interneti ka zënë vendin e librit ditët e sotme?
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Nga të dhënat e tabelës rezulton se një pjesë e mirë e fëmijëve te grupmoshës nga 
13-18 vjec, kanë takuar njerëz të panjohur prandaj edhe ata janë të ekspozuar ndaj 
rreziqeve të shumta. Tashmë e dimë se rrjetet sociale kohët e fundit shërbejnë si 
pikëtakimi dhe vend njohjeje për shumë adoleshentë. Në të shumtën e rasteve këto 
njohje përfundojnë në abuzime.
 Nga grafiku rreth 74% e grupmoshës 13-18 vjec mendojnë se interneti ndikon në 
inteligjencën e tyre, për arsye nga më të ndryshmet duke u shprehur se, në internet 
mëson gjëra të reja që nuk ti mëson dot libri, interneti thyen monotoninë, zhvillon trurin  
dhe vetem 18,5% e kesaj grupmoshe janë shprehur se interneti ndikon negativisht 
ne zhvillimin e inteligjences për arsye sepse te ben jo aktiv qoftë mendërisht, qoftë 
fizikisht. Sic shikohet edhe nga grafiku rreth 65% e te rinjve mendojne se duhet ta 
reduktojne perdorimin e internetit , edhe pse e përdorin shumë atë. Ata kanë renditur 
disa arsye ku përqindjen më të madhe të këtyre arsyeve e ze arsyeja se internet ndikon 
negativisht ne shendet ( 39% e nxenesve) , pjesa tjeter jane shprehur se perdorimi i 
internetit na shkeput nga mesimet, na bën anti-sociale, na bën të harxhojmë kohën etj. 
Ndërsa 34% jane shprehur se nuk jetojnë dot pa internet. 
 Internet ka nje përhapje të konsiderueshme ku grupmosha të caktuara mendojnë se 
interneti ndikon në integrimin e shoqërisë nëpërmjet, shkëmbimit të informacioneve, 
është urë komunikimi midis njerëzve, njihesh me njerëz të rinj etj. Këto të dhëna 
për këtë grupmoshë rezultojnë jo efikase pasi integrimi vjen jo nga internet por nga 
libri. Kjo kategori individësh janë pre e sulmeve sociale, pasi në rrjete sociale mund 
të gënjehesh dhe mund të mashtrohesh dhe pëson shok të rëndë psikologjik. Një 
aspect tjeter që duhet ta theksojmë është përdorimi i librit. Ky i fundit ka pësuar 
një rënie drastike kohët e fundit. Të dhënat në tabela janë shënja alarmante, pasi 
shohim se 85% e kësaj grupmoshë mendojnë se interneti mund të zëvendësojë 
librin. Kjo grupmoshë po kalon kohën në internet pa parë rrezikshmërinë që paraqet 
ai. Mendimet pse interneti zëvendëson librin janë të ndryshme si: librat nuk janë 
interesant dhe tërheqës, harxhohet shume kohë në internet nuk kemi shumë kohë të 
rrimë mbi libra, është koha e teknologjisë etj Nga këto arsye është e domosdoshme 
që të meren masa që përdorimi i internetit sidomos te fëmijët të reduktohet duke e 
zëvendësuar atë me librin dhe me aktivitete fizike që të mund të jetojnë shendetshëm.
Grafiku III
1- Cfarë mjetesh elektronike mbani?
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2- Sa shpesh e përdorni internetin?
3- Sa gjatë qëndroni në internet?
4- A keni marë informacion për përdorimin e sigurtë të internetit?

Nga të dhënat e tabelës rezulton se grupmosha nga 13-18 vjec mban mjete elektronike 
kryesisht telefonat, I- Pad dhe tablet. Telefoni është më i përdoruri me një përqindje 
të madhe rreth  37%, që është një mjet i domosdoshëm pa të cilin individët sot nuk 
mund të jetojnë në përditshmërinë e tyre. Nga të dhënat telefoni përdoret kryesisht 
nga grupmoshat nga 15-18 vjec, ndërsa grupmoshat e tjera kryesisht grupmoshat 
13-14 vjec nuk e përdorin atë. Interneti është një domosdoshmëri në kohët e sotme. 
Rreth72% e adoleshentëve përdorin internetin, për cështje të ndryshme. Fakti që kjo 
grupmoshë rri 2-3 orë në internet është nje fakt shumë shqetësues që duhet analizuar 
me shumë seriozitet. Kjo tregon se këta fëmijë janë të ekspozuar ndaj fenomeneve 
të ndryshëm si bullizmi, dhuna psikologjike, bërjes anti-social te tyre etj. Vlen për 
tu theksuar se rreth 32 % e kësaj grupmoshe rrinë  me shumë se 4 orë në internet. 
Kjo është një situatë shumë shqetësuese, që duhet trajtuar nga psikologët nëpër 
shkolla, me qëllim sensibilizimin e këtyre grupmoshave, dhe të gjendet një zgjidhje 
për arritjen e këtij qëllimi. Problemi qëndron dhe në faktin se këto grupmosha kanë 
marë infromacion rreth rrezikut që i kanoset nga përdorimi i tepërt i internetit 
dhe përsëri vazhdojnë ta përdorin internetin me të njëjtin intensitet si më përpara. 
Rreth 37% e te gjithë kësaj grupmoshe kanë mare pak informacion  ose skanë marë 
fare informacione për rrezikun që i kanoset, dhe ky grup adoleshentësh është më i 
rrezikuari, ndaj abuzimeve te shumta që mund të ndodhin.

Grafiku IV
1- Me cilën gjini keni kontaktuar më së shumti?
2- Cfarë ndjesie keni përjetuar? 
3-  Cilat programe shikoni më së shumti në internet?
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Nga të dhënat e tabelës shohim se shumica e adolishentëve shikojnë you tube, e 
ndjekur nga Fb të cilat janë programet më të shikuara nga pjesa dërmuese e tyre. Këto 
lojëra elektronike mund të jenë të rrezikshme për jetën e këtyre adoleshentëve. Rasti 
më i freskët është loja e “ BALENËS BLU” , që mori jetë njerëzish. 11% e adoleshentëve 
shikojnë video me përmbajtje për të rritur. Këta fëmijë janë të eksopzuara ndaj 
ngacmimve të shumta seksuale, prandaj theksoj se duhet trajtim i menjëhershëm nga 
ana e psikologes, që këta fëmijë të marin informacionin e duhur, dhe të shmangin 
rreziqet. Lidhur nga të dhënat rreth 52% e adoleshentëve janë takuar me femra 
të moshave të ndryshme që nuk i njihnin fare.  Kjo do të thotë se femra është një 
element shumë i ekspozuar ndaj rreziqve te mundshme. Femra duhet të mari masa 
për zgjidhjen sa më shpejt të këtij kompleksiteti që e karakterizon. Rreth 21% e ketyre 
grupmoshave janë takuar me meshkuj, dhe 28 % me të dyja gjinitë. Këto të dhëna 
tregojnë se numri i ngacmimeve nëpërmjet rrjeteve sociale sa po vjen dhe po rritet, 
dhe cështë më e keqja këto grupe nuk e kuptojnë rrezikun. Gjatë takimeve ndjesitë 
kanë qënë nga më të ndryshmet. 77% e adolishentëve kanë përjetuar ndjesi shumë 
të mira, dhe të mira ndërsa pjesa tjetër kanë përjetuar ndjesinë e të cuditcmes dhe te 
dhunës psikologjike. Këta të fundit e kanë përjetuar shumë keq këtë situatë, pasi janë 
përballur me një lloj bullizmi verbal, që i coi  këta persona në stress dhe ankth. 

Rekomandime nga psikologu shkollor

Duke parë të dhënat që në shumicën e rasteve janë për tu marë me seriozitetin më të 
madh, u zhvillua nje intervistë me psikologen e shkollës, për të gjetur mënyrat më 
efikase për reduktimin e internetit të adoleshentëve në jetën e përditshme, dhe për tu 
informuar për reduktimin e këtij fenomeni.

Si ndikon interneti tek fëmijët?

Mund të thuhet plotësisht që adoleshentët por jo vetëm, janë bërë krejt të varur nga 
interneti dhe mjetet e ndryshme teknologjike. Por duhet të jemi vigjilent përsa i përket 
këtij fenomeni pasi pasojat negative janë shumë të mëdha. Duhet të ndalemi ne dy 
pjese të përdorimit të internetit, në avantazhet dhe disavantazhet e përdorimit të tij. 



132

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Avantazhet janë: Informimi , komunikimi me të afërmit apo shokët, integriteti në 
shoqeri dhe shumë lehtësira të cilat mund të na mernin një kohë më të gjatë pa i pasur 
këto mjete teknologjike dhe me kosto më të lartë. Por më shumë duhet të ndalemi tek 
disavantazhet pasi përdorimi i tepër i internetit  sjell  pasoja të rënda te adoleshentët. 
Të gjithë prindërit duhet të pyesin veten sa  të kontrolluara janë këto informacione 
që fëmijët e tyre adoleshent po marrin, sa të sakta janë? Cfarë sjell qëndrimi dhe 
komunikimi virtual gjatë gjithë kohës?
Sa kohë duhet të rrijë një fëmijë në internet, në mënyrë që edhe të gjejë 
informacionet e nevojshme, dhe të mos jetë i ekspozuar ndaj rreziqeve që 
shfaqin herë pas here rrjetet sociale?
 Në më të shumtat e rasteve moshat 15-18 vjecare kanë më shumë nevojë për 
të lundruar në internet për arsye mësimore, informimi apo dhe të komunikoj me 
shoqërin , por kjo sdo të thotë që ata janë të justifikuar për të kaluar gjithë kohën 
në internet. Nje adoleshent për të marë informacionin që kërkon duhet të rrijë në 
internet jo më shumë se një orë. Adoleshentet janë shumë të ekspozuar ndaj internetit 
dhe mjeteve të ndryshme teknologjike gjatë gjithë kohës duke i bërë ata të izolohen 
nga bota reale.
Cilat janë mënyrat që prindërit duhet të sillen për të mbrojtur fëmijët e tyre nga 
interneti dhe ti afrojnë më shumë me librat?
Faktikisht “elementi” prindër duhet të jetë më i informuar ndaj këtyre problematikave 
që nuk janë kaq të lehta sa duken. Prindërit duhet të komunikojnë më shumë me 
fëmijët e tyre, përvec kësaj prindërit duhet të mbajnë kontakt të vazhdueshëm më 
mësuesit kujdestar të fëmijës, pasi shumicën e kohës fëmijët qëndrojnë në shkollë dhe 
të  bisedojnë me psikologun shkollor. 
Nuk flasim që prindërit të paraqiten me karakter “ diktatorial”, por prindër të cilët 
të kryejnë rolin prindëror, duke i udhëhequr fëmijët për të menaxhuar kohën e lirë. 
Pra prindërit duhet të mos jenë neglizhent kundrejt aktiviteteve të kryera nga fëmijët 
e tyre. Në të shumtat e rasteve moshat 15-18 vjecare kanë më shumë nevojë për të 
lundruar në internet, por kjo sdo të thotë që ata janë të justifikuar për të kaluar gjithë 
kohën në internet dhe të pakontrolluar.
Po ashtu shikojmë prindër të cilët manipulohen nga dëshirat tekanjoze të fëmijëve të 
tyre për të qënë pjestarë në shoqëritë e shokëve të tyre të cilët kanë krijuar disa sjellje 
“ trend”, ku mund të përmendim mbajtja e aparatit celular në moshë shumë të vogël 
edhe në ambientet e shkollës, krijimi dhe komunikimi në rrjetet e ndryshme sociale 
etj. Shikojmë modele prindërimi të cilët janë të angazhuar me aktivitetet e tyre ditore 
dhe ndihen më komod kur fëmija i tyre  nuk i “ shqetëson me kërkesat e ndryshme 
dhe qëndrojnë gjatë gjithë kohës me mjetet teknologjike duke lundruar në internet.
Nga të dhënat statistikore rezulton se  gati gjysma e fëmijëve te moshës 13-18 vjec, mbajnë 
mjete elektronike me vete. Si mund ta reduktojmë këtë fenomen pasi për ta eleminuar 
plotësisht është e pamundur?
Sic e theksova edhe më lartë prindërit janë indikatori kryesor që duhet të meren 
më shumë me fëmijën e tyre. Duhet që modeli i prindërimit të ndryshojë, duhet që 
prindërit të jenë sa më të informuar mbi aktivitetet ditore të fëmijëve te tyre, duke 
mbajtur komunikim me ta, dhe duke krijuar së bashku orare ditore ku të kenë 
angazhime të ndryshme si për kohën e lirë dhe didaktike, por të mos kenë përmbajtje 
në shumicën e kohës nga interneti  edhe nga mjetet teknologjike. Pra prindërit duhet 
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të afrojnë më shumë fëmijët e tyre në aktivitete fizike, qëndrimi me shokët apo shoqet 
jo në mënyrë virtual apo duke kryer lojra argëtuese dhe po ashtu ti mësojnë të hyjnë 
në botën e librit duke i bërë ata të largohen nga mjetet teknologjike sa më shumë që 
të jetë e mundur.
 Por gjithashtu prindërit duhet të kujdesen për fëmijët e tyre duke krijuar ura 
komunikimi me stafin drejtues dhe mesimor të shkollës, psikologun shkollor për të 
qënë sa më të kontrolluar, por edhe më të qetë në zhvillimin mësimor.

Konkluzione
- Nga të dhënat rezulton se grupmosha kryesisht 15-18 vjec janë të paisur me mjete 

elektronike kryesisht telefona, të llojeve të ndryshëm. 
- Kjo moshë e përdor telefonin cdo ditë dhe 45% e kesaj grupmoshe qëndron më 

shumë se 4 orë në internet.
- Kjo grupmoshë është shumë e ekspozuar ndaj rreziqeve të shumta që kanosen nga 

rrjetet sociale.
- Programet që shohin janë të llojeve te ndryshme, dhe gati 92% e te gjithë kësaj 

grupmoshe e kalojnë kohën duke parë fb, lojëra, music, youtube, apo dhe video 
me permbajtje mbi moshën 18 vjec.

- Nga të dhënat rezulton se 26% e adoleshentëve kanë kontaktuar me njerëz 
të panjohur, cka bën që kjo grupmoshë të jetë shumë e rrezikuar nga sulmet e 
ndryshme seksuale, apo dhunës psikologjike.

- Kjo grupmoshë mendon se interneti ndikon në inteligjencën e tyre, dhe kjo përbën 
jo më pak se 74% e të gjithë atyre që janë pyetur. 

- Pavarësisht të gjithave kjo grupmoshë është koshiente për të këqijat që sjell 
përdorimi i internetit, dhe dëshiron që ta reduktojë përdorimin e tij me arsyetime 
te ndryshme si: shkeputja e tyre nga mësimet, ndikimi i internetit në shëndet, bërja 
anti- sociale, dhe harxhimi i kohës.

- Megjithate adoleshentet mendojne se interneti ka anë pozitiv që ndikojnë në 
integrimin e shoqërisë, duke shkembyer informacione të ndryshme, shërben si 
urë komunikimi midis njerëzve, njeh njerëz të rinj etj.

- Pasojë tjetër negative e internetit te adoleshentët është se me të vërtëtë ai ka 
zënë vendin e librit. Nga të dhënat statistikore rezulton se 85% e adolishentëve 
mendojnë se libri nuk ka më atë vëmendjen  e duhur. Interneti të sjell shumë 
lehtësira, duke gjetur vëllime të ndryshme, duke lexuar online, dhe është koha e 
teknologjisë, i ka ikur koha librit.

Falenderime

Për realizmin e këtij punimi falenderoj:
- Mësuesit e shkollës Ksamil për bashkëpunimin.
- Nxënësit e shkollës Ksamil, për plotësimin e pyetesorëve.
- Stafin drejtues të shkollës.
- Psikologen e shkolles, për informacionin e nevojshëm që na disponoi.
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A është dhuna një rrugëzgjedhje në arsimin gjithëperfshirës?

Albana Nergjoni
Shkolla “Qybra Sokoli” Përrenjas

Abstrakt

 1 - Ky artikull synon te sjellë sfidat e realitetit të sotëm duke e njohur më në brendësi 
situatën.
2- Dhuna një fenomen i mbartur prej kohësh në arsimin tonë, pasojat e saj në jetën e 
çdo nxënësi.
3 – Njohja nga afër e problemeve që kanë nxënësit e një klase të caktuar, por mbi të 
gjitha e atyre nxënësve që krijojnë situata jo të këndshme brenda një ore mësimi.
4 – Lidhja prindër, mësues, nxënës një marrëdhënie e ndërsjelltë pozitive për të tria 
palët.

Hyrja

Pa hapur mirë derën e një klase, ajo që has në kontakin e parë është zhurma e cila 
mund të ketë shkaqe të ndryshme si : diskutimi për një ndeshje futbolli, një telenovelë, 
një mesazh FCB, një thashethem vajzash, veshje të modës, një temë romani e pse 
jo dhe një problem matematike.  Diskutimi vazhdon me të njëjtin ritëm dhe pse 
mësuesi mund të jetë brenda klasës me regjistrin në njërën dorë e në dorën tjetër 
mjetet mesimore, qetësia do kohën e saj që të vendoset. Kjo është normale në kohët 
e sotme, prandaj roli i mesuesit nuk është vetëm mësimdhënia e një lëndë të caktuar 
mësimore, por një mori lëndësh në një orë mësimi. Brenda një klase ka nxënës me 
temperamente të ndryshme, ka prej tyre që kanë një vijueshmëri të rregullt dhe 
sistematike në programin mësimor, kurse të tjerë për arsye të ndryshme vijnë të 
hënën dhe të premten, për të mos thënë rastet e tjera që janë fizikisht brenda klasës, 
sepse mendërisht fantazia e tyre mund të jetë diku tjetër, larg shkollës. Pavarësisht 
gjithçkaje nuk duhet të harrojmë se fëmijët vijnë në jetë të pafuqishëm dhe të paaftë, 
ata s’mund të zhvillohen vetëm. Si mësues puna jonë është t’i edukojmë e t’i mësojmë 
si të çajnë në jetë. Kjo nuk është detyrë e lehtë. Disa herë, klasat tona janë vende që 
ngacmojnë kërshërinë, ato na ofrojnë ne dhe nxënësve gaz dhe hare. Herë të tjera, ne 
mund të ndihemi të tensionuar  dhe të zhgënjyer dhe dyshojmë në aftësitë tona për 
të kryer detyrën si duhet. Ka raste kur puna jonë nuk na duket aspak interesante, por 
puna e mesuesit në të vërtetë është një punë me shumë rëndësi, që si rastis kujtdo 
që ta ushtrojë. Jemi te sigurt si arsimtarë se sa e lodhshme është të japësh mësim në 
kohët e sotme. Ndryshe nga një prind, mësuesi është përgjegjës për shumë fëmijë 
njëherazi, ku secili prej tyre është unik. Gjithashtu, ata nuk sillen gjithnje siç do të 
dëshironim ne. Ne na duket se e kemi gjetur zgjidhjen se si të funksionojë njëra klasë, 
kur ata largohen dhe zëvendësohen me fytyra të reja, atëherë gjithçka nis nga fillimi. 
Ajo që i ngelet një mësuesi në situata të tilla është mirëmenaxhimi i një ore mësimi, 
njohja nga afer e problemeve që nxënësit i shqetësojnë dhe mbi të gjitha, inkurajimi 
për të dëgjuar e vlerësuar njëri-tjetrin dhe asnjëherë humbja e kontrollit , e cila të çon 
te dhuna psikologjike e fizike njëkohësisht.
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Kuptimi i ndëshkimit

Të dashur kolegë, nuk ekziston asnjë shkollë e lartë që të përgatit për të pasur pushtet 
absolut mbi nxënësit e një klase, për arsyen e thjeshtë,sepse ata u përkasin niveleve 
të ndryshme sociale, kulturore apo edhe intelektuale, nga ana tjetër nuk ekziston as 
edhe ndonjë formulë magjike që t’ju paisë automatikisht me shprehitë  dhe besimin 
e nevojshëm për ta plotësuar këtë misionin të rëndësishëm të mësimdhënies me 
sukses, prandaj sido që të rrjedhin situatat brenda një ore mësimi, mësuesi duhet të 
ketë aftësi të larta menaxhimi dhe asnjëherë nuk duhet të mendojë apo të tentojë të 
përdorë dhunë, sepse fëmijët janë kopjues të gjithçkaje dhe nga ana tjetër pasojat e 
dhunës janë fatale në jetën e çdo fëmije.
Ndëshkimi është një veprim që merret ndaj një personi, i cili ka shkelur një rregull apo 
shfaq një sjellje jo të mirë. Ndërshkimi synon të kontrollojë sjelljen përmes mjeteve 
negative. Dy janë llojet e ndëshkimeve që përdoren kundër fëmijëve.
1 - Ndëshkim përmes qortimeve të rënda ose ndryshe dhunë psikologjike.
2 – Ndëshkim përmes dhunës fizike.
Fatkeqësisht, të dyja këto forma ndëshkimi nuk e ndihmojnë fëmijën që të ndryshojë 
sjelljen  e tij përkundrazi ato e ndrydhin dhe e mbyllin në vetvete. Përveç kësaj 
fëmija mëson se i rrituri është superior, se ushtrimi i forcës, qoftë ai verbal, fizik apo 
emocional është i pranueshëm, veçanarisht mbi të vegjlit dhe personat më të dobët. 
Ky mësim mund të çojë në icidente zënkash dhe dhune në shkollë, ku më të rriturit 
sundojnë mbi të vegjlit dhe i detyrojnë ata nëpërmjet dhunës t’u japin para, ushqime, 
detyrat ose gjëra të tjera me vlerë. Mënyra jonë e të sjellurit në vend që ta pajisë 
fëmijën me aftësinë e vetëkontrollit, një ndëshkim i tillë i bën atë inatçinj, i fyen dhe i 
frikëson. Ai u shkakton ndjenjën e turpit, fajit, ankthit, agresivitetit të lartë, mungesë 
pavarësie dhe mungesë kujdesi ndaj të tjerëve.
Strategjitë  negative të ndërshkimit psikologjik përmbajnë shprehje të tilla:
Urdhra  : Ulu dhe rri urtë! Unë nuk humbas kohën me ty, sepse nuk ia vlen!
Deklarata ndaluese  : Mos e bëj më këtë, se… Mos! Mos!
Deklaratë  shpërthyese :  I ke hapur një telash të madh vetes!
Deklarata kritikuese : Vetëm kështu di të veprosh ti! Ti nuk mbush!
Deklaratë kërcënuese  :  Po nuk pushove, do të coj në drejtori!
Deklarate tallëse :  A do të mësosh ndonjëherë të shkruash mirë! A di të lexosh ti!
Ndëshkimi fizik
Ndëshkimi fizik ndodh kur një mësues kërkon t’i shkaktojë një dhimbje fizike një 
fëmijë të çdo grupmoshe, zakonisht për të ndaluar sjelljen e tij jo të mirë, për ta 
penalizuar sa herë që ai bën një veprim të tillë dhe për të ndaluar përsëritjen e çdo 
veprimi të ngjashëm me të. 
Forma të ndëshkimit fizik
-Rrahje me shpulla ose me ndonjë objekt  si: shufër, rrip, vizore, libër ose objekte të 
ndryshme.
-Goditje me shqelma, shkundje apo hedhje në tokë.
-Pickim apo shkuljen e flokëve.
-Detyrimin e fëmijës që të bëjë ushtrime të rënda fizike.
Në një kohë që ndëshkimi fizik synon të shkaktojë dhimbje fizike, dhuna psikologjike 
synon poshtërimin e fëmijës, ajo nuk ndalon këtu , por është edhe më e rëndë. Ajo 
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përmban talljen publike, sarkazmën dhe kërcënimin.
A funksionojnë ndëshkimet për të arritur mbarvajtien e një ore mësimore?
1 – Kur ne ushtrojmë njërin ose të dy llojet e ndëshkimeve rezultatet janë të 
paparashikueshme. Ato çojnë në dëshpërim, uljen e vlerësimit për veten, zemërim, 
agresivitet të theksuar, dëshirë për hakmarrje, makthe pa fund, mungesë respekti 
ndaj autoritetit shkollor, ankth deri në përdorimin e drograve të ndryshme dhe 
dhunë në familje.
2 – Fëmijët që janë ndëshkuar, koha ka treguar që zhvillojnë sjellje antishoqërore 
dhe në çdo gjë  janë të prirur të përdorin dhunë, duke krijuar kështu vazhdimësi të 
abuzimeve fizike dhe psikologjike nga një brez në tjetrin. Duke ushtruar dhunë, ne 
mësojmë dhunën. 
3 – Si mësues ne jemi përgjegjës për përmirësimin e edukimit dhe të zhvillimit të 
nxënësve.Nga këto lloje ndëshkimesh shumica e nxënësve kanë qënë të detyruar ta 
lënë shkollën, sepse kanë patur frikë nga rrahja ose poshtërimi para klasës. Sapo e 
braktisin shkollën ka shumë gjasa që këta fëmijë të dalin në rrugë e të bien pre e 
rrjeteve të ndryshme kriminale.
4 - Fëmijët që janë viktima të dhunës psikologjike mund të pësojnë dëmtime të rënda 
mendore dhe nga ana tjetër dhuna fizike mund të shkaktojë plagë që kanë nevojë për 
mjekim, mund të mbeten me dëmtime të përhershme, apo edhe vdekjen. 
A është edhe disiplina një lloj ndëshkimi ?
Disiplina është një fjalë shpesh e keqpërdorur, sidomos kur asaj i jepet gabimisht i 
njëjti kuptim me ndëshkimin. Disiplina në vetvete është procesi i të menduarit ose 
trajnimit të një personi që t’u bindet rregullave ose një kodi sjelljeje në një kuadër 
afatshkurtër dhe afatgjatë. Ndërkohë që ndëshkimi nënkupton mbajtjen nën kontroll 
të sjelljes së fëmijës, disiplina nënkupton zhvillimin e sjelljes së fëmijës. Disiplina i 
mëson fëmijës  vetëkontrollin dhe besimin, duke e fokusuar atë te këto gjëra që ne 
duhet t’i mësojmë. Kjo është baza për t’i mësuar fëmijët se si të jenë në harmoni me 
veten dhe të shkojnë mirë me të tjerët. Qëllimi më i lartë i disiplinës është që fëmijët të 
kuptojnë  sjelljen e tyre, të marrin iniciativë, të tregohen të përgjegjshëm për veprimet 
e zgjedhjet që bëjnë. Me fjalë të tjera ata përvetësojnë  një proces pozitiv të menduari 
dhe të sjelluri që mund t’ju shërbejë gjatë gjithë jetës.
Ne s’mund të kontrollojmë gjithçka dhe sigurisht as edhe nxënësit jo, por ama kemi 
një farë pushteti në klasë dhe këtë pushtet duhet ta përdorim siç duhet në varësi të 
situatës.
Disiplina është :
1 - T’i ofrosh fëmijës alternative pozitive.
2 - Ta përgëzosh apo ta shpërblesh sjelljen e mirë.
3 - Jo e dhunshme, fizikisht e verbalisht.
4 - Ka pasoja logjike që lidhen drejtpërdrejt me sjelljen jo të mirë.
5 - Të kuptuarit e aftësive të tyre individuale, nevojat, pasojat, dhe fazat e zhvillimit.
6 - E mëson fëmijën të vetëdisiplinohet.
7 - Dëgjim dhe mësim përmes shembujve.
8 - Drejtohet te sjellja e fëmijës, kurrë te fëmija.
Ndëshkimi është:
1 – Është urdhër, nuk duhet ta bësh këtë , atë…
2- Të reagosh ashpër ndaj sjelljeve jo të mira.
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3 – I dhunshëm dhe agresiv, fizikisht dhe verbalisht.
4 – Ka pasoja që nuk kanë lidhje logjike me sjelljen jo të mirë.                                                                                    
5 -  E papërshtatshme për fazën e zhvillimit të fëmijës.
6 – I mëson fëmijës të sillet mirë vetëm kur ka rrezik ta kapin në gabim.
7 – Qortimi i vazhdueshëm i fëmijës edhe për shkeljet më të vogla, e bën atë që të na 
injorojë.
8 – Kritikon fëmijën dhe jo sjelljen e tij.
Fëmijët kanë nevojë të mësojnë që të kuptojnë dhe të respektojnë rregullat e shoqërisë 
duke ua shpjeguar ato siç duhet, larg dhunës psikologjike dhe fizike. 
Shtatë parimet e disiplinës pozitive për fëmijë:
-Respektoni dinjitetin e fëmijës.
- Zhvilloni qëndrime prosociale dhe vetëdisiplinimin e karakterit.
- Gjallerojeni sa më shumë pjesëmarrjen e fëmijëve nëpër klasa.
- Respektoni kërkesat e zhvillimit të fëmijës dhe cilësinë e jetës.
- Respektoni motivimin e fëmijës.
- Garantoni pa anësi dhe drejtësi gjithçka.
-  Nxitni ndjenjën e solidaritetit.
Mësuesit që përdorin disiplinën pozitive besojnë te aftësitë e nxënësve të tyre dhe u 
përcjellin atyre dashuri dhe respekt. Kur mësuesit duan të ndjekin ecurinë e nxënësve 
dhe të reagojnë në atë mënyrë që t’u inkurajojnë sjellje pozitive, ata i ndihmojnë 
nxënësit të bëhen të përgjegjshëm për sjelljet e tyre dhe nxënësit pakësojnë rastët e 
sjelljeve jo të mira. 

Marrëdhënia mësues – nxënës

Mësuesi arrin të kuptojë se përse një nxënës sillet mirë ose keq dhe çfarë mendon 
fëmija për veten, ç’ka të çon te burimi i sjelljes së keqe. Kërkesat që një mësues ka 
për nxënësin janë realiste ai kërkon thjeshtë , që nxënësi të ketë sjellje shembullore 
dhe të tregoj interes për temat mësimore.  E vetmja rrugëzgjidhje është krijimi i një 
marrëdhënie pozitive mbi bazën e të kuptuarit dhe mirëkuptimit, nxënësit fillojnë 
të kenë besim te mësuesit dhe vlerësojnë qëndrimet e tyre. Kur nxënësi reagon ndaj 
natyrës pozitive të marrëdhënieve dhe disiplinës kostante, rastet e sjelljeve jo të 
mira pakësohen dhe përmirësohet më tej cilësia e marrëdhënieve. Për arritjen e një 
objektivi të tillë modelet e një roli të mirë janë mësuesit shembullorë,  të cilët nxënësit 
përpiqen t’i imitojnë.  Përpara se ta klasifikojmë një sjellje pozitive apo negative duhet 
të kemi parasysh arsyet e forta që e çojnë një fëmijë të  reagojë në atë mënyrë.  Natyra 
e fëmijës nuk është keqdashëse, prandaj ekziston mundësia që të kenë një arsye. Disa 
nga këto arsye mund të jenë :
- Në kërkim të vëmendjes. 
Çdo nxënës kërkon vëmendje dhe sjellja jo e mirë vjen nga që ai ka nevojë që të tjerët 
ta kuptojnë që është pjesë e klasës. Ata duan të jenë në qendër të vëmendjes me çdo 
kusht duke u larguar ju dhe nxënësit e tjerë nga mësimi për t’ju tërhequr të gjithëve 
vëmendje, pra të konfirmojnë në një farë mënyre ekzistencën dhe rëndësinë e tyre. 
Ata do të përpiqen ta fitojnë atë si të munden, deri edhe në ndërprerjen e orës së 
mësimit.
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Pushteti
Nxënësit kërkojnë vazhdimisht të mësojnë se sa pushtet kanë dhe kur zbulojnë forcën 
e ketij pushteti, fillojnë të sfidojnë autoritetin duke kundërshtuar rregullat dhe duke 
mos iu bindur udhëzimeve shkollore. Ata besojnë gabimisht se i përkasin klasës,  kur 
dikush i kontrollon. Të gjithë ju sfidojnë për të parë se deri ku mund të arrijnë ose 
do të bëjnë të pamundurën t’ju zbusin, nga që e shohin se ju nuk doni të vazhdoni të 
ndesheni më me ta. 

Hakmarrja
Hakmarrja mund të merret fizikisht ose në mënyrë pasive nëpërmjet mosveprimit. 
Ajo mund të jetë krejt e heshtur, siç janë vështrimet dhe gjestet plot urrejtje. Nxënësi 
mund të marrë hak ndaj jush jo drejtpërsëdrejti, por duke pickuar nxënësit e tjerë 
ose duke shkruar copa letre. Mos harroni se nxënësi që kerkon të hakmerret është i 
dëshpëruar, mos kërkoni t’ia ktheni në të njëjtën mënyrë, përkundrazi përpiquni të 
krijoni një raport të ngrohtë. Vendoseni nxënësin në situatë ku ai të mos ndihet keq. 
Kur një nxënës ka mendim të mirë për veten ai rrallëherë përpiqet të marrë hak.

Paaftësia
Disa nxënës kanë frikë nga dështimi ose ndjenja se janë të paaftë dhe për këtë arsye 
nuk plotësojnë shpresat e tyre, të prindërve dhe të mësuesve, ngaqë ata ndihen keq 
veprojnë keq. Ata nuk do të përpiqen të veprojnë mirë në klasë në rast se kujtojnë se 
janë të paaftë. Është shumë e lehtë të dorëzohesh sesa të përpiqesh dhe të dështosh 
përsëri. Kur nxënësit tuaj  e ndiejnë veten të paaftë, juve ju del përpara një detyrë 
e vështirë. Nisuni nga gjendja ku ndodhen zhvilloni kërkesa realiste, ndaloni çdo 
kritikë ndaj tyre, inkurajoni dhe përpjekjen më të vogël dhe mbi të gjitha, mos 
shprehni mëshirë për ta. Ju duhet t’u rivendosni atyre besimin në vetvete dhe mbi të 
gjitha t’i inkurajoni vazhdimisht.

Nevoja për punë
Fëmijët që jetojnë në familje me vështirësi ekonomike kanë interes të ulët për 
shkollimin e tyre dhe ky mund të jetë një shkak për prishjen e një ore mësimore. 
Interesi i tyre është t’u ofrojnë familjeve mbështetje të shpejtë me punë të ndryshme 
dhe jo të bëjnë kujdes për shkollimin e tyre. Atyre u duhet treguar me fakte se si 
qëndrimi i tyre i mirë dhe i rregullt ndaj mësimeve mund të përmirësojë përspektivën 
e tyre të punës.

Sëmundja dhe uria
Fëmijët nuk mësojnë mirë kur janë të sëmurë, të uritur ose të ushqyer keq. Sëmundja 
dhe uria ulin nivelin e përqëndrimit të nxënësit dhe ndikojnë në mënyrë drastike mbi 
rezultatet e mësimit. Niveli i ulët i rezultateve mund të shkaktojë ndjenjat e paaftësisë 
dhe dështimit, të cilat e shtyjnë fëmijën të sillet keq.

Frika nga dhuna
Frika nga dhuna mund t’i bëjë nxënësit të mbyllen në vetvete, ajo i jep një goditje 
vlerësimit që ata kanë për veten duke nxitur ndjenjën e paaftësisë. Ndihmojini 
nxënësit dhe anëtarët e komunitetit të shohin se në ç’mjedise të shkollës ndodh dhuna 
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dhe bëni gjithçka për ta shmangur atë.

Kujdesi i pamjaftueshëm
Për shkak të emigrimit të prindërve për një jetësë më të mirë, i lënë fëmijët nën 
kujdesin e njerëzve të afërm, por ndodh që këta persona të mos kenë njohuri, përvojë 
apo burime për t’i siguruar fëmijës kujdesin e duhur gjë që mund të çojë në sëmundje 
dhe uri dhe nga ana tjetër në mos marrjen e një arsimimi të mirë.

Konflikti
Disa prindër të zhytur në probleme financiare si pija apo dhe droga, mund ta zbrazin 
dëshpërimin mbi fëmijët e tyre gjë që çon në dhunë dhe abuzim, si dhe në lindjen 
te fëmijët të ndjenjës së zhgënjimit dhe të paaftësisë për t’u mbrojtur. Kjo mund të 
kontribojë në frekuentimin dhe sjelljen jo të mirë të fëmijëve në shkollë. 

Lidhja prindër - mësues
Dy prej faktorëve që mund ta shtyjnë fëmijën drejt sjelljes së keqe dhe braktisjes së 
shkollës janë mosinteresimi i prindërve dhe kërkesat e tyre të ulta. Interesimi i prindërve 
ka një efekt pozitiv në rezultatet e fëmijëve dhe është  sinjali më i saktë për një sukses 
të nxënësit në shkollë. Takimet me prindërit duhet të jenë të shpeshta, duke e vënë 
prindërin para përgjegjësisë për sjelljen dhe veprimet e pakontrollueshme brenda 
dhe jashtë orës së mësimit dhe njëkohësisht dhe për ta informuar për përparimin 
në mësime sado i vogël që të jetë ai. Kur prindërit interesohen për fëmijët e tyre, 
nxënësit arrijnë rezultate të larta, pavarësisht nga gjendja e tyre socialekonomike, nga 
prejardhja e tyre etnike apo dhe nga problemet e tyre të moshës. Nxënësit e ndjekin 
shkollën rregullisht, vijnë të përgatitur dhe me detyra, shfaqin qëndrime e sjellje më 
pozitive. 

Konkluzione

Disa nga rrugët e rëndësishme se si të filloni të krijoni një mjedis që nxit zhvillimin e 
sjelljeve pozitive te nxënësit janë:
-Kërkoni dhe komunikoni kërkesa të larta nga nxënësit dhe vetja juaj në lidhje me 
sjelljen.
- Vendosni rregulla dhe procedura të qarta, i udhëzoni nxënësit se si t’i zbatojnë ato.
- Ua bëni të qarta pasojat që rrjedhin nga sjellja jo e mirë.
- Që ditën e parë të shkollës kërkoni pa hezitim, vazhdimisht  dhe njëlloj për të gjithë 
respektimin e rregullave të klasës.
- Punoni për të kultivuar te nxënësit vetëdisiplinimin, kushtohuni kohë atyre për t’u 
mësuar shprehitë e vetëkontrollit.
- Vlerësojini nxënësit vazhdimisht dhe inkurajoni  me shprehje sjelljen e tyre pozitive.
- Jepuni nxënësve shansin që brenda orës së mësimit të shijojnë suksesin.
- Identifikoni nxënësit që kanë një vlerësim të ulët për veten dhe punoni për t’i 
ndihmuar të kenë arritje më të larta dhe të fitojnë besimin në vetvete.
- Shfrytëzoni humorin sa herë që është e mundur, për t’u stimuluar nxënësve interesin 
apo për të ulur tensionin brenda klasës.
- Krijoni një mjedis të këndshëm, tërheqës dhe mikpritës për nxënësit dhe për veten 
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tuaj.
- Kurrë mos harroni që fëmijët nuk janë keqdashës, gjithcka që ata bejnë e bëjnë nga 
padija.
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From the ballad of besa towards the modern novel of Kadare

MSc. Alma Bakiu
“Jani Minga” High School -Vlorë, Albania

Abstract

Albanian folklore contains a wide range of original, immortal works, such as myths, legends, 
ballads, fairy tales etc. These compositions have been bearers of the spiritual values and 
demonstrations of the life of our people, therefore they serve as unique models, enriched with 
exuberant artistic experience.
The spiritual values that are manifested in these pieces are part of the processes that the 
evolution of social life goes through and the changes that go together with human society 
development, things which have an influence on the spiritual life, distancing from old 
phenomena and affirming new ones.  
Among these infinite resources, the writer Ismail Kadare makes his own choice, taking as an 
object of inspiration the ballad “Kostandin and Doruntina”, the Arberesh version, which is 
among the richest and least transformed ballads, in order to create one of his greatest and most 
impressive works, the novel “Who brought Doruntina”.
Folk assesses besa as a virtue of Albanians. Resurrection is not viewed from its religious 
perspective; it is presented as an artistic convention that symbolizes maintaining a promise, 
affirms the exogamy and the drama that it brings in the Albanian family of the time.
Our author goes beyond this, to him resurrection acquires a different set of values. His goal is 
to not only assess besa as a value, but also to mystify it, giving it the shape of a supernatural 
power that can attain the impossible.
Where the ballad ends, the modern novel starts evolving; Kostandin evolves from the brother 
that brings his sister home to the hero that initiates big dilemmas and breaks taboos. In the 
novel, reality combines naturally with fiction and time dimensions lose their meaning. Past 
and present loose enchantingly in each other bounds.
This work is an attempt to dismantle and analyze Kadare’s borrowing from the ballad, the 
evolution of the novel that builds on top of it, as well as the novel’s messages within the 
context of the time it was written in.

Keywords: ballad, besa, revival, enigma, values.
Besa - an Albanian cultural precept, usually translated as “faith” that means to keep a word 
or promise. It is considered to be an integral cultural principle, previously mentioned in early 
sets of traditional laws and often comes up in Albanian folklore
Kanun - set of traditional Albanian laws in the 20th century.

Introduction

The ballad “Besa” wasn’t chosen by chance by Kadare. The Albanian popular folklore 
creations and especially works of poetry such as wedding songs, lullabies, ballads, 
mourning, legends and epic songs, have been sources of inspiration for the author, as 
he sees in them a world full of emotions, philosophy lessons and folk wisdom, all of 
which serve as models that are worthy of exploring. Since ancient times, the folklore 
creations became mirrors of peoples’ reality, lives and culture, for that they reflect 
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their emotions, dreams and desires. These workmanlike folklores were sung for 
centuries by bards and they were inherited to multiple generations through songs, 
legends and myths.
Kadare himself states: “Whenever one reads folkloric poetry, one experiences a feeling 
of eternity, like-mindedness, extension in space. The folkloric poetry more than any 
other work of art, can remind us of the cosmic dust from which worlds have been and 
are created.” (Kadare, 2002, 12)
This rich set of values which is contained in the poetic folklore in general, and more 
specifically in ballades as a special kind of poetry, served as a source of inspiration 
for many of the following books the author wrote. We can thus find the ballad besa 
manifesting itself shortly in the introduction part of the novel “The general of the 
dead army” and as a basis for the novel “Who brought Doruntina”. Even further, the 
author would recall the resurrection element of the ballad again in the novel “The life, 
game and death of Lul Mazreku”.
Why pick this specific ballad as a source of inspiration?
Was it the ballad’s drama, the extraordinary occurrences, the tragedy and the touching 
elements, or the affirmation of the human values of Albanians and the cult of besa and 
resurrection that attract the author so much?
We believe it was a little bit of everything. The motif of the dead brother who comes 
back to life to take home his sister that was married far away can be found in other 
versions besides the Albanian one (Kostandin and Dhoqina). Even some neighbors 
in the Balkans have adapted versions of this ballad, hence, the author has made his 
choice by selecting the Albanian version as the most pristine and untouched and 
unchanged through the years by the impact of changes that the ottoman invasion in 
the Balkans would bring to the traditions and folklore besides the political ones. 

Analysis

The events in the novel are placed in the years 1200-1300 A.D. in a time when 
Albanian territories, then called Arbanon, were a land of typical western possessions, 
a princedom with princes, earls, dukes and aristocratic families (one of which would 
be the Vranaj family). To build credibility regarding the historic situation, the author 
mentions the wars that were occurring in Balkans at the time, namely, the invasions of 
the Normand armies, which brought war and plague in the region. He also mentions 
Constantinople as the center of the Byzantine empire, as well as the conflict between 
the Roman and Byzantine church due to issues of territorial dominance over the 
Balkans. A vital Arbanon was glowing in the Balkans and beyond. “This Arbanon 
world  in Kadare’s novel is enchanted from the flash of the western civilizations, 
while Byzantium, despite being too early from its fall, almost didn’t exist.” (Sinani, 
1999, 195). This quote helps us perceive a clear image of the historical background 
where all the events occur.
An unbelievable event such as resurrection, to become believable, inevitably requires 
the implementation of a realistic background, one which Kadare could choose with 
mastery.
The novel begins with a knock in captain Stresi’ door. It is this detail and its parallelism 
with another tragic knock, that mark the beginning of all events. Doruntina had come 
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back in a mysterious way. Her knocking on the door at midnight shocked the reality 
of the old mother and her statement claiming that Kostandin had brought her back 
made both mother and daughter die. So, who brought Doruntina back in reality? 
Here is where the enigma starts. In an exceptional way, the author uses the main 
character’s contemplation retrospectively to further describe what has happened to 
the Vranaj family. We may find the same story in the introducing lines of the ballad: 
the wedding, the war, the nine buried sons, Doruntina’s absence in the mourning, the 
lonely old mother. The description of the Vranaj’s house is done like in fairytales, with 
a magical environment, but gloomy shades. The house is described as an abandoned 
phantasmagoric building, worthy of sudden unexpected tragedies: “The big gloomy 
building reflected the abandonment and mourning. The large door rotten in two or 
three spots... Icons on the walls, two big chandeliers above the fireplace which hadn’t 
been lit in a while, a gloomy room...” (Kadare, 2004, 18).
The author created a suitable scene to welcome death and the tragic. A reality 
where christianity and paganism, instead of excluding each other, stand together in 
harmony. In the ballad, just as in the folkloric prose in general, we see the frequent 
use of some favored numbers: three, seven and nine. The author stays faithful to the 
balade bringing up 9 (nine brothers, nine mountains climbed) and  3 (three week after 
her departure, gone for three years),but he goes further by adding another element to 
the enigma, taking the narration off the edges of the ballad by adding another mystic 
number, 13 (Doruntina’s trip from Bohemia lasted thirteen days, 29 September - 11 
October), which is used by the author to foretell the misfortune that would follow. 
Other numbers are mentioned when the author describes the customary traditions of 
death and the honoring of the dead, after seven days and forty days. The tradition is 
so deep-rooted that it seems to be inherited like a genetic code, through blood.
The events in the beginning of the novel are inspired by the same events in the ballad. 
While captain Stresi starts to investigate the enigmatic case, people naturally start 
writing poems to explain the unnatural, the resurrection. 
Through the narration we can notice that the author mentions many truths which we 
can find in other writings as well (Gjergj Elez Alia’s Song), such as: one man for each 
house has to participate in the war, according to the customs (Kanun), but unlike the 
other writings, here the war had involved all men from the Vranaj family. 
To accomplish the mythic background of the events the author mentions the nymphs, 
mythic creatures who seem to have brought both Doruntina and her mother to a state 
of delirium. The author also brings up folklore phrases such as “pitying stone and 
wood… the field has decayed... etc”, to  make the description of both characters more 
touching and to involve readers emotionally (Kadare, 2004, 77).
The novel couldn’t help but include some verses from the ballad itself. The author 
selects “vajtocat” (mourners), as the only characters who are worthy of singing the 
verses. Mourning songs, created and sang by them, as well as lyrical weeping, are 
phenomena which the author considers worth bringing about. The mourners orate 
one after the other, according to the customary traditions. Each one of them brings 
parts of the ballad which confirm the validity of Doruntina’s claim. “...the dead and 
the living bide,/ on the same horse they ride… It’s been three years that Kostandin’s 
dead,/ hasn’t he macerated yet?” According to them, Doruntina was brought by 
Kostandin because he had to fulfill the promise that he made to his mother. It was 
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him specifically, who requested Doruntina’s marriage to be far from the country and 
who promised he would bring her back every time Lady Mother would need her. 
This distant marriage - more of an agreement with mutual interest - aimed at 
strengthening the relations between Arbanon and Europe (Bohemia), in a time when 
the eastern world wasn’t promising anything good. In this point of view, Dorunitna’s 
marriage may take the form of a sacrifice for the sake of political interests, but this is 
not the only reason for the exogamy. According to the author and to people’s beliefs, 
marriages within the region caused the birth of defective babies. According to the 
Kanun, four hundred generations had to pass before two people of the same province 
could marry: “Not to be the same blood and gender; the Kanun doesn’t approve engagement 
or marriage, when the up mentioned prohibitions aren’t mediated, even in four hundred 
generations.” (Kanuni, 1999, 13)
We can find evidence for this in early writings such as, “Halili’s Marriage” from “Eposi 
i Kreshnikëve”(Epic songs of frontier warriors), where Halili tells the kreshniks who 
are bantering him that all women from Jutbina look like sisters to him. 
This was a strong enough reason to consider a distant marriage as the right decision. 
Marriage is an agreement that encourages building relations between families, thus, 
it was crucial for the existence and strengthening of relations. In the novel, when the 
old mother talks about the brides and their departure after her sons died in battle, she 
calls them “strangers”(in Albanian, “stranger” and “foreigner” translate to the same 
word). Whether she calls them that way because they have come from afar or because 
they have a different nationality, it is left aside as if it were unimportant. This proves 
that distant marriages existed, though, never before as distant as Doruntina’s.
The author, who is a lover of ancient greek tragedy, thrills us by adding to the two 
up mentioned credible reasons a third assumption, the incest, which he takes as an 
object from greek tragedy (Oedipus, Electra). Doruntina got married in distance 
because she wanted to avoid dealing with the feelings her brother had towards her. 
This does nothing but add up to the load of responsibility that Kostandin had to 
carry. Lady Mother’s curse, which made the impossible possible, was filled not only 
with the pain she had for her dead sons, but also with the feeling of remorse for all 
the things she never said. The author breaks every taboo by bringing up elements 
that were forbidden at the time, if they wouldn’t belong to ancient storied accepted as 
coming from glorious times of a nation. Unlike in the ballad, where events don’t need 
verification, in the novel, the Lady Mother’s weeping must have a witness to attest it 
in front of the investigator. That witness happens to be the guard of the graveyard, 
who despite being a tertiary character, is key to attesting the truth. 
Stresi’s character is defiant, for that from the beginning he tries to prove the opposite of 
what the ballad claims. His persona manifests characteristics of a person with a clear 
logic, sense of responsibility and loyalty, hence, unable to look beyond the natural. 
He comes up with several hypothesis explaining the arrival of Doruntina and the the 
claim that she was brought by Kostandin, starting from the one that she was brought 
by an impostor or a trading wanderer, to her infidelity, to the loss of sanity due to 
distance and yearning. To make captain Stresi more involved emotionally, the author 
reveals some hidden feelings Stresi used to have for Doruntina. This makes him more 
affected from the story and eager to search for the truth.
Every effort to dismiss Doruntina’s claim brings Stresi to a closer affirmation of its 
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validity. This happens at the end of the novel, for that it is him who would affirm 
that Doruntina was brought by her  resurrected brother, Kostandin. This time, 
the validation comes as a proof stated in front of the nation and the church by an 
official. The author seems to identify with Stresi’s character. He raises questions and 
dilemmas, discusses and shifts away from the truth, only to bring it back in the end, 
as he shocks the reality with his claim. Captain Stresi’s associate acts as if he were his 
subconscious. He naively confirms all the truths that the captain dismisses. Through 
Stresi’s character, the author unfolds a double dare, challenging both the church’s 
religious beliefs with a heretic evidence on resurrection and the reality that exists 
both inside and outside the novel. Stresi comes out as a modern times investigator, one 
who analyses the situations and the characters using careful observation, trying to dig 
into the core of the myth itself and break it, hence, the more he tries to give the events 
a rational explanation, the more he gets convinced that it is besa and its power which 
have resurrected Kostandin. The announcement is sudden and unexpected, thus, 
everyone is caught by surprise. This invariably brings an end to the novel, steering 
away from all speculations and interpretations that the character carried with him.
The writer lifts up the value of besa like in a synthesis of the best values of albanians 
that includes: manliness, justice and the truth. Besa is maybe the only word that has 
entered foreign vocabulary to define Albanians as faithful people. In the France of 
1800’s the expression “faithful like an albanian” was used to indicate a fair person 
with high moral values. The author is aware that besa, the faith we should have in 
each-other, is the foundation of social relationships, and the loss of this faith alters 
and alienates society.  “From this we understand that besa is not an individual virtue, 
but a societal one: one can be wise, knowledgeable, firm for one’s self, but can have 
besa only in relation to others.” (Xhuvani, 1990, 309)
To reestablish these values in a time where their existence is doubted, a hero with 
supernatural, mythical powers such as Kostandin’s is needed. Placing the events on 
the Christmas celebration (albanian: Kërshëndella, according to N. Jokli it is a word 
the etymology of which comes from latin “Christi Natalia” the birth of Christ) gives 
to the hero another symbolic status, the author calls him the New Christ, because his 
resurrection would mark the end of an epoch and the beginning of a New Epoch.
We get to know every value of his from the words that the other personages say 
about him. This way the author puts face to face Stresi and the archbishop with their 
very contrastive claims, the first attempts to minimize the risk of the legend that 
is arising: “Somebody’s arising from the grave… a mad rumour.”; while the latter 
feels horrified from what that could bring: “This is a mad heresy, a huge heresy. “7 

Kostandin, according to the author, is a born rebel. He had decided to marry his sister 
far away, because according to him a distant marriage meant power, dignity and 
quality. The author tells that Lady Mother had often confronted the authorities due to 
her son’s thoughts, this creates the idea that he is a rebel of modern times. Kostandin 
is the rebel that has no respect for the church, he had spoken against the byzantine 
church and in conversations with his friends he had spoken against the separation 
from the roman church. 
He was the dreamer that would dream of a world of besa, to which everyone would 
dedicate the best part of one’s self and he resurrects to go to the end of his duty. 
Although the author has expressed that the ballad choice had been made due to his 
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desire to escape the problems of Albania of that time, it seems like its treatment and 
Kostandin’s has been made to express something against that reality. In a time when 
Albania had closed its borders, Kostandin creates an alliance in the heart of Europe, 
while Arbanon is presented open and heavily inclined towards the West. The Albania 
of the time when the book was written (1970s) had started to look towards China, 
while Arbanon sees danger coming from the east, with the fall of the Byzantium the 
Ottoman armies would flow to invade.  
The albanian life in general in this novel is presented as in a european level of 
development, it is modernized to the point of making it unnatural to connect the 
events with the historical background. The ballad served the author to establish 
communication between two distant timeframes, the epoch of european humanism, 
one of the brightest epochs of humanity and historic times of Albania in the 70s. 
Kadare enjoys putting face to face very different worlds, because due to their collision 
big changes would follow.
Albania had demolished churches and mosques and was trying to create “the new 
man”, while Kostandin resurrects like a Christ, he is the symbolic character that brings 
besa to the limits of consecration, like a religion that is to be followed and believed in. 
Kostandin is a silent dissident that comes from the world of the dead to challenge the 
world of the living without besa, who speaks with the words of a legal representative. 
He comes from the distant past, like a messenger, and he goes towards the future 
reminding us that the world in which we live in needs an affirmation of values, so us 
albanians take the place we deserve in the path of development.  
Kadare is intrigued by Kostandin, there is no other way to explain the fact that he 
constantly returns to his figure. This way with “The general of the dead army” the 
author reuses shades and elementsof Kostandin’s character with the general of the 
italian army, but this time in a mission with an opposite direction, from the world 
of the living to the world of the dead. “You look like the hero of the ballad that rises 
from the grave and rides the horse under the moonlight. Sometimes I think you will 
knock on my bedroom window at night. What a horror!”  - are the words of one of 
the characters (Kadare, 1980, 77). The hero of the ballad appears only for a moment, 
leaving behind the shadow of death and the trot of the horse through the night.    
In the other novel “The life, game and death of Lul Mazreku” written many years 
later, he returns to the ballad again. The resurrection attire is attributed to the Lul 
Mazreku’s character, who is caught between the existential dilemma: to live for real or 
to act through his living. Under the pressure of dictatorial communism, the character 
loses his identity and gets alienated, becoming a tool of the dictatorship. The fake 
death of Lul Mazreku, his fake “resurrection”, raises an enigma that is deprecated 
with the emerging of the truth (it was all a lie). This truth testifies for the lost values of 
the violated and hypocritical society in the times of dictatorship. The sarcastic choice 
of the author to make this story more believable only due to a mad foreigner seems 
to undermine the “resurrection” even more: “The mad Dutch would repeat the same 
gibberish, he would ask for political asylum, insisted that he had taken a picture of 
a dead arising to drink water and had gone back to lay down in the grave.” (Kadare, 
2002, 209)    
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Conclusions

The main characters of these works have in common the personality crisis, individuals 
of a society with a crisis of values, lost without compass and attempting to resist the 
fearful reality of the time. Stresi is the seeker of the truth, confirming of the values, the 
knight ready to fight until the end for this value to be affirmed. 
In a society lacking of role models, those have to be created. Folklore has created 
such models that are worthy of being followed. Kostandin and besa are values of our 
nation, affirmed through centuries, unfaded through time, a value that returns every 
time the albanian society needs it.    
As a conclusion of this study we bring forward that Kadare with his novel “Who 
brought Doruntina” not only follows the flow of the ballad’s content, but expands the 
limits of the novel step by step, including within it a world with no limits in time and 
space. The novel is an open challenge towards time and society, the challenge of preserving 
and passing down society’s values.  
Kadare through his work conveys the idea: if we were to allow besa to return among 
us (the years throughout which we have forgotten about it have been long), to respect 
the moral, love and human kindness, there would be hope for a dignified future. 
Regarding the ballad; time as the best judge has now sealed its value and weight.
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Abstract

Economic growth and inequality are not separate issues. Inequality limits and keeps our 
economic growth behind. When income for the poor and the middle class grows, consumption - 
the main factor for economic growth - is growing. Tax revenues and investment in business and 
education are also increasing. Those individuals or groups of individuals who have had more 
income so far have also had the opportunity for an even greater increase in income, intensifying 
fearsome inequality in income distribution.Of course social stratification exists, but through 
proper policies, we can assure each child of the lower layer a better life, but conservatives oppose 
redistribution programs, emphasizing equality of opportunity, but not equality of results. 
Today, it has actually resulted that equality of opportunity is a trick and this is a problem for 
democracy itself. Today's world inequality has grown and is growing frightening. Inequality 
is material and spiritual poverty, is intellectual and social poverty, is a source of tensions that 
can degrade to an uncontrollable crash.                                                                                             To 
stop the inequality, it is compulsory to lining it in view of it as inevitable. Equality can never 
go down to the level of the one who seeks it, rather to get it, it is up to the seeker to climb to 
the level it finds.

Keywords: Economic Growth, Inequality, Small and Medium Enterprise SMEs, Performance, 
Competitive Advantage, Sectorial Employment, Informality, GDP, Inflation, Equality.

I)  A brief description of global poverty and inequality
Economicgrowth and inequality are connected topics.
Nobel price winner Joseph E.Stiglitz wrote:
“Politicians usually speak about inequality growth and low economic growth as if 
they were two separated topics but in fact they are intertwined.
Inequality limits and keeps our economic growth behind".
The argument is direct. More justice means more economic growth. When income 
for the poor and the middle class grows, consumption-the main factor for economic 
growth-grows.
Tax revenues and investments in business and education are also increased. So 
policies aimed at reducing inequality are seen as policies that bring economic growth.
But what do ordinary people now want?
Initially they want an economic boom that is not coming.
The World Bank has lowered its forecast for the global economy this year, for the 
second time. It is anticipated that global economic growth will catch figures of about 
2.4 percent in 2016.
But is such an increase sufficient to reduce unemployment, to increase 
consumption, to increase public service funding and to narrow down inequality? 
Reality is complex. Before the early 1970s, salaries and output grew together. 
Now most of the proceeds from the output go to the shareholders, not to the workers 
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As has been proven consistently, shareholders earn more when workers earn 
more, because satisfied workers produce better results. But according to the World 
Bank, a major problem is the fact that exporting countries are already suffering the 
consequences of raw or raw materials. The United States economy is projected to 
increase by 1.9 percent, while for the year 2015 an increase of 2.4 percent was predicted. 
The Eurozone is expected to increase by 1.6 percent, just as much as last year. Japan 
from 1.3 expected in January, to 0.5 percent by the end of 2016, while for China still 
remains 6.7 percent.
Those individuals or group of individuals who have had more income so far, have 
also had the opportunity of a greater increase in incomes, intimately deepening 
inequality in income distribution.
From a survey conducted, it results that people with the highest earnings in the 
Frorence of 2011 were the descendants of the highest income people in 1427. 
Everywhere widespread phenomenon. Of course social stratification exists, but 
through proper policies, we can assure each child of the poor class a better life. But 
conservatives oppose redistribution programs, emphasizing equality of opportunity, 
but not equality of results. Today, it has actually resulted that equality of opportunity 
is a fraud and this is a problem for democracy itself. As Aleksis de Tokevil has 
emphasized, the real attraction to democracy is not freedom but equality. Democracy 
is a draw for us because we want to be equal to our neighbors. Well this is not happening 
to us; instead we are having a frightening difference. Inequality not only harms the 
long-term prospect of economic growth, it also weakens growth in the short run by 
depressing aggregate demand. It aggravates the real effect on health, longevity, and on 
some basic values such as trust and reduction of the potential for violence etc. Experts 
analyze the non-positive effect of increasing inequality in four main aspects:1)First, 
in moral terms- its intensification is a shame for the failure of economic development. 
2)Secondly, from an economic point of view- the intensification of inequality is 
ineffective, the growth of the unemployed and the poor increases the number 
of people who do not work and consequently do not contribute to economic 
growth. Increase fund to assist unemployed increase individual and public debt. 
3) Third, the intensification of inequality increases social tensions, making it more 
difficult to rule the country and more insecure to the future.
4) Fourth, rising unemployment, increasing poverty, intensifications inequality and 
social tensions nourish political crises, which have an additional cost to reduce them.
The narrowing of the unequal path requires states to find reasonable and rational 
ways of dealing with the problem, before the path is filled with blood rushes. 
Unfortunately, however, all the states so far have not been able to do so or have not 
wanted to really challenge this phenomenon until it is too late. Now the hungry in 
a chaotic way have started to be aware that they do not deserve to live in extreme 
poverty in a world full of wealth, which their work produced, but were roughly taken 
by the oligarch without allowing a fair distribution.
Nowadays alongside the big difference between salaries, we have modern slavery 
too.45.8 million people around the world suffer slavery. These are the newest stats of 
GSI 2016 (global statistic index). Index that measures forced labor, debt dependency, 
forced marriage, and sexual exploitation in 167 countries around the world, published 
by Australia-based “Walk Free” foundation. According to this it often happens that 
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a person can’t leave the country; or aphis passport has been taken, or one of his 
family members has been threatened with violence. So they can’t leave there or even 
worse they get treated like animals. Sometimes the entire family works for a salary 
they never truly use. Employers keep all the profits of these workers because of the 
debt they have and only provide them food. In other cases compulsory work is a 
major problem around the world. Often immigrant, domestic workers, as well as 
construction workers, are subject to forced labor. It is time for states to look into the 
depths of this world, where others refuse to see or see when there is no other way 
out. If the state does not play this regulatory role properly, chaotic regulation can be 
horrible for everyone. Capitalism is the best system known to global history, but to 
maintain it we need to keep it from itself. The high concentration in a handful was 
the main concern being discussed at the Davos economic forum, as a recent Oxfam 
international report found that 82% of assets created in 2017 went to the hands of the 
richest 1%.Oxfam’s report said the trend shows that the global economy is going in 
favor of the rich, rewarding wealth instead of work.
In a study of this organization in 2016 humanitarian “Oxfam” states that: Uneven 
wealth distribution has prevented the fight against global poverty, Oxfam director 
Winnie Byanyima said. One out of nine people on the planet does not have enough to 
eat, a billion people who earn less than 1.25$ a day face major difficulties in their lives. 
The rich, through lobbyist and complicated tax arrangements, work actively to stop 
the redistribution of assets. To stop the inequality is compulsory to stop viewing it as 
inevitable. Equality can never decrease to the level of the one who seeks it, as a matter 
of fact; it is up to the seeker to climb to its level. With the moderate growth of the world 
economy, with steadily increasing unemployment, with scandalous inequality in income 
distribution, perverted minds targeting power that lure laying hand to nuclear arsenal 
code, with terrifying dispersal of terrorism, you are taking measures to suppress the 
accumulated tension, as opposed to human apocalypse is on the verge.it Is said: When 
you feel your pain you are alive, when you feel the pain of others you’re human. Let’s 
try feeling the great human pain that has plagued over billions of people in the globe.  
What about Albania?

II)  Economic Growth, Inequality in Albania
Albania is a country that lies in the south western part of the Balkan, with an area 
of 28800 sq. km, with a population of 2.9 million. Revenues for 2016, of the Albanian 
state were in the amount of 33.6$ billion. In Albania, Inequality and poverty have 
increased over the past five years according to the world economic forum’s report 
“Inclusive Growth and Development Report” for 2018.Net Inequality Income 
Specified as GINI Indicator has increased by 7.7 percent in the last 5 years according 
to report, increasing to38.4 percent. The forum also reports that poverty has been 
growing. According to the report, Albanians living in poverty increased by 0.7 
percent and poverty rate reached 6.8 percent. For developing countries, this indicator 
is calculated as the percentage of the population living below 3.1$ per day.
In Albania, large businesses are significantly differentiated with the rest of hundreds 
of thousands of micro and small businesses, regarding to the revenues they provide 
from their activity. The data referring to the 100 highest-ranking companies in Albania 
for 2016 show that they won a total of 505 million euros. This accounts for 35% of all 
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Albania is a country that lies in the south western part of the Balkan, with an area 
of 28800 sq. km, with a population of 2.9 million. Revenues for 2016, of the Albanian 
state were in the amount of 33.6$ billion. In Albania, Inequality and poverty have 
increased over the past five years according to the world economic forum’s report 
“Inclusive Growth and Development Report” for 2018.Net Inequality Income 
Specified as GINI Indicator has increased by 7.7 percent in the last 5 years according 
to report, increasing to38.4 percent. The forum also reports that poverty has been 
growing. According to the report, Albanians living in poverty increased by 0.7 
percent and poverty rate reached 6.8 percent. For developing countries, this indicator 
is calculated as the percentage of the population living below 3.1$ per day.
In Albania, large businesses are significantly differentiated with the rest of hundreds 
of thousands of micro and small businesses, regarding to the revenues they provide 
from their activity. The data referring to the 100 highest-ranking companies in Albania 
for 2016 show that they won a total of 505 million euros. This accounts for 35% of all 
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profits declared in Albania in 2016.The gains of the 100 largest businesses, though 
only 0.08% of the total businesses in the country by (128,000 businesses in total) are 
as much as 5% of what the economy produces.
The GDP of the capital of Albania during 2015has reached the value of about 4 billion 
euros, accounting for 40% of the national GDP according to the update of national 
accounts for the regions that INSTAT has recently made.
Data published by INSTAT show that the capital’s economy is dominated by the trade 
and hotel sectors which contribute by 22%, public administration activity by 14.7 
%, construction by 13%. During the 2010-2015 periods, the economy of Tirana has 
had positive growth rates, while some other cities have experienced lower growth 
rates and have declined over several years. In 2015, the capital’s economy expanded 
by 5%,but the growth rates were higher with Diber’s economy by 11% and Durres’s 
economy by 8.2%.Tirana’s revenue per capital is 4.860 euros or 35%of the EU average. 
In 2016,foreign and joint ventures employed 16% of total employments by 17.7% in 
2015, INSTAT reports.Net sales accomplished by foreign and joint ventures accounted 
for 22.7% of net sales of resident companies in 2016, while in the previous year this 
indicator was 24.6%.The share of investments accomplished by foreign and joint 
ventures is 46.9% of total investments in 2016, while in 2015 it was 42%.In the EU 
countries, during 2016, Italy(49.6% of employment and 25.2%of net sales) and Greece 
(10.9% of employment and 13.2% of net sales) are the two countries with the largest 
share of employment and net sales. Turkey covers 10.4% of employment and 12.5% 
of net sales and has a bigger impact on the other countries group. In the Western 
Balkans, Kosovo covers 2.9% of employment and 2.9% of net sales.
The group of other countries invested 65.4% of the total investments made by foreign 
companies in 2016.The largest part was invested by Switzerland (42.4%), as a result 
of investments being made by TAP, Where  is also the headquarters of the pipeline. 
According to EU countries, Austria (14.8%) and Italy (9.9%) dominate the value of 
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investments made during2016, while for the Western Balkan it is Kosovo (1.5%).EU 
countries have the largest share of employment in foreign and joint ventures, in 2016, 
these countries account for 74.6% of employment, while in 2015 this indicator was 
75.9%.As far as net sales are concerned, during 2016, most of the foreign and joint-
stock enterprises are in the trade sector(22.3%), down by 1.9% compared to 2015 and 
in the industry sector(19%) increasing by 0.1%.Over the last two years, most of the 
investments have been conducted in the electricity, gas, water and waste management 
sectors, respectively by 58.3% in 2016 and 32.9% in 2015.

Conclusions

1) Deepening of inequality is ineffective, the growth of the unemployed and the 
poor increases the number of people who do not work and consequently do not 
contribute to economic growth.

2) Deepening of inequality increases social tensions, making country governance 
more difficult and the future insecure.

3) First, in the moral sense- its deepening constitutes a shame for the failure of 
economic development.

4) Formalizing the economy is one of the most important challenges.
5) The number of businesses to be formalized should increase, so would increase 

the number of taxpayer’s base, Formalization of businesses, besides creating the 
culture of obligations towards the society, and also implements the registration of 
persons in social security.

6) Reducing public debt is another very important element. Adjustments need to 
be made to create fiscal space as well as critical structural reforms to support 
economic growth and create new jobs.

7) Supporting and qualifying professional education of the age group 15-29 years, as 
it is considered as an age group with the highest unemployment rate. 

8) 75.1% of total employees work in the services sector, where trade accounts for 
more than 35.3%.

9) Agricultural production has the highest number of employees in the manufacturing 
sector of goods with an influence of 13.9%.

10) Likewise, agricultural production has a very large impact on poverty reduction, 
where this poverty is estimated to be 50% higher in rural areas than in urban areas 
and at the same time the increase in agricultural production is twice effective to 
poverty reduction than investing in other sectors (Source World Bank)

11) Trade banks mostly focus on short-term loans per sector as trade, and much less 
in the sector as agriculture.

12) Commercial Banks mainly finance large and medium-sized businesses by 
neglecting small businesses, which provide a part of the financing to financial 
institutions rather than banks with a higher interest rate.

13) Simple, continuous and sustainable legislation.
14) SME support for integration into the international market.
15) SME managers should better-analyze the environment in which they conduct 

their business and in cases when they decide to broaden their activity.



153

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

References

Bibliography
., I. (. (2017). Statistic of SME 2017. INSTAT.GOV.AL.
Albania, I. (2014). Agriculture and livestock statistic . 
Albania, I. (2015). Regional statistical 2015. 
Bank, T. W. (2006). Good practice guidelines for funders of microfinance, Consultative group to assist 
the poor. 
Benhabib, J. d. (2000). The role of financial development in growth and investment. . Journal of 
Economic Growth.
Bhaskaran, S. (2006). Incremental innovation and business performance: small and medium- 
size food enterprises in a concentated environment. Journal of Small Business Management. 
Bhaskaran.s. (2006). Incremental innovation and business performance.
Caca, E. 2. (2010). The factors influencing SMEs in countries in transition: The Albania case. 
International Journal of Interdisciplinary Social. 
Doing Business, W. B. (October 2016). Doing Business” report. 
Finances, M. e. (2017). Ministry of Finance, periodic reports. 
I Elmazi, H. V. (2011). Information technology and its effects in SME. The case of Albania. 
International Journal. 
IMF. (2017, March). World Economic Outlook Database.
Index that measures forced labor, d. d. (2017). Index that measures forced labor, debt dependency, 
forced marriage, and sexual exploitation in 167 countries around the world. 
INSTAT.GOV.AL. (2017). NSTAT.GOV.AL Statistic of SME 2017. Tratto da NSTAT.GOV.AL .
Journal., M. (2017). Foreign Direct Investments. Monitor Journal. 
Kosove, M. e. (2012). Kosovo Development Strategy in Kosovo 2012-2016, . Pristina.
Kume, V. (2010. ). Strategic management. Pegi.
MZHETS. (2014). Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve në Shqipëri, 2014-2020. 
Nelson, R. (1993). National innovation systems: a comparative analysis. s.l.:books.google.com. books.
google.com.
OECD. (2010). Regional Development Policies in OECD Countries. 
OECD, 2. B. (2016). Business Performance Analysis. . OECD.
Porter, M. E. (2000). Location, competition and economic development: Local clusters in a global 
economy, Economic Development Quarterly, . Vol. 14 No.1, pp. 14–36.
Porter, M. E. (1990). The competitive Advantage of Nations. 
Redlich, F. (1951). Innovation in business. . American Journal of Economics and Sociology. 
Reilly K, B. C. (2015). Investment Analysis& Portfolio Managment. . 10 Edition.
report, O. (2017).
WM Evan, G. B. (1967). Innovation in business organization : some factors associated with 
success or faliture of staff proposals. The journal of Business.
Y Kraja, E. O. (2013). Competitiv avantage and its impact in small and medium enterprises(SME) 
(Case of Albania). European Scientific Journal, ESJ. 



154

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Regional competitiveness and its impact on sustainable development in 
Albania

PhD (C.) Fabian Pjetri
Lecturer at Luarasi University, Faculty of Economics, Department, Finance - Bank

Abstract

"This paper provides a description of regional competitiveness in the Albanian economy.
The problems faced by the Albanian economy are diverse, such as: Unemployment, Sustainable 
Competition, Foreign Direct Investment (FDI), Consumer Price Index, Moderate productivity 
level, etc.
Currently, the largest share of the employed in Albania is the service sector, but a sustainable 
development of the economy necessarily requires the growth of the specific weight of the 
manufacturing economy , both in terms of the number of employees and the provision of 
economic incomes. Increasing the number of new businesses, better management of revenues 
should be made to create new jobs. Intending to reduce unemployment, especially at younger  
ages, their professional qualification.

Keywords: Competitive Advantage, Regions, Unemployment, Investment, Informality, 
Sustainable Development, Regional Competitiveness. GDP. 

I) Introduction

Some conceptual issues about regional competitiveness and its sustainable 
development
A concept discussion is particularly noticeable in terms of regional competition.
Both the words of the concept itself are a source of doubt and they require extended 
explanations. In particular, the terms "region" and "competition" have different 
meanings and are often inaccurate or ambiguous. For example, the notion "region" 
may mean national units and sub-national units. So, the "region" can refer to a group 
of countries bound by a geographic relationship that shares common characteristics, 
in terms of economic intentions, institutions, and behavioral rules. However, 
the notion "region" may refer to a statistical unit or an administrative unit within 
a country or unit within a country corresponding to it geographically, historically 
and from the regional cultural structure. In this paper, the notion "region" refers 
to a geographic unit within a country that shares the socio-economic and cultural 
elements commonly and focuses on the meaning of "regional competition". Spatial 
Approach to Competition Determination
Competition is defined in dictionaries as the ability to race successfully in some way 
over time. This definition focuses on the production of competition, measured by 
standard quantitative efficiency measures - in a locality case according to it.

II) Literature review

One needs to consider the potential of an area or organization to perform economically 
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better than another. Such a view sets the competition as a time dimension and of 
strategic importance.
Furthermore, the concept itself is not directly defined; there are differences and 
sometimes contradictory explanations of the concept. Turok, noted why some of the 
causes and consequences are measurable, but competition itself is not. It has been 
shown that competition is a difficult, unclear and confusing term that raises more 
questions than answers.
To understand the meaning of competition, we must make the distinction between 
micro and macro competitive due to the fact that competition raises three levels:
• microeconomic level (microeconomic competition),
• regional economic level (regional competition)
• Macroeconomic level (macroeconomic or national or macro-competitive 
competition).

 

Microeconomic competition is positioned at the center of national and regional 
competition. Usually, it turns out to be a firm's ability to compete successfully in a 
market (to produce the goods and services required) - Cellini and Soci (2002) split the 
meso-level competitiveness in industrial districts ("clusters") and regions.
Microeconomic competition is relatively clear (Bristow, 2005). It is expressed in 
terms of performance indicators and sustainability. An important role in achieving 
competitiveness is the "entrepreneur" that can be defined as the capacity of the firm 
to renew the production process to enter new markets
and distinctive markets in different and unconventional ways, and to produce new 
products or redesigned goods and services of perceived customer benefit (Porter, 
1990).
Although some scholars (eg Krugman, 1994) point out the usefulness of the concept in 
question and deny the ability of nations to compete among them, some international 
studies such as World Competitiveness, Anniversary, Global Competitiveness Report 
and Global Venture Monitor. suppose and confirm that the government can shape the 
favorable environment in which companies operate and thus contribute to the efforts 
of national competition.
According to the Organization for Economic Co-operation and Development, 
competition is "the degree to which a nation can produce in the free market economy, 
goods and services that meet the international market test, while maintaining and 
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expanding the real income of its population for a long time " . These definitions 
emphasize the role of economic policy in shaping the business environment. However, 
according to Krugman (1994), this was just another way to say productivity. He 
highlighted two important criticisms of this notion
1It is misleading to make an analogy between a nation and a sign; for example, while 
an unsuccessful firm should be closed, there is no equivalent "balance" for a nation.
2. While trade between companies can be considered in the prospect of winners and 
losers, trade between nations can be considered in the sense of new opportunities for 
growth and development for both.
In the long run with Krugman, Porter (2003) noted that the key to understanding 
competition is the source of national prosperity, hence the productivity of an economy, 
measured by the value of goods and services produced per unit of the nation, human 
resources and resources national capital.
 Porter's productivity is: true measurement for competition; it has its roots in 
microeconomic competition, and is a way of achieving the main goal - to produce 
with a higher standard and to influence the growth of living for its citizens.
World testimonies show that nations can not, act differently, go out of business. 
But they can and will be closed for a long time and competitive disadvantages will 
accumulate (external migration, low employment rate, low productivity, low income, 
and low innovation) such as Gardiner et al. (2004) stressed. Competition issues are at 
the center of the strategy applied by The European Council in Lisbon in March 2003 
and the revised version in 2005. In the context of European Union integration and the 
commitments Albania has in fulfilling its obligations under the SAA, closer to our 
study is the classification and categorization that makes the EU regions.
According to the European Union, the regions will classify according to different 
characteristics, but those that are more familiar and used for EU policies are the 
regions for statistical purposes.
Regions for statistical purposes are classified according to the Nomenclature of Units 
of Territorial Statistics (Nomenclature of Units and Territoriales Statistiques) NUTS. 
NUTS classification is a hierarchical division of territories of the European Union for 
the purpose: collection, development and harmonization of regional statistics in the 
EU as well as socio-economic analysis of the regions.

III) Methodology

The study area to be considered is related to the regional distribution at the bottom.
In this regard, we will consider the region of Tirana (Tirana, Elbasan) and South (Fier, 
Gjirokastra, Berat, Vlora, Korca).
The data that are used in this study are data provided by the following institutions, 
such as INSTAT Albania, Bank of Albania, Ministry of Finance, Census, Statistical 
Companies Register.
According to NUTS, the EU territories are classified into three levels: NUTS 1, 2 and 
3 starting from the largest to the smallest. According to this divide
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The main objective of this study is to assess regional competitiveness in Albania.
To achieve this goal, an alternative quantitative approach will be used, namely:
Multivariate analysis
The variables to be used in this study to determine the regional GDP growth are:
- Real GDP rate
Investments by region
- Number of employees (as a result of new investments)
-Employment rate
The rate of growth of real GDP or GDP / capita will be used as a "proxy" for Regional 
Competitiveness (according to Lengyel 2004, Simionescu 2013).
-Sources that determine the growth of technological processes are also determinants of 
regional competitiveness; Huovari, Kangasharju and Alanen (2001), new investments 
and patents are used as such.
- The number of employees and the employment rate are variables that will determine 
aspects related to the labor market that are expected to correlate with regional 
competitiveness (Gardiner, Martin amd Tyler 2004).
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Multivariate Analysis
The variability of variables
-Real rate of GDP ALL / year
- Investment by region ALL / year

-Number of employees (as a result of new investments) employed persons
- Employment rate%
So for this analysis we will use quantitative variables and we will use the ARMAX 
time series model using data from 2000 to 2016.

Model 1: ARMAX, using observations 2000-2016 (T = 17)
Dependent variable: GDP
Standard errors based on Hessian

All three explanatory variables are important, Investments by region ALL / years,
The number of employees (as a result of new investments) employed persons and the 
employment rate expressed in% all the co-workers are below the value of 5% so are 
important.



159

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Similarly, the White test shows that the model with the elements involved in the 
study is quite good.

Conclusions and recommendations

Sustainable development can be seen at different levels, micro, micro-macro and 
macro. Through knowledge, behavior, consumption, and interaction with the 
environment we live in, everyone is benefiting and contributing to sustainable 
development, whether these individuals or governments of different levels.
Sustainable development is not a static state, but a dynamic process of change in 
harmony with one another, reinforcing the fulfillment of needs and aspirations both 
for the current generation and for future generations.
The globalization and economic interdependence of the countries has created 
the necessity of approaching the philosophy of sustainable development and its 
measurement.
Necessity for obtaining information on sustainable development belongs to all 
levels of decision makers, from local, national, regional and international. The more 
involved governments are in this process, the easier the coordination of sustainable 
development efforts can be.
Often the application of models for measuring the level of competitiveness and 
sustainable development of the regions is difficult, as data at the region level is 
lacking. Not all indicators will be equally important in regional development and not 
all will have the same role. Albanian regions appear to have moderate differences in 
the areas of sustainable development.
Albanian economy sectors are largely localized in the district of Tirana, about 40% of 
total revenues are provided by this district for 2016. Local and central government 
should orient policies in reducing regional disparities and strengthening institutional 
capacity to achieve this.
The NUTS division in Albania should take into consideration not only EU criteria, 
but also the historical, economic and administrative criteria.
There must be a core commitment of all stakeholders, businesses, governments and 
the community to drafting a clear strategy for regional development.
Strategies need to identify regional needs and development capacities so that 
competitiveness can be achieved.
Supporting and qualifying vocational education of the age group 15-29 years, as it 
is considered as an age group with the highest unemployment rate. Agricultural 
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production has the highest number of employees in the manufacturing sector of 
goods with a weight of 13.9%.
Commercial banks mainly finance large and medium-sized businesses by leaving 
small businesses small businesses, which provide a part of the financing in financial 
institutions rather than banks with a higher interest rate
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Emrat reciprokë në gjuhën shqipe

MA. Elsa Haxhihyseni
Dr. Brunilda Vërçani

Abstrakt

Reciprociteti në gjuhësi është një nga temat më të reja për t’u trajtuar në gjuhën shqipe. Fjala 
reciprocitet është një term i përdorur fillimisht nga Engel   dhe më pas u bë objekt studimi dhe 
për gjuhëtarë të tjerë.
Termin “emra reciprokë” e kemi hasur për herë të parë në leksionet e Prof. Emine Sadiku, 
të mbajtura në programin e studimeve Master Shkencor në Gjuhësi, në Universitetin “A. 
Xhuvani”, Elbasan. 
Në këtë punim shpjegohet kuptimi i reciprocitetit në gjuhësi. Cilët emra përfshihen në këtë 
grup dhe si klasifikohen ata.  Gjithashtu do të paraqiten dhe emrat reciprokë të marrë nga 
fjalori I gjuhës shqipe  si dhe shembuj të ndryshëm të nxjerrë nga letërsia artistike shqipe. 

Fjalë kyçe: reciprocitet, valence, emra reciprokë.

Hyrje

Fenomeni „reciprocitet“ është i gjithëgjendshëm në botë, duke u  shfaqur në shumë 
fusha studimore. Reciproke do të thotë  varësia e anasjelltë mes njerëzve në sociologji 
, apo motivimi i njerëzve (në psikologji) për të vepruar dhe kundërvepruar. Ai haste 
edhe në ekonomi si ana e kundërt e procesit dhe ndërveprimit ekonomik.
Në mënyrë të veçantë reciprokja gjendet në linguistikë tek valenca e foljes, ku është 
një lloj diateze, diateza mesore (reciproke): duhen, rrihen etj..
Nga foljet vijnë shumë emra valentë (ndër to dhe emra me strukturë reciproke ) dhe 
varësia mes tyre duhet studiuar. Studimet konkrete të reciprocitetit  shtrihen si në 
rrafshin emëror ,edhe në  rrafshin foljor etj.( Zifonun u.a. (1997): 1030ff. dhe 1969f. ) 
Reciprociteti është një  lloj valence. Në gjuhësinë bashkëkohore është pranuar se 
valencë kanë vetëm tri klasa leksikore, folja, emri dhe mbiemri.( Beqiraj Xh., 2016, 2)
Me valencë kuptojmë aftësinë që ka folja, emri  ose mbiemri të hapin vende bosh rreth 
tyre dhe të drejtojnë semantikisht e sintaktikisht gjymtyrët e fjalisë që do t’i mbushin 
këto vende. 
Sigurisht, valenca e emrave është e ndryshme nga ajo e foljeve si nga kuptimi i 
gjymtyrëve të varura, ashtu dhe nga realizimi morfosintaksor i tyre. 

Emrat reciprokë

Çfarë  janë  emrat reciprokë
Emrat  reciprokë janë ata emra që shënojnë marrëdhënie reciproke ( Haspelmath 2007: 
4) si psh : bashkëpunim, bashkëpunëtor ,mirëkuptim , mirëbesim , etj. Duke i  parë  emrat 
reciprokë të pavarur nga një fjali , vëmë re se japin një marrëdhënie   bashkëpunimi 
.Ata marrin kuptim nga marrëdhënie  reciproke  e  dy   a më shumë elementeve ,psh:  
bashkëfajtor, bashkëjetesë,  bashkëkohës , puthje ,dashuri , etj. 
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Në pamje të parë këta  emra kanë kuptim duke qëndruar vetëm, apo kur i shohim 
në fjalor, por të futur në kontekst ata kanë nëvojë për t’u plotësuar.psh, në fjalinë  : 
Këto grindje  qenë bërë të zakonshme – emri reciprok  grindje nuk mund të qëndrojë pa 
përemrin  këto. Kjo fjali nuk qëndron  nga ana sintaksore. 
Ai fliste me zë të ngjirur dhe shallin nuk e hiqte gjatë bisedimeve. Në rast se ndajfoljen  e 
kohës  gjatë do ta hiqnim , emri  reciprok bisedimeve nuk mund të qëndronte në fjali, 
dhe kjo fjali nuk do të kishte kuptim .Nuk mund të themi: Ai fliste me zë të ngjirur  dhe 
shallin nuk e hiqte  bisedimeve .
Rolin e plotësave për emrat reciprokë mund ta luajë  një folje , një mbiemër , një 
ndajfolje  apo përemër . Të gjitha këto janë pjesë ligjerate pa të cilat një emër i  
klasifikuar si reciprok nuk mund të qëndrojë  vetëm në fjali. Pa  këto fjalë  kuptimi i 
emrit si dhe i  gjithë fjalisë humbet.
Emrat  reciprokë  kanë aftësinë të hapin vende të reja në fjali dhe ta zgjerojnë atë 
.Duke e zgjeruar fjalinë  ,ajo bëhet me  e  kuptueshme dhe më e qartë . Veçanërisht   
zgjerimi i fjalive do të ishte më mirë në letërsinë artistike  ku do të shfaqej një fjalor 
i  pasur. 
Le të shohim emrin  reciprok bashkëveprimi  në fjalinë  :Bashkëveprimi i elementeve 
kimike çoi në përftimin e substancës së kërkuar. Vëmë re se  ky emër kërkon medoemos 
një plotës  për të dhënë një fjali me kuptim. Në këtë rast ky emër është  plotësuar nga 
një grup emëror  - elementeve kimike . Emrat reciprokë, kur lidhen me emra të tjerë 
apo grupe emërore, dalin me nyjat: i  , e, të , së.

Klasifikimi i  emrave reciprokë

Emrat  reciprokë shfaqen  në  lloje të ndryshme . Ata mund të   shfaqen si konkretë 
apo  abstraktë, një-dy-tre valentë ,etj. Në shumë raste janë fjalë të prejardhura nga 
folje ndërvetore, interpersonale. Këto folje shënojnë veprime, gjendje karakteristike 
për botën njerëzore.
Si emra valentë  konkretë mund të  veçojmë: bashkëshort ,bashkëudhëtar, bashkënxënës , 
kërleshje ,puthje ,bashkbisedues, bashkbisedues, bashkluftëtar,bashkpjestar ,bashkëshoqëruesi 
,bashkëtrashëgimtari,bashkëpunëtori , bashkëpunimi . Ndërsa si emra valentë abstraktë 
përmendim :bashkëfjalim,bashkëmarrëdhënie ,bashkëlidhje, bashkëpërgjegjësia , bashkëvuajtja 
, bashkërrrtije,besnikëri, marrëdhënie,mirëkuptim.mirëbesim ,dashamirësia .grindja ,këmbimi 
,komunikimki,të sharat , urrejtje e ndërsjelltë ,thashetheme ,hakmarrja etj. 
Nga kërkimet në Fjalorin e Gjuhës Shqipe, emrat  valentë reciprokë abstraktë 
dominojnë mbi ata konkretë .Nga shembujt e përmendur më lart vëmë re se këta 
emra janë të formuar nga  emra dhe ndajfolje , ndërsa emrat abstraktë  janë formuar 
nga folje  dhe  ndajfolje. Këto  folje të emërzuara i japin  këtyre emrave një ngjyrim 
marrëdhënieje reciproke  , të cilat në një kontekst të caktuar nuk mund të qëndrojnë 
më vete pasi kuptimi i  fjalisë humbet ose ndryshon. Këto folje  shënojnë veprime , 
si psh:  bashkëpunoj , grindja , takimi mes miqsh, kuvendimi , të sharat ,hakmarrja , puthja 
,përplasja  ; gjendje karakteristike për botën njerëzore,si psh:  dashuri ,urrejtje , mirëbesim 
, mirëkuptim , bashkëvarësi, bashkfajtor,  etj.
Të shfaqur në fjali  ata e shfaqin më mirë tiparin e tyre valentor .Ata shoqërohen nga 
fjalë të kategorive të ndryshme .Më të përdorshme janë përemrat ,si psh:  kuvendimet 
e tij ; ndajfoljet: gjatë bisedimeve ; emrat : dhuratë e bashkëshortit 
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Emrat valentë  reciprokë  mund të shoqërohen jo vetëm nga një  plotës , por dhe më 
shumë se  një, psh:  brenda 12 vjetësh martesë. Kur  plotësi i një emri është po emër  ai 
shfaqet në rasën gjinore , psh: iluzionin e martesës .

Studimi i emrave  reciprokë në  gjuhësinë shqiptare
 Siç e kemi përmendur dhe  në fillim të këtij punimi , valenca e emrave është një çështje 
e re  në gjuhësi. Në gjuhësinë shqiptare nuk gjenden studime mbi emrat reciprokë. 
Emrat valentë reciprokë nuk janë trajtuar  akoma nga gjuhëtarët  shqiptarë.

Mbi dendurinë e hasjes së  emrave reciprokë në fjalorin e gjuhës shqipe
Siç e përmendëm edhe më lart  emrat reciprokë abstraktë dominojnë mbi ata 
konkretë. Nga 83    emra reciprokë të gjetur në fjalor 57 prej tyre janë abstraktë e 26 
janë konkretë. Këto të dhëna paraqiten edhe në grafikun e mëposhtëm.

Për sa i përket valencës së tyre, emrat reciprokë mund të jenë një, dy ose trevalentë. 
Nga shembujt e vjelë nga letërsia artistike  kemi konstatuar se emrat reciprokë që 
hasen më shpesh janë ata  1 valentë, të ndjekur nga ata  2 valentë dhe në fund nga ata  
me më shumë valentë, të cilët hasen më rrallë.  

Emrat reciprokë  të gjetur në fjalorin e gjuhës së sotme shqipe

Bashkëbisedues  i këndshëm              Bashkëfajtor                                  Bashkëfjalim
Bashkëgjakësi  ----lidhje gjaku           Bashkëjetesë                                 Bashkëkohës
Bashkëlidhje    e natyrshme                Bashkëluftëtar                              Bashkëluftues
Bashkëmarrëdhënie                            Bashkëlidhje                                 Bashkëmoshatar
Bashkëpjesëtar                                    Bashkëmendimtar                          Bashkëpajtimi
Bashkëpërgjegjësia                             Bashkëveprimi                               Bashkëpërpjekja
Bashkëpjesëmarrja                             Bashkëprodhimi                             Bashkëpronari
Bashkëpronësia                                   Bashkëpunëtori                              Bashkëpunimi
Bashkëqenia                                        Bashkërenditja                               Bashkërritja
Bashkëbisedimi                                   Bashkëshoqëruesi                          Bashkëshorti
Bashkëtingëllimi                                 Bashkëtrashgimtari                        Bashkëvuajtja
Bashkëvarësia                                     Bashkëveprimi                                Bashkudhëtari
Besnikëria  midis shokësh                  Bisedimi telefonik
Çiftëzimi i bagëtive                             Çiftimi i zogjëve                            Çuçuritja
Dashamirësia                                       Dashuria midis ciftit                     Fejesa
Grindja                                                 Marrëdhënia                                   Kacafytja
Këmbimi                                              Kurorëzimi i ciftit                           Kuvendimi mes shokësh
Dyluftimi                                             Martesa e ciftit                                 Marrëveshja
Mirëbesimi                                           Mirëkuptimi                                    Përfshirja në debat
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Përqafimi                                             Pjesëmarrje masive                            Respekti i ndërsjelltë
Rrahja e mendimeve                            Shkurorëzimi                                     Shoqëria
Takimi mes miqsh                               Urrejtje e ndërsjelltë                           Vallëzimi i ciftit
Vëllazërimi i popujve                          Ndërlidhje  ajrore                          Pajtimi i fuqisë punëtore
Komunikimi                                         Thashetheme                                      Thashethemnajë
Kuvendim                                            çuçurima                                             Bashkënxënës
Të  shtyrat                                            Të sharat                                              Kërleshje resh
Lufta                                                    Hakmarrja                                            Kryqëzime sysh
Dialog                                                  Puthja                                                    Përplasje

Shembuj të emrave valentë reciprokë nga letërsia artistike shqipe

Fatos  Kongoli   “Karuseli” 
Këto grindje qenë bërë repertori i zakonshëm  i mbrëmjeve të tyre. Fq. 10
Përplasjet e tyre gjithmonë kështu përfundonin. Fq.11
Unë hyj në kategorinë e të dashuruarve.fq.39
Pikërisht atë ditë kishte veshur një palë cizme të reja,dhuratë e bashkëshortit.fq.43
Ai ndjeu se kishte humbur rastin për t’i sqaruar përfundimisht marrëdhëniet e tyre.fq.75
E njejta skenë , e njejta mungesë komunikimi.fq.120
Sa për fëmijë , s’ke c’i thua.Katër me radhë brenda 12 vjetësh martesë.fq.130
Petro Marko “Nata e Ustikës”
Po kush i dëgjonte të sharat dhe shtyrjet.fq.43
Më mirë ta mbyllim këtë bisedë!-tha Iloja.fq.103
Ismail Kadare   “Gjakftohtësia”
Gështenjat përbri bulevardit të madh, vezullimin e unazave gjatë përqafimit, stolat në park 
dhe dhjetra gjëra të tjera. Fq.234
Dasmë?! – tha i cuditur bashkëpunëtori shkencor, sikur u zgjua nga gjumi.fq.399
Habia në fytyrën e bashkëfolësit nuk e cuditi Ebu Qerimin. Fq.512
I.Kadare  “Kështjella”
Ai fliste me zë të ngjirur dhe shallin nuk e hiqte gjatë bisedimeve. Fq.114
I.Kadare  “Nëntori i një kryeqyteti”
Të tjerat ishin shi, kërleshje resh, bubullima dhe gjullurdi, po kurrësesi kohë.  Fq.31
Dritëro Agolli  “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”
“Sikur  të shkruaj cdo ditë në një fletore  pjesë nga bisedat me shokun Zylo, pjesë nga 
kuvendimet e tij me njerëzit, kjo do të jetë  dicka e rrallë. Fq.31
Pastaj vetë shoku Q tha që le të ketë debat e ballafaqim.  Fq.136
Unë nuk shkoj në Gomsiqe!- thashë i rrëmbyer nga dëshira për ta pasur si bashkudhëtare. 
Fq.23
Teodor Keko  “Loja”
Vjollca se ku kishte shkuar dhe fëmijët, të mbetur pa mbikqyrje, ia nisën në shtretërit e tyre 
cucurimave me njëri-tjetrin. Fq.14
Kryqëzime sysh që thonë:Hajde përgjigju, të lutem shumë!  Fq.30
Kështu  që pati mundësinë ta dëgjonte dialogun e prindërve. Fq.78
Vath Koreshi  “Dasma e Sakos”
Tabakhania ziente nga thashethemet. Fq,44
Dhimitër Xhuvani   “Shpirtin nuk e shes”
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Turpi mbulohej o me pushkë e shpatë ose me martesë. Fq.102
Ajo puthja e parë të cilën një zot e dinte se si  u mor vesh nga njerëzit e shtëpisë dhe nga 
fshati. Fq.102
Në mes ishte dashuria. Fq 102.

Përfundime

Reciprociteti në gjuhën shqipe është një temë e patrajtuar. Emrat  reciprokë shfaqen  në  
lloje të ndryshme . Ata mund të   shfaqen si konkretë apo  abstraktë , një-dy-tre valentë 
,etj. Ne shume raste jane fjale te prejardhura nga folje ndervetore, interpersonale. 
Këto folje shënojnë veprime, gjendje karakteristike për botën njerëzore. Nga kërkimet 
në Fjalorin e Gjuhës Shqipe, emrat  valentë reciprokë abstraktë dominojnë mbi ata 
konkretë.
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Zhvillimi i Prokurimit Publik në Kosovë

PhD Azem Duraku
Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Absract

With this paper, efforts have been made to explore, analyze and address the role and 
importance of public procurement in the spending of public money, with particular emphasis 
on the history and development of the public procurement system in Kosovo.
The Republic of Kosovo, upon the end of the war in June 1999, has faced serious challenges but 
it should have gone through it. After the war between 1999 and 2008, Kosovo was administered 
by UNMIK, which then in 2008 declared the independence.
A good procurement system in Kosovo will have an impact on the elimination of negative 
phenomena (corruption and mismanagement) in the management of public spending by the 
spending agencies and will have an impact on the increase of budget savings. Other issues 
to be addressed in the forthcoming period include: professionalism of public procurement 
officials; introduction of public procurement management procedures; better flow of 
communication between all public procurement actors; use of e-procurement; supporting 
SMEs in public procurement; full coordination between the Institutions in order to achieve 
the most comprehensive implementation of e-procurement; training in the field of public 
procurement. Electronic Procurement is a procurement system that uses the opportunities 
created by information and communication technology to increase the efficiency of the 
procurement process. Current paperwork volumes at different levels of government should 
gradually be stored electronically on national and local databases for easy retrieval and usage 
when needed.

Keywords: procurement, e-procurement, value for money, accountability, public spending. 

1. Hyrje

Prokurimi publik në Kosovë ka filluar të paraqitet menjëherë pas përfundimit të 
luftës së vitit 1999. Duke parë rëndësinë e një fushe të re të krijuar që nga fillimi 
në Kosovë, Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) përgatiti 
dhe zyrtarizoi më 15 dhjetor 1999 dokumentin e parë mbi prokurimin publik, i 
njohur si Instruksioni i Administrimit Financiar nr. 2/1999 mbi Prokurimin Publik, 
duke shfrytëzuar mjetet e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës. Ky instruksion është 
dokumenti i dytë i zyrtarizuar në Kosovë menjëherë pas Instruksionit Administrativ 
Financiar nr. 1/1999, i cili rregullon procedurat e shpenzimit të mjeteve buxhetore të 
Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës. 
Këto dy dokumente, të nxjerra menjëherë pas luftës në Kosovë, kanë qenë bazë 
kryesore e implementimit dhe menaxhimit të të gjitha aktiviteteve të prokurimit 
për mallra, punë dhe shërbime, si nga aspekti i prokurimit ashtu edhe nga aspekti 
financiar. IAF nr. 2/1999 ka qenë i bazuar në rregullat e prokurimit të Bankës Botërore 
dhe në Ligjin mbi Tregtinë Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara ”UNCITRAL”, 
rregulla këto të cilat janë shfrytëzuar edhe nga shumica e vendeve të Evropës 
Qendrore dhe Juglindore gjatë periudhës transitore.
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Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë Nr. 2003/17 është shpallur nga PSSP-ja më 9 
shkurt 2004, kurse ka hyrë në fuqi më 9 qershor 2004. Ky ligj ofron një kornizë shumë 
më gjithëpërfshirëse për prokurimin publik në Kosovë në krahasim me IAF Nr. 
2/1999. Ligji është në pajtim me kërkesat e direktivave të BE-së, por i përshtatur në 
kushtet dhe rrethanat e Kosovës. Ligji në një masë mjaft të madhe mundëson ngritjen 
e transparencës gjatë kryerjes së aktiviteteve të prokurimit publik në Kosovë.
Amendamentimi i Ligjit për Prokurim Publik Nr. 2003/17 - Ligji për Prokurim Publik 
Nr. 02/l-99. Edhe pse LPP-ja ka hyrë në fuqi më 9 qershor 2004, implementimi i tij në 
praktikë në fillim është përcjellë me vështirësi të theksuara. Themelimi i dy organeve 
qendrore të prokurimit publik të parapara me ligj për implementimin e këtij ligji 
- KRRP-së dhe APP-së - është bërë me një vonesë mjaft të madhe. Derisa KRPP-
ja filloi punën me një vonesë afërsisht prej tetë muajsh, më 3 shkurt 2005, APP-ja 
filloi punën me një vonesë edhe më të madhe, rreth 21 muaj - më 8 mars 2006. Nga 
momenti i finalizimit të LPP-së nga grupi punues i caktuar nga Qeveria e Kosovës, 
në mars të vitit 2003, deri në konstituimin e plotë të institucioneve të parapara për 
implementimin e ligjit, në mars të vitit 2006, kaluan rreth tri vjet.
Kuvendi i Kosovës, me 8 shkurt të vitit 2007,aprovojë Ligjin për Prokurim Publik 
të Kosovës, i njohur si Ligji Nr. 02/L-99. Ky amendamentim është nënshkruar dhe 
shpallur më 6 qershor 2007, si Rregullore e UNMIK-ut Nr. 2007/20 dhe nga kjo ditë 
edhe ka hyrë në fuqi.
Me Ligjin për Prokurim Publik Nr. 02/L-99, në Kosovë themelohen tri organe qendrore 
te prokurimit:
• Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP),
• Agjencia e Prokurimit Publik (APP),
• Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP). 
Duke pasur para sysh se disa aspekte te Ligjit per Prokurim Publik Nr 03/L-241, nuk 
ishin ne përputhje me kërkesat e Direktivave te Prokurimit te KE, eshte paraqitur 
nevoja qe brenda nje kohe te shkurter ky ligj te ndryshohet. Ligji i ri për Prokurim 
Publik Nr. 04/L-042, është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 29 Gusht 
2011. Ky ligj është ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237 për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 i publikuar në në Gazetën Zyrëtare të Republikës 
së Kosovës Nr. 25, më datën 17 Prill 2014. I njejti Ligj Nr. 04/L-042 është ndryshuar dhe 
plotësuar me Ligjin Nr. 05/L-068 i i publikuar në në Gazetën Zyrëtare të Republikës së 
Kosovës Nr. 01, më datën 06 Janar 2016, dhe në fund është ndryshuar dhe plotësuar 
me Ligjin Nr. 05/L-092 i i publikuar në në Gazetën Zyrëtare të Republikës së Kosovës 
Nr. 08, më datën 01 Mars 2016. 
Qëllimi i prokurimi publik është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe 
më të drejtë të shfrytëzimit dhe shpenzimeve të parasë publike. Parimet kryesore 
të ligjit janë: Ekonomizimi dhe efikasiteti, trajtimi i barabartë - jo-diskriminimi, 
transparenca, llogaridhënia.

2. Formulimi dhe hulumtimi i problemit

Të mirat publike duke qenë se ofrohen nga Qeveria për të gjithë qytetarët e saj, që 
nënkupton që konsumi i një shërbimi publik, të mire publike, mund të shfrytëzohet 
nga gjithë qytetarët duke shpenzuar fondet publike në mënyrë transparente, me 
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ekonomicitet dhe efikasitet të plotë.  
Autoritetet kontraktuese shpenzojnë para. Në këtë kontekst autoritetet kontraktuese 
shpenzojnë paratë e publikut, në përgjithësi me prejardhje nga taksat e vendosura 
ndaj qytetarëve të qytezës, qytetit dhe shtetit në tërësi. Si rrjedhim është thelbësore 
që autoritetet kontraktuese të bëhen përgjegjës para elektoratit dhe përfaqësuesve 
të zgjedhur të qytezës,qytetit dhe shtetit për paratë e shpenzuara për llogari të tyre.
Kontrolli i kostos është një çështje kyçe në prokurimin publik dhe privat. Kudo, 
autoritetet kontraktuese duhet të kontrollojnë shpenzimet e fondeve publike. Kjo 
shpesh bëhet duke racionalizuar shpenzimet publike për mallra dhe shërbime, të 
cilat zënë një sasi të konsiderueshme të burimeve. Në nivel qeverie, mallrat dhe 
shërbimet zakonisht konceptohen si objektiva ‘politikisht më pak të ndjeshme’ ndaj 
shkurtimeve në buxhet, sesa shpenzimet për pensionet dhe shërbimin shëndetësor.
Pyetja kërkimore e parashtruar është: Si përmes prokurimi publik paraja publike 
që shpenzohet në përgjithësi me prejardhje nga tatimet, taksat e vendosura ndaj 
qytetarëve, zyrtarët, personat përgjegjës të bëhen përgjegjës dhe llogaridhënës për 
shpenzimin e parasë publike.

3. Metodologjia e Kërkimit

Studimi i këtij punimi është bërë në bazë të disa kërkimeve në fushën e prokurimit 
publik që trajton dhe analizon me theks të veçantë çështje të kësaj fushe, rregullativa 
e aplikueshme për rregullimin e kësaj lëmie. 
Gjatë këtij hulumtimi kam shfrytëzuar shënimet dhe publikimet  nga faqet zyrtare të 
AQP-së, KRPP-së,  Ministria e Financave, Agjencinë e Statistikave të Kosovës dhe të 
institucioneve të tjera relevante.
Për dallim nga analiza e shpenzimeve–përfitimeve, me metodën e analizës dhe 
krahasuese të shpenzimeve-efektivitetit synohet që të përcaktohen programet 
alternative të cilat me shpenzime më të vogla sigurojnë realizimin e qëllimit që më 
parë të përcaktuar ose të grumbullit të qëllimeve të cilat mes veti janë komplementare. 
Sipas kësaj analize qëllimet nuk shprehen dhe nuk do të thotë se duhet të shprehen në 
formën monetare. Problemi i zgjedhjes së programeve alternative mund të shtrohet 
në tri mënyra: a) të zgjidhet programi i cili me shpenzimet me të vogla mundëson 
realizimin e qëllimit ose disa qëllimeve të parashtruara, b) të zgjidhet programi i 
cili në kuadër të mjeteve financiare të limituara në masën më të madhe mundëson 
realizimin e qëllimit ose disa qëllimeve të parashtruara, dhe c) të zgjidhet programi i 
cili siguron raportin më të volitshëm ndërmjet realizimit të qëllimit ose disa qëllimeve 
dhe mjeteve të angazhuara.

4. Aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë gjatë viteve 2013 – 2016

Raporti në vijim paraqet aktivitetet e prokurimit, për të gjitha kontratat e nënshkruara 
nga autoritetet kontraktuese, duke bërë një analizë të kontratave të nënshkruara sipas 
për vitet 2013 -2016, llojit të autoriteteve kontraktuese.
Duke u bazuar në LPP, autoritetet kontraktuese janë të obliguara t’i paraqesin të 
gjitha kontratat e nënshkruara, duke përfshirë edhe ato me vlerë minimale. Kontratat 
e nënshkruara po i paraqesim me ndarjen e autoriteteve kontraktuese në organizata 
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buxhetore – Qeveritare, Kompani publike, dhe të Tjera-OJQ. Bazuar në këtë ndarje, 
do të pasqyrojmë numrin e kontratave të nënshkruara si më poshtë për katër vitet e 
fundit.
Tabela nr. 1, Vlera e kontratave të nënshkruara gjatë viteve 2013 – 2016

Vlera e kontratave të nënshkruara (€)

A u t o r i t e t e t 
Kontraktuese:

Vlera e kontrat-
ave 2013

Vlera e kontrat-
ave 2014

Vlera e kontratave 
2015

Vlera e kontrat-
ave1 2016

Qeveritare 348,631,297.84 259,686,575.89 250,256,843.43 359,747,327.33

K o m p a n i 
publike 93,626,952.26 129,579,279.93 149,816,528.31 62,063,637.36

Tjera/OJQ 1,923,149.00 472,102.78 1,770,253.36 2,763,414.33

Gjithsejt2: 444,181,399.10 389,737,958.60 401,843,625.10 424,574,379.02

Burimi: Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik për vitin 2016, Krpp.
Grafikoni më poshtë pasqyron pjesëmarrjen e vlerës së kontratave të nënshkruara gjatë 
vitit 2016. Organizatat buxhetore - Qeveritare marrin pjesë me 84.73%, Kompanitë 
publike me 14.62%, derisa te autoritetet Tjera – OJQ-të me vetëm 0.65% në vlerën e 
përgjithshme të kontratave të nënshkruara.

Figura 1, Pjesëmarrja e vlerës së kontratave të nënshkruara
Burimi: Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik për vitin 2016, Krpp.
Vlera e kontratave të nënshkruara, duke pasur për bazë burimin e financimit. Nga të 
hyrat vetanake vlera e kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2016 është 60,066,595.11€. 
Nga Buxheti i Kosovës vlera e kontratave të nënshkruara arrin 352,092,401.45€, derisa 
nga donacionet vlera e arrin 12,415,382.46€.
Tabela nr. 2, Vlera e kontratave të nënshkruara sipas burimeve të financimit

Vlera e kontratave të nënshkruara sipas burimeve të financimit (€)
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Burimet e finan-
cimit:

Vlera e kontrat-
ave 2013

Vlera e kontratave 
2014

Vlera e kontratave 
2015

Vlera e kontrat-
ave 2016

Të hyrat vetanake3 93,991,324.00 129,808,495.46 147,482,211.85 60,066,595.11

Buxheti i Kosovës 343,489,659.92 258,872,264.05 251,046,795.73 352,092,401.45

Donacione 6,700,415.18 1,057,198.09 3,314,617.52 12,415,382.46

Gjithsejt4: 444,181,399.10 389,737,958.60 401,843,625.10 424,574,379.02

Burimi: Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik për vitin 2016, Krpp.
Kontratat për furnizime marrin pjesë me 44.97%. Kontratat për shërbime me 16.88%, 
kontratat për konkurse të projektimit me 0.12 %, ndërsa kontratat për punë marrin 
pjesë me 41.03% . 
Nëse vlerës së kontratave për punë i shtohet vlera e Autostradës Prishtinë- Hani i 
Elezit e paraparë për vitin 2016 prejë 155,978,020.17€, vlera e kontratave për punë 
gjatë vitit 2016 arrinë në 330,198,296.71€ apo 56.88% në vleren e gjithëmbarshme 
të kontratave të nënshkruara. Kontratat për furnizime marrin pjesë me 32.89%. 
Kontratat për shërbime me 10.14%, kontratat për konkurse të projektimit me 0.09%. 
Analiza e kontratave të nënshkruara, të ndara sipas llojit të procedurave të prokurimit 
në garfikonin e poshtëshenuar, tregon se shuma e kontratave të nënshkruara sipas 
procedurës së hapur për vitin 2016 është 357,489,373.44€. Sipas procedurës së 
kufizuar gjatë vitit 2016 2,210,137.48€. Sipas procedurës konkurs projektimi, gjatë 
vitit 2016, është 296,373.45€. Sipas procedurës së negociuar pas publikimit të njoftimit 
të kontratës gjatë vitit 2016, është 185,010.34€. Kurse sipas procedures se negociuar 
pa publikim të njoftimit të kontratës është 51,458,447.72€. Vlera e kontratave të 
nënshkruara sipas procedurës kuotim i çmimeve, gjatë vitit 2016, është 10,149,794.32€. 
Ndërkaq, sipas procedurës për vlerë minimale, vlera e kontratave të nënshkruara, 
gjatë vitit 2016, është 2,785,242.27€.

5. Krahasimi i sistemit te prokurimit te Kosovës me sistemin e BE-së - Aspekti 
krahasues

Legjislacioni i pare për PP ne BE e ka zanafillën e tij ne “Traktin e Romes” me te 
cilin është krijuar Bashkimi Evropian ne Rome me 25 Mars 1957 nga vendet anëtare; 
Belgjika, Gjermania, Franca, Italia, Luksemburgu dhe Holanda. Qëllim esencial i 
Traktatit ishte krijimi i një tregu te përbashkët për shtetet anëtare. Edhe pse qëllimi 
i krijimit te Traktatit te Romes nuk ishte rregullimi i fushës se prokurimit publik ne 
nivelin e vendeve anëtare, Traktati krijoi bazën themelore (Parimet baze) mbi te cilat 
me vone u krijuan edhe Legjislacionet dytësorë shume me specifike për fushën e 
Prokurimit (Direktivat). 
Korniza legjislative ne BE mbështetet: 
•	 Zanafillën ne “Traktin e Romes” 1957, 
•	 Krijimi i një tregu te përbashkët, 
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•	 Traktati krijoi bazën themelore. 
Parimet themelore të Traktatit janë: 
•	 Ndalimi i diskriminimit në baza të kombësisë, 
•	 Lëvizja e lirë e mallrave dhe heqja e kufizimeve sasiore për importet dhe eksportet 

E drejta për te ofruar shërbime, 
•	 E drejta dhe liria e themelimit te një biznesi. 
Ndërsa Korniza Legjislative në Kosovë është Ligji i Prokurimit Publik, me 

legjislacionin sekondar Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik 
dhe dokumentet tjera. 

Parimet Themelore të LPP-së: 
•	 Ekonomiciteti dhe Efikasiteti, 
•	 Barazia në Trajtim, 
•	 Jo-Diskriminimi dhe Transparenca. 
Kuadri institucional në nivel evropian: 
•	 Organi ligjvënës i Komunitetit. Edhe pse Traktati (Traktati i Romës 1957 dhe 

traktatet pasuese qe ndryshuan Traktatin e Romës) përdor terminologji të 
ndryshme, organi ligjvënës i komunitetit është, në fakt, Këshilli i Komuniteteve 
Evropiane, i cili vepron vetëm ose në bashkëpunim me Parlamentin Evropian. 

•	  Shtetet Anëtare të BE. Shtetet anëtare janë të detyruara të marrin të gjitha masat e 
duhura për të siguruar përmbushjen e detyrimeve qe rrjedhin nga Traktati ose që 
rezultojnë nga veprimet e ndërmarra nga institucionet e komunitetit. 

•	 Komisioni Evropian. Përveç se vepron si propozues i legjislacionit, Komisionit 
Evropian, nga Traktati, i është dhëne edhe roli i mbikëqyrjes (detyrë eksplicite për 
të siguruar se dispozitat e Traktatit po aplikohen).

•	  Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Ekzistojnë dy gjykata, secila me juridiksionin e 
vet: Gjykata të Përgjithshëm (më parë Gjykata e Shkallës së Parë GJSHP), e cila 
merret me veprime kundër institucioneve komunitare, dhe Gjykata Evropiane e 
Drejtësisë (GJED). Në shumicën e rasteve qe ndërlidhen me prokurim GJED është 
me interes më të madhe. GJED siguron respektimin e ligjit në interpretimin dhe 
zbatimin e Traktatit dhe rregullave zbatuese të saj (Direktivave). Pra interpretimin 
e Traktatit dhe te Direktivave te Bashkimit Evropian e bene GJED e cila gjithashtu 
bene vlerësimin e legjislacioneve nacionale (te vendeve anëtare ose kandidate) se 
sa janë ato në pajtim me Parimet e Traktatit dhe Direktivat e Bashkimit Evropian. 
Për këtë qëllim, një numër i kompetencave i është dhënë GJED. Janë tri fusha te 
GJED që janë të rëndësishme në rastin e prokurimit: Zgjidhja e mosmarrëveshjeve, 
Vendimet paraprake, parimet e përgjithshme të ligjit. 

Kuadri institucional në Kosovë: 
•	 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik “KRPP”. është organ i pavarur legjislativ 

i formuar me qellim te zhvillimit, mbikëqyrjes dhe funksionalizimit te sistemit te 
PP ne Kosove. KRPP vendosë rregulla të hollësishme për të siguruar zbatimin 
adekuat të LPP nga ana e AK si dhe rregulla për përdorimin dhe ekzekutimin e 
secilës nga procedurat e prokurimit. 

•	 Agjencia Qendrore e Prokurimit “AQP”. Është përgjegjës që të kryej në emër dhe 
për autoritetet tjera kontraktuese një apo me shume prokurime te përbashkëta me 
qellim te ekonomizimit te shpenzimeve. Ministri për Financa ka autoritet për ta 
përcaktuar AQP-në si AK përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve te përbashkëta te 
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prokurimi pas miratimit te Qeverisë.
•	 Organi Shqyrtues i Prokurimit “OSHP”. Është organ i pavarur për shqyrtim 

administrativ. OSHP ka kompetenca, autoritet, pushtet dhe përgjegjësi të shqyrtoj 
ankesat nga palët e interesuara, të hetojnë dhe të përcaktojnë faktet që kanë 
shkaktuar ankesat e tilla. 

•	 Instituti i Kosovës për Administrate Publike “IKAP”. Në bashkëpunim me 
KRPP është përgjegjës për zhvillimin e moduleve të trajnimit dhe kurrikulës për 
kualifikimet në prokurim. 

Mesatarja e zbatimit dhe shfrytëzimit të llojit të procedurave të prokurimit: 
•	 Procedurës së hapur në vendet e Bashkimit Evropian (BE) është 73% ne baze te 

njoftimeve; ndërsa në Kosovë është 82.80% në bazë të njoftimeve. Kjo procedurë 
përdoret më së shumti sepse vlerësohet që është procedura me transparente duke 
tërhequr një numër më të madhë të ofertuesve dhe përdoret kryesisht për mallra 
dhe punë. 

•	 Procedurat e kufizuara mesatarja në vendet e BE 9% ne baze te njoftimeve; 
në Kosove 1.35%. Përdoret për vlera më të mëdha kryesisht për shërbime dhe 
zhvillohet në dy faza, fazën e parë të parakualifikimit, dhe fazë e dytë të dorëzimit 
dhe vlerësimit të ofertave të dorëzuara nga ofertuesit. 

•	 Procedurat e negociuara me publikim (zëvendësohet tani si Procedura 
konkurruese me negociata) mesatarja në vendet e BE 8% ne baze te njoftimeve, 
në Kosove 4.82%. Përdoret kryesisht për vlera më të mëdha lidhur me aktivitetet 
më komplekse dhe specifika të veçanta. Merr më shumë kohë, ka numër më të 
vogël të ofertuesve, dhe ka mundësinë e negocimit të ofertave duke i mundësuar 
Autoritetit të Kontraktues të përzgjedhë atë shërbim, projekt që është më i miri 
dhe i plotëson nevojat e tij. Përdorimi i kësaj procedure rekomandohet në situata 
të ndryshme ku procedurat e hapura ose të kufizuara pa negociata nuk mund të 
shpijnë në rezultate të kënaqshme të prokurimit, si në rastin e blerjeve komplekse 
të tilla si produkte të sofistikuara, shërbime intelektuale (për shembull disa 
shërbime të konsulencës, shërbimet arkitektonike ose shërbimet inxhinierike), 
dhe të komunikimit të teknologjisë (TIK), punët e ndërtesave jo standarde ose 
që përfshijnë dizajn apo zgjidhje të reja. Në ato raste, negociatat mund të jenë të 
nevojshme për të garantuar se furnizimi, puna ose shërbimi në balë korrespondon 
me nevojat e autoritetit kontraktues. Procedura përfshin që OE në përgjigje të një 
ftese dorëzojnë një ofertë fillestare e cila negociohet dhe rregullohet ne mënyre 
progresive nga AK, deri në tenderin përfundimtar.

•	 Procedurat e negociuara pa publikim mesatarja në vendet e BE 6.6% ne baze te 
njoftimeve, në Kosove 6.21%. Me se shumti shfrytëzohet nga shtete e reja anëtare: 
Ceki, Estoni, Lituani, Letonia , Hungari, Sllovaki, Slloveni, Poloni, Hungari. Është 
procedura që më së paku preferohet për arsye se i largohet konkurrencës dhe 
mund të shfrytëzohet në raste emergjente, raste kur operatorën gëzojnë të drejtën, 
licencës për ofrimin e shërbimeve, furnizimeve, punëve të caktuara.

Parimi i proporcionalitetit kërkon që çdo masë e zgjedhur të jetë e nevojshme dhe 
e përshtatshme, në frymën e objektivave të kërkuara. Në zgjedhjen e masave që 
duhen marrë, një shtet anëtar i BE-së duhet të miratojë ato masa që shkaktojnë 
shqetësimin më të vogël të mundshëm në ecurinë e një aktiviteti ekonomik. Për 
shembull, përjashtimet nga parimet e Traktatit që u diskutuan më lart (bazuar në 



173

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

mbrojtjen e interesave të ligjshme, si shëndeti ose siguria publike) duhet të jenë 
proporcionale me objektivat e kërkuara. Në rastin e autoriteteve kontraktuese, 
duhet thënë, për shembull, se kur bëhet përzgjedhja e kandidatëve ose ofertuesve, 
autoritetet kontraktuese nuk duhet të imponojnë kushte teknike, profesionale dhe 
financiare që janë të tepruara dhe jo në proporcion me objektin e kontratës.

Këto parime të përgjithshme të ligjit janë deklaruar në shumicën e rasteve 
nga GJED-ja. Ajo e bën një gjë të tillë në ushtrim të juridiksionit të saj për 
zbatimin dhe interpretimin e së drejtës komunitare, ku i përdor këto parime 
të përgjithshme të ligjit për të mbushur boshllëqet e së Drejtës Komunitare. 
Këto parime janë rregulla të pashkruara që nuk i përmban Traktati, por 
frymëzohen nga ato parime të përgjithshme dhe të përbashkëta të ligjit 
të pranuara në sistemet ligjore kombëtare të shteteve anëtare të BE-së.

6. Vlera për paratë

Vlera për paratë është një term me përkufizim të gjerë që përdoret kryesisht në 
vendet anglo-saksone. Në një farë mase, ai mbivendoset me konceptet e ekonomisë 
dhe efikasitetit, me qëllim që procedura e prokurimit të kryhet me humbje sa më 
të vogla (në lidhje me koston dhe kohën) dhe me sa më shumë përfitim që të jetë e 
mundur. Megjithatë, ai bëhet krejtësisht efikas kur trajtojmë vendosjen e kërkesave 
dhe të vlerësimit. 
Kushti bazë është që qeveria të blejë vetëm ato që i nevojiten realisht: nuk duhen 
blerë karrige të veshura me lëkurë kur punën e tyre e bëjnë fare mirë karriget plastike 
(p.sh. në një sallë pritjeje). Në raste të tjera, mund të preferohen karriget e veshura me 
lëkurë (p.sh. në sallën e mbledhjeve të bordit). Ndërsa i takon autoritetit kontraktues 
të vendosë se çfarë të blejë, problemi është se specifikimet duhet t'u përgjigjen 
nevojave reale të autoritetit kontraktues. 
Parimi i vlerës për paratë njeh se mallrat dhe shërbimet nuk janë homogjene, d.m.th. 
që ato ndryshojnë në cilësi, qëndrueshmëri, jetëgjatësi, disponueshmëri dhe kushte të 
tjera të shitjes. Arsyeja pse kërkohet vlera për paratë është se autoritetet kontraktuese 
duhet të blejnë kombinimin optimal të karakteristikave që plotësojnë nevojat e tyre. 
Prandaj, cilësitë e ndryshme, shpenzimet e brendshme, jetëgjatësia, qëndrueshmëria 
etj. e produkteve të ndryshme në ofertë do të matet kundrejt kostos së tyre. Mund 
të jetë e preferueshme të paguhet më shumë për një produkt që ka kosto të ulët 
mirëmbajtjeje, sesa për një produkt më të lirë, i cili ka kosto më të lartë mirëmbajtjeje. 
Shembull: Blerje printerash 
Ofrohen tre printera lazer, ku secili prej tyre ka të njëjtin rezultat teknik në kuptimin 
e numrit të faqeve për minutë: 
Printeri A: Kostoja e printerit 500 euro, kostoja e ngjyrës së printerit 175 euro, 
kohëzgjatja e ngjyrës 8000 faqe 
Printeri B: Kostoja e printerit 600 euro, kostoja e ngjyrës së printerit 90 euro, kohëzgjatja 
e ngjyrës 10 000 faqe
Printeri C: Kostoja e printerit 750 euro, kostoja e ngjyrës së printerit 140 euro, 
kohëzgjatja e ngjyrës 8.000 faqe 
Printeri A ka çmimin më të ulët, por a ofron ai vlerë për paratë? 
Kjo varet nga përdorimi. 
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Për një zyrë që dërgon letra ose përgatit raporte me raste me një numër faqesh që 
është relativisht i ulët, diferenca midis çmimit të ngjyrës së printerit dhe jetëgjatësisë 
është më e parëndësishmja. Nëse supozojmë se zyra prodhon rreth 10 000 faqe çdo 
gjashtë muaj, kostoja reale e printerave në një periudhë 24-mujore është: 
Printeri A: 500 euro + 875 euro (5 x 175 euro) = 1375 euro 
Printeri B: 600 euro + 760 euro (4 x 90 euro) = 1360 euro 
Printeri C: 750 euro + 700 euro (5 x 140 euro) = 1450 euro 
Printeri B ofron ndoshta vlerën më të mirë për paratë. 
Megjithatë, supozojmë se zyra në fjalë ka përgjegjësinë të prodhojë raporte javore të 
aktiviteteve dhe duhet të prodhojë rreth 30 000 faqe çdo gjashtë muaj. 
Kostoja reale e po këtyre printerave për atë perudhë 24-mujore do të jetë: 
A: 500 euro + 2625 euro (15 x 175 euro) = 3125 euro 
B: 600 euro + 2280 euro (12 x 90 Euro) = 2880 euro 
C: 750 euro + 2100 euro (15 x 140 euro) = 2850 euro 
Për këtë zyrë, printeri C, me koston fillestare më të lartë, duket se ofron vlerën më të 
mirë për paratë. 
Nëse këta printera do të jenë në përdorim për shumë vite dhe nëse zyrat blejnë disa 
printera, atëherë kursimet që do të krijohen nga blerja e printerave më të shtrenjtë do 
të jenë të konsiderueshme.

Figura 2, Hapat e procesit të implementimit të një projekti  

7. Llogaridhënia

Llogaridhënia përkufizohet si: cilësia ose gjendja e të qenit i përgjegjshëm, veçanërisht 
një detyrim ose gatishmëri për të pranuar përgjegjësinë ose për të dhënë llogari për 
veprimet e dikujt. 
Në pajtim me këtë përkufizim, thuhet se zyrtarët publik kanë detyrim dhe duhet të 
jenë të gatshëm të pranojnë përgjegjësinë për veprimet e tyre. Llogaridhënia ka një 
kuptim të parë që lidhet me dhënien dhe llogarinë për artikujt me vlerë monetare, por 
si koncept, kuptimi i gjerë mbulon etikën dhe përgjegjësinë sociale të korporatave. 
Zyrtarët e prokurimit dhe autoritetet kontraktuese duhet të demonstrojnë: 
•	 Qeverisje të mirë dhe një strukturë që përkrah qeverisjen e mire, 
•	  Zbatimin e rregulloreve ligjore të brendshme dhe të jashtme, 
•	  Mungesën e praktikave korruptive, 
•	  Llogaridhënien për veprimet e tyre 
Autoritetet kontraktuese shpenzojnë para. Në këtë kontekst autoritetet kontraktuese 
shpenzojnë paratë e publikut, në përgjithësi me prejardhje nga taksat e vendosura 
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ndaj qytetarëve të qytezës, qytetit dhe shtetit në tërësi. Si rrjedhim është thelbësore 
që autoritetet kontraktuese të bëhen përgjegjës para elektoratit dhe përfaqësuesve 
të zgjedhur të qytezës,qytetit dhe shtetit për paratë e shpenzuara për llogari të tyre. 
Për këto arsye autoritetet kontraktuese duhet të kenë strukturat dhe proceset që i 
mundësojnë të shpjegojnë: 
•	 Shpenzimet reale, 
•	  Vlerën për paratë e shpenzuara, 
•	  Proceset efektive të përdorura për të arritur vlerën për paratë e shpenzuara, 
•	  Një strukturë që i organizon burimet e saj me efikasitet. 
Veprimet, vendimet dhe proceset e autoritetit kontraktues duhet të jenë transparente 
në mënyrë që të kuptohet qartë arsyeja pse merren këto vendime dhe që këto vendime 
të pasqyrojnë atë që konsiderohet si mundësia me vlerë më të mirë në një kohë të 
caktuar. Gjithmonë mund të bëhen gabime dhe rrjedhimisht për shkak të rrethanave 
mund të duket sikur vendimi i marrë ka qenë vendimi i gabuar. Për këtë arsye është 
thelbësore që të gjithë të mund ta shikojnë, duke parë informacionin e disponueshëm 
të asaj kohe, se u mor vendimi i duhur. Kuadri ligjor i cili përcakton përgjegjësitë në 
shfrytëzimin e fondeve publike është i gjerë, por 5 ligje kryesore përbëjnë boshtin 
legjislativ të sistemit: Ligji për Menaxhimin e Financave Publike; Ligji për Buxhetin; 
Ligji për Prokurimin Publik; Ligji për Ndërmarrjet Publike; Ligji për Shërbimin Civil.

8. Konkluzione dhe rekomandime

Implementimi (ekzekutimi) i buxhetit në Kosovë duhet të përmirësohet. Kontrolli 
efektiv i shpenzimeve në secilën fazë të ciklit buxhetor (kontrolli exante, intern, 
ekstern etj); monitorimi adekuat buxhetor në secilën fazë të ciklit të shpenzimeve 
(zotimi, verifikimi dhe pagesa);  forcimi i sistemit të kontrollit të brendshëm (auditi i 
brendshëm) në agjencitë shpenzuese. 
Një sistem i mirë i prokurimit në Kosovë do të ndikojë në eliminimin e dukurive 
negative (korrupsioni dhe keqmenaxhimi) në menaxhimin e shpenzimeve publike 
nga ana e agjencive shpenzuese dhe do të ndikojë në rritjen e kursimeve buxhetore.
Çështjet e tjera të cilat duhet të adresohen në periudhën e ardhshme janë: 
•	 profesionalizmi i zyrtareve të prokurimit publik; prezantimi i procedurave të 

menaxhimit të prokurimit publik; 
•	 rrjedhë më e mirë e komunikimit në mes të të gjithë aktorëve të prokurimit publik; 

shfrytëzimi i e-prokurimit; 
•	 mbështetja e NVM në prokurimin publik; kordinimin e plote mes Institucioneve 

me qellim të zbatimit sa me gjithëperfshires te prokurimit elektronik; 
•	 trajnimet nga fusha e prokurimit publik, përveç zyrtarëve të prokurimit të 

organizohen edhe për palë tjera të ndryshme, si p.sh. për stafin e nivelit drejtues, 
për ekspert teknik të cilët përgatisin specifikimet teknike, për auditoret dhe palët 
tjera që mund të preken e të japin kontributin e tyre; 

•	 nevojitet forcimi i proceseve të brendshme nëpër Autoritete Kontraktuese 
duke filluar nga njësitë kërkuese dhe ato miratuese me qellim harmonizimit te 
aktiviteteve sidomos ne fazën e përgatitjes se Planifikimit te prokurimit. 

Prokurimi elektronik është një sistem i prokurimit që përdor mundësitë e krijuara 
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nga teknologjia e informacionit dhe komunikimit për të rritur efikasitetin e procesit të 
prokurimit. Volumet e tanishme të punës në letër në nivele të ndryshme të qeverisjes 
duhet gradualisht të ruhen në mënyrë elektronike në data-baza kombëtare dhe lokale 
për rikthim të lehtë dhe shfrytëzim kur të jetë e nevojshme.
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Abstract

The dairy industry in Kosovo is one of the significant sector of agriculture and it has been 
developing constantly since war in 1999. Dairy sector in Kosovo plays important role in 
country’s economic and employment situation due to its demand and contribution to the farms 
commercial development. However, as a result of insufficient research and infrastructure 
and regulations of dairy industry there are many areas to be studied in order to improve the 
complete picture of the future strategy development of dairy industry in Kosovo.
In the conflict of 1998-1999, the country’s whole agriculture infrastructure was damaged as 
well as during the transition of social sector dairy industry to private sectors. Thus, the private 
sectors are facing many issues such as insufficient knowledge and skills in the field (due to 
small number of experts employed by small and medium sized companies), improvement 
of technological and transportation access, support from the government legal regulations 
as well as to control the unfair competition between big and small sized farmers due to poor 
infrastructure of dairy sector in Kosovo. 
The purpose of this research is to analyse the milk sector and illustrate the best suitable 
strategy for Kosovo dairy industry development using qualitative method to draw up to the 
conclusion. In this research paper questioned and interviewed various farmers, collection 
points, processors and traders to investigate the current issues relates to the dairy business, 
employers skills and trainings, satisfaction of their work environment as well as government 
support, regulations and policies with the future opportunities and improvements in the dairy 
sector. From the research, Kosovo dairy industry must be based on improvements in cost 
efficiency supply chain expansion strategy to provide the favourable business environment 
for the all actors to enhance its potential position of the market strategy to increase the internal 
and external demand for the dairy products. 

Keywords: Kosovo Dairy Industry, Strategic development, plan, Improvement, Main actors.

1. Introduction

A business demands constant developments and expansion to grow effectively. It 
requires good financial availability, management and strategic skills to achieve 
their goals. “Strategies of growth of agribusiness firms mean actions that should be 
undertaken from  firms in order to realize the set objectives"(Musaberlliu, Kercini 
&Bejko, 2012, p116).
In Kosovo, the agriculture sector contributes the significant amount to country’s 
economic situation as well as it helps to improve the trade balance and growth. 
However, there are number of issues to be solved regards to its poor infrastructure, 
legal framework, trade channel, education and technology.  During 1998-1999 the 
conflict destroyed a large amount of livestock and thousands farms have been 
burned and damaged. Since then, especially the small farms and processors have 
not received enough support from government and related associations to grow 
their business further. As Kosovo has a great potential in terms of milk production 
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and processing in order to cover domestic demand. In fact, 94.2% of them are small 
farms with 1-5 cows and only 5.8% of commercial farms with over 5 cows. Thus it is 
fundamental to focus on small farms business to provide them good trade condition, 
financial support, education and trainings, technological knowledge and to solve 
the unfair competition among big enterprisers and the pressure from the imported 
dairy products. (Gap Institute, 2016). Furthermore, it is required to find a long-term 
suitable strategies that able to ensure the future sustainability of the enterprises of 
dairy industry in the domestic market and to create consistency in production which 
can guarantee insight into new markets through increase country’s economic scale 
and new product development as well as its potential diversification in dairy industry.
This research paper analysis exisiting state and level of implimentation of strategies 
that have driven the Kosovo dairy industry in recent years and identifies key 
strategies that actors across the supply chain are adopting for development.  The 
research paper is based on own  research  analysis which gathered qualitative data 
through interviews from dairy industry actors in Kosovo. Then, analysing strategy 
literature and previous works in this field, which identified the strategies in the dairy 
industry supply chains in Kosovo. 
I believe, this research paper will also have the practical scientific value among 
participants in this sector and to other researchers in this field, which up to this time 
are few.
Also will give the necessary recommendations on how strategies can be implemented 
for successful development of these enterprises, but at the same time aiming to help 
developers of strategies in Kosovo.

2. Research question, hypothesis and methodology of work

Research questions that need to be answered in this study are:
 1. What development strategy is implemented in the dairy industry in Kosovo?
 2. Which are the key factors in determining the development of the Strategy?
 3. How important is supply chain strategy and what is its implementation among 

actors of supply chain of dairy industry in Kosovo?
The hypothesis of this research paper are: Determinants of the strategies in the supply 
chain are not expert in this field and their sale and gaining competitive advantage 
over competitors is based more in price strategy than in product quality, economy 
of scale or consistency. The second hypothesis of this research is that horizontal and 
vertical integration strategies of supply chain among actors in dairy industry is weak. 
Also, in this research was used qualitative and quantitative method and it is based 
on the own research, together with literature review about development strategies, 
studies and reports in this field. The primary data in this research were obtained 
through semi-structured interviews with owners and managers of 61 enterprisers 
from four main actors in the dairy industry in the seven regions of Kosovo. The 
survey was conducted in 2016. The selection of the samples included medium and 
big sized companies that can provide more information about their strategy and 
business development. Within the methodology of work for this paper, included the 
method of analysis and descriptive methods.
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3. Strategic Development of Dairy industry

Strategy is a method or plan chosen to bring about a desired future, such as achievement 
of a goal or solution to a problem (“Business Dictionary, 2013”). Successful strategy 
requires to have clear, consistent and long term goal, profound understanding of 
the competitive environment and objective appraisal of resources with an effective 
implementation. 
Strategic thinking involves comprehensive analysis of business relation to its 
industry, its competitors, and the business environment in both the short and long 
term. Ultimately, strategy is an industry’s plan to achieve its goals (Silbger, 2005). 
Strategy helps to make the right decision and improves decision making in several 
ways. It simplifies decision making by constraining the range of decision alternatives 
considered and reduces the search required to find an acceptable solution to a 
decision problem. The strategy making process permits the knowledge of different 
individuals to be pooled and integrated. Also, it facilitates the use of analytic tools the 
frameworks and techniques that encounters (Robert, 2016, p. 16).  Strategy is broad 
term, it commonly describes any thinking that looks at the big picture. In fact, it is 
more complex. There are three levels of strategy to be considered. 
Functional strategy focuses on supporting the corporate and business strategies. This 
strategy is the strategy for each specific functional unit within a business. Functional 
strategies primarily are concerned with the activities of the functional areas of a 
business (i.e., operations, finance, marketing, personnel, etc.) will seaport the desired 
competitive business level strategy and complement each other (Barnat, 2014).
A business strategy is concerned with major resource issues for instance raising the 
finance to build a new factory or plant. Strategies are also concerned with deciding 
on what products to allocate major resources to (“Business Case Studies”, 1995-2017).
Corporate strategy looks at the whole gamut of business opportunities. Corporate 
strategy defines what business or businesses the firm is in or should be in, how each 
business should be conducted, and how it relates to society. This strategy is for the 
company and all of its business as a whole. This could include issues of geographical 
coverage, diversity of products, services or business units and how resources are to 
be allocated between the different parts of the organization. (Johnson, Scholes, & 
Wittingson, 2008, p.7). 

3.1 Strategic development of dairy industry in Kosovo at National level 
Kosovo is geographically located in potential place to produce dairy products. 
However, as a result of insufficient research and studies of dairy industry, the dairy 
business is facing many difficulties prior to having suitable strategy to improve the 
competitiveness of milk production. Dairy industry characterized by poor vertical 
integration. According to Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development 
(MAFRD) The domestic milk production of Kosovo is 381.896 tons which means 2520 
litres milk yield per head. Major part (49%) of the milk is used on farm for consumption 
or for feeding calves covering the needs of the household, another large part (41%) is 
sold on green markets and only 10% is processed (according to estimations, in total 
only about 3.6% of dairy farms supply milk to the commercial dairies).
This research illustrates that vertical integration in dairy industry has improved, 
according to results of our research about milk consumption on farm is observed 
that farms that are bigger in size do not use at all or use less than 2 % produced milk 
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for consumption and feeding calves on farms, whereas farms that are considered 
medium or small, consumption on farm for feeding calves covering the needs of 
the household, was on a range of 15 - 30% or an average of 23%.  In terms of milk 
processed on farm, about 64.3% of respondent do not process on farm, one of the 
interviewed farm processed 10%, some of the farms (14.3%) were part of processing 
plant where they processed all the milk produced, whereas others smaller farms they  
process about 90% of total milk  in farms and sold in  green market and restaurants.
In terms of horizontal cooperation our result research shows weak cooperation 
between of the actors in same level on dairy industry in Kosovo. Table below shows 
that horizontal cooperation is better among farmers (35.7%) by giving provisional 
advises, staff training and sharing equipment followed by processors (25%) and 
collection point (7.1%).

Table 1. Horizontal integration among actors in dairy industry in Kosovo

Actors Cooperation horizontal level in %

Farmers 35.7

Collection point 7.1

Processors 25
Source: Author

Taking into consideration elements mention above, it is fundamental that government 
bodies, milk production associations and business organizations to work together to 
achieve the best development strategy for this sector. 
3.2 Strategic plan development dairy industry in Kosovo at National level
Taking into account the situation in this industry, the milk production agency and 
the milk processing agency, in cooperation with other institutions and organizations 
developed a common strategy for the development of this sector. According to these 
association their strategic goals by 2020 are set in their strategy and looking forward 
to see more improvements in the market. The main goals include, to sell 8 times 
more milk than now which currently sell about 45 million kg, to export more dairy 
products  abroad, to increase the dairy consumption as well as to increase the number 
of purchasing state controlled milk from dairy farms by twice more than now ( 
currently 2000 farms). In the case, if Kosovans could achieve those goals it would be 
small scale structures which is mainly focused on small farms producers. 
Furthermore, in order to achieve these strategic goals Kosovo diary industry needs 
to pay attention on an uncontrolled sales of dairy products in both black and green 
market to set up fair market to the producers and consumers as well as to control the 
quality of the products to improve the attractiveness of the market. Also, there are 
some further investments has to be done to improve the reputation of the Kosovo 
dairy products such as  fair payment system in the market, to increase capacity of 
the stables as well as dairy stocks. In addition, according to KDPA & KAMP there are 
number of significant steps could take to achieve the strategic goals of dairy industry. 
Such as:
•	 To improve the quality of the dairy products, transparent and neutral sampling  

and fair payment of raw milk 
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•	 To regulate the legal framework of direct marketing on the green marketing 
•	 More qualified of technologists and producers of dairy products in Kosovo
•	 To set up support scheme for the dairy industry
•	 To have a favourable tax system on the dairy products 
•	 State measures against subsidized milk products and anti-dumping measures 

within the framework of the Free Trade Agreement CEFTA
•	 To promote dairy business and increase the consumer awareness on the dairy 

products

3.3 Strategic development plan among actors in Kosovo Dairy Industry 
It is fundamental to have an effective strategic development plan for the Kosovo dairy 
industry in order to gain more positive changes in the business environment and to 
be able to run for the long term success in the industry. From this research can be seen 
that the awareness of respondents about strategic development for their companies, 
level of implementation of strategies of the companies in the dairy industry and other 
strategic elements that are discussed below table.

Table 2. Changes in recent Years among actors in dairy industry
Elements Increase (%) Unchanged (%)
Number of products 28.5 71.4
Milk quality 38.1 61.86
Production volume 38.1 61.9
The number of employees 35.7 66.3
Annual turnover 40.2 59.8
Other, please specify 34.3 65.57
Source: Author

In terms of performance majority of the respondent  were not satisfied and did not 
have any growth in business,  elements such as number of product, milk quality, 
production volume and annual turnover were increased in recent years to only 34.3 
% of surveyed business while unchanged in the above mentioned elements was 
observed to 65.57% of the businesses. Furthermore, factors that have contributed to 
increase and the transformation of the development strategy in company as found: 
a) Increase the knowledge of consumer
b) Favourable government policy
c) Concerns about food safety and Environment
d) Financial aid (subsidies, grants, affordable loans)
e) Innovation
f) Supply chain integration
In terms of future strategic development plan until year 2020 is more than 70% of 
interviewed businesses are planning to expand their range of products, to increase 
the product sales, to improve the reputation in the domestic and foreign market and 
to update the technology according to demanding standards.
To achieve their strategic plan according to the result of research, following measures 
among other were more important: About 81.7 of surveyed businesses need to 
easy access for training, 29.5% of the businesses need more education for the both 
employers and employees whereas more funding and financial assistance was needed 
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by 79.6% of the businesses and 55% of them required to build better infrastructure 
and collaboration among supply chain actors.

4. Main actors of Dairy Industry in Kosovo

Agriculture is the one of the core sector in Kosovo and it plays important role to 
the country’s economic and employment situation. As farming is traditional activity 
it represents the most intensive branch of agricultural production as well as for 
producers and consumers. Generally, participation of livestock level shows the 
agricultural production development in agriculture. In the circumstances of Kosovo 
where there is a large area with meadows and pastures (43.83%), the growth of 
animals such as cattle, sheep and goats are especially important in the exploitation 
of these natural resources. According to data derived from Agriculture census in 
2014 the average number of Livestock Size Units (LSU) per hectare of surface used 
agricultural land in Kosovo is 0.77 LSU, which is very similar to the average number 
of Livestock units per hectare of utilized agricultural land in EU states (0.8) (KAS, 
2015). The highest average number of livestock units (LSU) per hectare was in the 
municipality of Partesh (1.1 LSU / ha) and the lowest was in Dragash (0.3 LSU / ha). 
The main actors in dairy industry in Kosovo are farmers, collection points, processors, 
distributions and retailers. 
Based on agriculture census in 2014 the total number of Agricultural Economies in 
Kosovo that were dealing with farming in 2014 was 91 227 (70% of total Agricultural 
Economies), which comprises a total of 281 747 livestock size units (LSU) 
 Figure 1.  Agricultural holdings by livestock size units (LSU), in Kosovo 2014

 
Source: ASK- Illustrated by Author 

About 22% of agricultural holdings have 1 to 1.5 LSU. Of the total livestock, 71.3% of 
LSU regards cattle, 6.5% sheep, 1.0% goats, 2.7% pigs and 17.4% poultry. (KAS, 2014, 
p.142).

Figure 2. Percentages of Livestock structure 
(cattle, sheep and goats) in Kosovo 2014 (KSA)

Source: KAS, Illustrated by Author

The largest number of animals was in the 
Pristina region (21%) and the lowest number 
was in  the region of Ferizaj (9%).
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Production of Milk

Milk production is the most important sub-sector in livestock production in Kosovo.  
Mainly milk is produced by cows followed by sheep’s and goats and very little from 
buffalos.  This sector is largely dominated by small farms called family farms that can 
meet the requirements of households and a very small amount of production may be 
placing on the market and semi- commercial and commercial farms that the number 
of them are small but growing trend.
In recent years efforts have been made to turn the production of milk from 
own consumption farms to the market-oriented farms. Also, milk production is 
concentrated entirely in the private sector. Since a large number of state farms have 
been destroyed during the war other public dairy farms were closed or privatised 
during of the transition time.

Collection Point (Milk collectors)

Collection centres are a kind of mediator between the farmer who produces milk and 
dairy processors as well as these centres collect fresh milk from farmers and then 
send as raw material to milk processors and are responsible for the implementation 
of milk basic analysis each farmer who delivers milk.
Based on the data from the association of milk producers: total number of Milk 
collection point which are functioning are 53 including most of the regions of 
Kosovo. From them 30 milk collection points or 58% of the total number of collection 
points which are functional are registered in MTI (Ministry of industry and trade) 
as business., cumulative capacity of MCP (Milk collection point) is 144,165 litres / 
milk whereas quantity of milk collected in MCP is 82 020 litres of milk / day or 56.8% 
utilized existing capacities of milk collection points, and milk is supply from 2101 
farmers (KPA, 2015).

Processors

Kosovo dairy industry is characterized by the slow and late evolution, during   90th 
was a very small number of companies. During the 1988 and 1989 Kosovo economy 
together milk industry is heavily damaged. As a result of transition, milk producers 
as well as processors were forced to start from scratch. Based on reports of USAID 
in Kosovo in 1990 were the two companies for the processing of dairy products. 
Whereas in 2014, according to the Kosovo Food and Veterinary Agency (KFVA) were 
41 milk processing plants.  Ten of them are the industrial processors with capacity 
over 1 million / litre in year while others are commercial processors with capacity of 

less than 1 mil / l in year. 
Figure 3. Structure of processing factories by 
processing capacity per year (%)

Kosovo Food and Veterinary Agency (KFVA)-
2015 (illustrated by author)

Based on the production volume per day table 
3 shows that processing factory with high 
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productions are 4 in total but the most of processors belong to the category of the 
lower production volume.
Table 3: Categorization of milk factories by activity (Volume Production)

Volume production No. of processors Percentage

High 4 9.75
Medium 11 26.8
Low 26 63.4

Source: Kosovo Food and Veterinary Agency (KFVA)-2015 (Illustrated by Author) 
Figure 4 shows that the number largest milk processing plant is in Prizren region (14 
processing factories, 3 of them industrial and 11 commercial) followed by Pristina (8), 
while the smallest number is in Mitrovica (2).

Figure 4. Milk processing factories by Region

Source: Kosovo Food and Veterinary Agency (KFVA)-2015 (Illustrated by Author)
Characteristic of the dairy sector in Kosovo is that most of the milk produced remains 
on family farms where most of then used for feeding calves and the rest of them 
consumed as fresh milk or used for processing of dairy products such as cheese, 
cream and yogurts are for the self- consumption whereas remains are sold directly to 
the green market or door to door to private homes. 
According to estimates of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development 
(MAFRD) domestic production of cow's milk in the dairy industry is  processed from 
170000-180000 l. of milk per day. While According Dairy Processors Association of 
overall quantity of milk processed in manufacturing around 25% is processed into 
milk for short term consumption (sustainability within 5 days). Whereas 50% iis 
fermented dairy products (yogurts, Kos and Ajran), 20% in all kind of cheeses, 5% 
cream and other products 15%. (MAFRD,2016).

5. Research results

The dynamics of technology development, transport and infrastructures, innovation 
in products and possibilities of the free products trading made businesses to face a 
high competitiveness, therefore in order to obtain a better position in the market is 
important that companies have strategy of business development. “Growth strategies 
in agribusiness firms are the actions that need to be interchanged in order to achieve 
the objectives set. (Musabelliu, Kercini, & Bejko, 2012, p.116). Through the research 
results presented below taken from interviews with the main actors in the dairy 
industry in Kosovo are described level of the implementation of the strategy and its 
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importance in the development and growth of businesses in dairy industry. 
The interviews and questions have been taking place with 61 dairy companies 
in Kosovo. This included the main actors of dairy industry such as farmers, milk 
collectors and processors.
Figure 5. Strategy plans among dairy businesses

Source:  Author
From the result of interviews it can be seen that, the majority of the companies 
particularly farmers in dairy industry did not have the writing strategy plan for their 
business. As a result of the factor such as size of the company, less education and 
small budget of the company had effected of doing the strategies for the business. 

Figure 6. Type of strategies used by actors in dairy industry

21.4%
31.3%

88.2%

100.0%

78.6%
68.8%

11.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Farmers Collection point Procesors Retailers

Type of  o f strategies used by actors in dairy industry

Business Strategy Supply chain strategy

Source: Author

Figure 6 presents that the strategies and the level of implementation by the major 
players in the dairy industry. In fact that the strategy used by these actors are business 
strategies and integration strategy. More consideration was given to the supply 
chain strategy by farmers while 78.6% of collection points companies have supply 
chain strategy and 21.4% the business strategy and nearly similar situation is to the 
processors.



186

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Figure 7. Strategic department/ expert within the business

Source: Author

From figure 7 large number of farmers (64.3%) do not have the particular person 
or strategic department whereas better situation with having person/ department is 
with collection point (64.3%) and processors 87.5%.

Figure 8.  Determinants of strategies within the business

Source: Author
From the figure 8 it can be seen that, very low consideration was given to strategic 
experts, only 7.1% of collection points and 18.8% to processors that have strategy 
for their business had engage strategic experts to design strategies. While, to the 
most companies in this study, the strategies are designed by owners about 50% and 
remaining 50% by the managers of company.
Figure 9. Succeed in dairy business 
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Source: Author
Based on the result of the above question, it shows that the most of companies are 
based on both quality and price but to compare the price with the quality than price 
was more dominant factor to the farmers 42.9%, collection points 21.4% and 12.5% to 
processors to succeed in business.
Figure 10.  Price as a factor 

Source: Author
To gain competitor advantage in market most of the companies (farmers 71.4%, 
collection points 63% and processors 81.3%) are of the opinion that price is main 
factor to compete with other companies in the business. 

Figure 11. Level of satisfaction in government policy

Source:  Author
Due to the changes of government policy in recent years towards to the agriculture 
by increasing the number and the amount of subsidies, grants, favourable loans and 
other helps. Figure 11 shows that the most of surveyed businesses are satisfied with 
government policy in fact that the most satisfied one was the processors followed by 
farmers and collection points. 

Conclusions and Recommendations

In summary, based on this research analysis in dairy industry in Kosovo there are 
number of conclusions to be illustrated. First of all, to design an effective development 
program, then it is necessary to define strategies aiming at the long-term development 
of enterprises related to market needs. However, this process is not easy and requires 
knowledge and skills that needs involvement of experts in designing strategies. The 
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results of the research partially justify the hypothesis of the study because only four 
of sixty one in companies in our research,  strategies of the company are determined 
by the experts. In addtion, to gain competitor advantage in market majority of the 
companies  are using price as main factor to overcome the competition in the business. 
Moreover, in order to increase the negotiating power, horizontal cooperation is 
necessary. This type of strategy known as horizontal integration is not satisfactory 
in the dairy industry and is being  realized by only third of enterprises interviewed. 
Finally, the most respondents value the risk of rising imported products that come at 
cheaper prices than local products due to dumping practices and  threatens to close 
many enterprises in this industry.
Based on current level of strategy development in dairy industry in Kosovo, there 
are number of recommandations to the dairy entreprises and related organisations to 
sustain the future success. 
•	 In order to achieve the planned business goal it is necessary to develop and 

implement the necessary strategies, since most strategy  of the companies 
involved in this research strategy are made through the owners and managers of 
the company, we recommend to engage experts in their strategic design.

•	 The enterprises in the dairy industry in the long-term development strategies 
and the creation of competitive perfection should focus more on the growth of 
the quality, the scale economy, horizontal and vertical integration than the lowest 
price strategy, which has been observed  to most of the companies interviewed in 
this research.

•	 Greater horizontal and vertical integration should be improved to boosting 
negotiating power and reducing cost of their products.

•	 It is necessary that the suitable and an effective legal framework to be  implemented 
in the industry, to provide financial support to the enterprises as well as to 
encourage the consumption on dairy products in the business field. 
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Abstract

This subject was inspired by the multiple challenges that prevail nowadays, in the 
Albanian society and elsewhere, on the role and the position of women in the political, 
economic and social life. Albania has undergone some important developments in 
the last two decades in terms of equality between men and women, even though 
there is still a lot more to be done to guarantee the real application of the gender 
rights. This study focuses on the role of women in society and provides an overview 
of the gender rights from a juristic approach. The Albanian legislation on this issue 
is compared with the disposition of the Convention for the Elimination of All Forms 
of Discrimination (CEDAW) as well as the dispositions of the European Union. The 
study emphasizes the degree to which these rights have been implemented in our 
social context. The purpose of the paper is to highlight the importance of gender 
equality and equal chances and opportunities for women in the social and economic 
development of the society.

Keywords: Gender Equality, Discrimination, Legislation, Decision-making, European 
Integration.

Introduction

Human rights are universal. They belong to all the individuals and everybody is 
entitled to enjoy them. Nevertheless, the fact of the matter is that different individuals 
are subjected to different treatment in our society for a variety of reasons, one of 
which is the gender. The different treatment of an individual in comparisons to 
another individual of the opposite sex under the same circumstances is considered 
discrimination.1

The question that naturally poses itself is: “How does the Albanian legislation cope 
with this issue?” We must emphasize that during the last two decades, Albania has 
made a lot of progress in this direction not only in terms of implementing the right 
legislative, institutional and administrative measures, but also in drafting policies 
that improve the status of women and encourage gender equality in all the fields, 
especially in the decision-making. The goal of the women empowerment policies 
was to provide better access for them in the labor market and facilitate their career 
advancement in politics or business. Nevertheless, the reality of proper gender rights` 
implementation is a long way ahead. Defined as equality between men and women 
in all public and private spheres, gender equality implies equal access and control on 
the sources, profits and political decision-making. The improvement of the situation 
by setting clear legal objectives, will provide a solid standard of assessment as well as 
1  Anastasi A., Balili A., Shkurti E; Bozo A., (Pegi 2012) “Barazia Gjinore dhe Mosdiskriminimi” pg.12.
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a valuable source for the law. The establishment of relevant institutional and political 
niche will likewise be a stepping stone in the path towards gender equality and 
the empowerment of the Albanian women according to the national, regional and 
international standards.

Methodology

The quantitative research has been used to analyze the implementation of the CEDAW 
in relation to the women`s position in Albania. The case of the study have been treated 
in the light of the theories of implementation in order to identify the biggest obstacles 
in their implementation. Based on the quantitative method, we have laid out the most 
important concepts that will help us understand gender equality and its importance 
for the society. We have briefly touched upon the past only to focus afterwards on the 
present situation through a detailed analysis of the developments in Albania. There 
is a short summary of the evolution of the gender equality legislation, the national 
mechanisms of gender equality in Albania. Special priority is given to the present 
situation and the challenges of integration. The paper focuses on the period after the 
1990 and the challenges for the Europeanization. Europeanization and the challenges 
of the Albania`s journey towards EU membership are an important factor to advance 
the cause of gender balance. 

The CEDAW Convention and its position in the Albanian Judicial System

One of the goals of this study has been to shed light on the main concepts of gender 
balance and its situation in different fields. We have focused particularly on the 
present situation and on the future always in the light of the applicable law. This 
is achieved by analyzing the implementation of the CEDAW Convention and the 
policies of the European Union with regards to the EU integration process which 
is one of the priorities of the Albanian state. In the last two decades, Albania has 
made a lot of progress in this direction not only in terms of implementing the right 
legislative, institutional and administrative measures, but also in drafting policies 
that improve the status of women and encourage gender equality in all the fields, 
especially in the decision-making. The goal of the women empowerment policies 
was to provide better access for them in the labor market and facilitate their career 
advancement in politics or business. Nevertheless, the reality of proper gender rights` 
implementation is a long way ahead. Defined as equality between men and women 

in all public and private spheres, gender equality implies equal access and control on 
the sources, profits and political decision-making2.
Gender equality is not merely a democratic necessity. It is also an economical, 
political and social must to reduce poverty and enhance the integration of Albania in 
the EU. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW) was entered by the United Nations` Assembly in 1979 and it took 
effect on September 3rd 1981. It has been often referred to as the international act 
on the women`s rights. Its consists of an introductory statement and 30 Articles 
which clearly define what constitutes discrimination against women and provides an 
2  www.plateforma gjinore .al
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international agenda of action to put an end to such discrimination3.  In the context of 
the Convention, the phrase “discrimination towards women” refers to any distinction, 
exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of 
impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective 
of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and 
fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other 
field4.  By adhering to the Convention, the states commit themselves to taking a series 
of steps to end all forms of discrimination against women.
The measures which are to be implemented include:
- The principle of equality between men and women in the judicial system by 

nullifying all the discriminating laws and approving laws that forbid discrimination 
against women;

- The establishment of courts and other public institutions to ensure the effective 
protection of women against discrimination.

- The elimination of all the acts of discrimination against women perpetrated by 
persons, organizations or enterprises5.  

When it comes to this point, the scholars of the international right distinguish 
between the obligation of the states “to use the defined means to achieve the aspired 
goals” and the one which states “to achieve the results by all necessary means”6.  The 
Convention gives the member states the right to decide at their own discretion, “the 
set of the necessary measures” including the legal ones. For instance, if the member 
states can decide on the types of measures of “surrogacy birth or the entitlement to 
social benefits without losing the job and the social benefits”7, the convention clearly 
states that it obligatory to issue a type of permission for the surrogacy birth. The 
Article 2 (section a-g) comprises the obligation of the member states to eliminate “all 
forms of discrimination”. It implies not only the obligation to integrate the principle 
of equality between men and women in the national constitutions and legislation, 
but also the fact that the states are responsible for “putting this principle in practice”. 
All the forms of discrimination committed by representatives of the state or private 
organizations and enterprises, must be prohibited by the law. They must be tried 
and punished “if necessary” by the “competent courts and other public institutions”. 
Thus, the triple approach of the CEDAW goes way beyond the range of formal human 
rights. Those three objectives of the Convention must not be separated or classified, 
but they should be interpreted as three aspects of one goal: the elimination of all 
discrimination against women. They refer to three different strategies that could be 
coordinated in order to fulfill the general goal of the Convention.
Albania has ratified the CEDAW Convention through the Law No. 7767 which 
was approved by the Parliament of the Republic of Albania on November 9th 

3  Convention CEDAW entered in 1979 was ratified by 185 states. Albania ratified the CEDAW IN 1993 
through the Law No.1769 dated September 9th 1993.
4  The General Assembly of the United Nations, the Convention for the Elimination of All Discrimination 
Against Women, dated September 3rd 1981, Article 1.
5  Convention CEDAW, Article 4.
6  Cook Rebecca, 1994, the accountability of the states in the light of the Convention for the Discrimination of 
All Discrimination Against Women, at: In Human Rights of Women: National and International Perspectives, 
red Rebecca Cook.
7  Article 11 (2 b) of the CEDAW
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1993. The Convention for the Elimination of All Discrimination Against Women 
is a very important document which is at the forefront of the daily efforts of the 
government and the women`s rights associations in their quest for gender equality. 
The implementation of the Convention has greatly contributed to the progress of the 
substantial equality between men and women. Though the procedure for monitoring 
the application of the Convention has been constantly improved with time, 
especially through the approval of the Supplementary Protocol in 1999 by adding the 
communication and investigation procedure, the practical implementation is limited. 
The procedure of individual communication has been modeled after the similar 
international instruments such as the Supplementary Protocol of the International 
Convention for Civil and Political Rights. The individual communication procedure 
can be used only if all the other means have been exhausted. The Article 4 (section 
1) of the Supplementary protocol states that the application of the state`s means 
is unreasonably wrong or it is not likely to produce effective results, the CEDAW 
Committee can declare the communication as acceptable. These declarations are non 
compulsory in their nature. They contain both concrete and general recommendation 
for the State which has allegedly violated the rights of the petitioner.
The Article 5 of the Supplementary protocol states that that the Committee has 
the right to take “temporary measures that might be necessary to avoid potential 
irreversible damage for the victim/s of the alleged violation”. Several initiatives to 
improve the legislation have been motivated by the recommendations of the CEDAW 
Committee. 
We could single out the approval of the Law No. 9970 dated August 24th 2008 
“On  Gender Equality in the Society”; the Law No. 9669 dated December 18th 
2006 “On some measures against violence in the domestic relations”; the Law No. 
10221 dated February 4th 2010 “On the protection from discrimination” etc. In the 
same time, positive developments have taken place in the practical implementation 
of administrative and political measures; in the empowerment of institutional 
mechanisms; in the development of sensitizing campaigns for the recognition of 
women rights etc. That being said, the practical implementation of the approved laws 
in the light of the international standards, remains difficult. As far as the participation 
of women in the decision-making is concerned, even though the Electoral Code of 
Albania states that no less than 30% of the candidates must be women, it seems that 
this criteria has been respected only in the recent lists of candidates for the seats in 
the Parliament. The percentage of women in the government has also been improved, 
but there is plenty of room for improvement. This general overview on the relations 
between the Albanian State and the CEDAW Convention, seems to reveal that its correct 
implementation is still a challenge. There still several obstacles of the legislative and 
practical kind. At this point, perhaps it would be appropriate to point out that Albania 
has a general problem with the poor implementation of international conventions 
and legislation. The gap between the formal law and the practical application is a real 
challenge for Albania. The reports of the EU and the CEDAW Committee stress the 
importance of cooperation between the central government, local government and 
the NGOs as the only viable way for the successful implementation of the CEDAW 
Convention in Albania. 
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The CEDAW Convention with regard to the norms of the acquis communitarian

Taking into account everything what has been said so far with respect to the CEDAW 
Convention, it is important to present the approach of the EU legislation on the issue 
of gender equality. Moreover, we will take a look at the relation between the norms 
of the acquis and the dispositions of the CEDAW Convention on the protection of the 
women`s rights.
Before the Lisbon Treaty came into force, the right of the European Community was 
only a part of the European Union`s right. The roots of the gender equality right 
stretch back to the Treaty that founded the European Community. The EC Treaty 
precedes the EU. As the Lisbon Treaty took effect, EC and EU merged into the 
European Union.
-The European Economic Treaty approved in 1957 included only one disposition (the 
Article 119 of the EEC which is now the Article 141 of the EC Treaty) against the 
gender discrimination. This disposition stipulated the principle of equal payment for 
an equal workload between men and women. 
The nature of this disposition was merely financial. The European Court of Justice 
declared that the nature of the Article 199 of the EEC was social and well as financial.8  
The court also declared that an equal payment is nothing but the expression a basic 
human right9.
-As the Amsterdam Treaty came into force, in 1999, the promotion of equality between 
men and women in the Whole European Community has become one of the most 
significant tasks of the Community (Article 2 of the EC).
Moreover, according to the Article 3 (2) of the EC, the Community will aim at 
eliminating the inequalities and promote equity between men and women in all 
the activities listed in the Article 3 of the EC. The obligation to involve the gender 
perspective, means that the community and the institutions must prioritize the 
objective of gender equality when they draft and implement their policies.
- Another important moment in the development of gender equality in the 
European Union will be the approval of the EU Charter of Fundamental Rights. This 
charter prohibits all kinds of discrimination, including sex (Article 21). Moreover, the 
Charter guarantees the right of gender balance in all the other fields in addition to 
the work environment, as well as the need to encourage it (Article 23). The Charter 
guarantees the right of paid parental leave (Article 33). The Card would come into 
force through the Treaty of Lisbon and become a catalogue of compulsory rights 
(Article 6), changed by the Lisbon Treaty.
Taking into account the international juristic instruments such as the CEDAW and the 
acquis communitarian, we see a different proportion.
All the 27 Member States of the EU have signed the CEDAW. This means that their 
national legislation is in the same line with the legislation and the policies of the 
EU which in turn are consistent with the end of the Convention. The EU itself is not 
among the signatories of the Convention.

8  European Court of Justice, Case 43/75 Gabrielle Defrenne against Societe Anonyme Belge de Navigation 
Aerienne Sabena (1976) ECR, 445 (Defrenne II),paragraph. 10-12.
9  European Court of Justice, February 10th 2000, Case – 50/96 Deutsche Telecom AG v. Lilli Schröder 
[2000] RgjE-se-743 (Schröder), paragraph.
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The analysis of the two juristic instruments with regard to the Convention`s object, 
revealed that the scope of the CEDAW extends well beyond the EU legislation on 
sex-based discrimination. The EU legislation, for a lengthy amount of time, had been 
limited in the economical issues that concerned women, such as payment and social 
insurances10.  The CEDAW Convention covers the political, economical, social and 
private aspects of women`s life. From the Article 6 to 16 of the CEDAW Convention, 
there is a series of dispositions that concern medical care, immigration policies, 
education, membership in the political parties, work relations, social insurances, 
violence against women, trafficking of women, domestic laws and the situation of 
women in the rural areas.
The EU`s legislation forbids direct or indirect discrimination between men and 
women11.  This legislation stipulates that all the laws, regulations and practices of the 
Member States, at least as far as the labor market and social policies are concerned, 
must not contain any type of discrimination. As a consequence, the national legislations 
were updated to include the anti-discrimination laws. Thus, we can safely assume 
that the EU right is in accordance with the primary objective of the Convention.
The second objective of the CEDAW Convention is to improve the de facto situation 
of women. This objective is expressed very clearly in the Article 3 of the CEDAW 
Convention. This Article puts the Member States under the obligation to ensure 
the complete development and progress of women, in order to guarantee them the 
fundamental rights and freedoms to an equal extent with men.12  The basic dispositions 
of the CEDAW (articles 6-16), call for action in the respective fields from the signatory 
states which will ensure, give and take all the necessary measures to establish the 
adequate action13.  This way, not only does the Convention make the norm not to 
discriminate against women compulsory (negative obligation), but it also obliges the 
Member States to do all what is necessary to improve the de facto situation of women 
(positive obligation).
We must emphasize that the regime of the EU right is applicable body of laws. The 
CEDAW law which concerns the obligations of the Member States, has very limited 
possibilities to sanction violations.

The Harmonization of the Albanian legislation with the one of the European Union

The process of integration in the European Union for Albania is a very lengthy one 
and certain developments have taken place each ear. Albania started the diplomatic 
10  This results from the fact that the majority of the Community’s rights and objectives are of the economical 
kind.
11  Following the changes in the Directive 76/207 of the EEC, the EC right now forbids sexual harassment in 
the work environment. See Directive 2002/73 of the EC, you can find it at: http://www.europa.eu.int/eur-lex/
en/dat/2002/I-269/I.
12  See also Article 4 (1) of CEDAW which allows specific temporary measures and the Article 24 which 
repeats the general obligation to act.
13  In the international legislation on human rights, the different commitments are classified as obligatory and 
non-obligatory according to the wording of the dispositions. A disposition which contains the phrases “will 
secure, will give and will take all the necessary measures”, is considered as compulsory. In this case, “will” 
means “must”. See Andrew Byrness & Jane Connors, Enforcing the Human Rights on Women: A Complaint 
Procedure for the Women`s Convention? Brooklyn Journal of International Law (1996), Volume XXI, pg. 
679-797 in pg. 718-726
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relations with the Economic European Community in June 1991. One year later, the 
country signed the Treaty of Commerce and Collaboration. This is a very important 
step for putting together the EU assistance in the most important issues for Albania. 
Through all this relatively long period, Albania has seen a lot of important progress in 
the relations with the European Union. This collaboration peaked with the Agreement 
of Stabilization and Association that was signed on June 12th 2006 between the 
European Communities and its Member State on one side, and the Albania on the 
other side. This agreement took effect on April 1st 2009. The Albanian government 
put maximal effort to meet the terms of this Agreement by drafting the National Plan 
for the Implementation of the Stabilization and Association Treaty. In the framework 
of the European Integration, Albania had to fulfill a set of important criteria that 
were identified in the Stabilization and Association Process. They were known as 
the Copenhagen`s Criteria of 1993. The Stabilization and Association Process seeks 
to contribute in the achievement of financial and political stability of the countries of 
the region through the harmonization of the national legislations with the EU acquis. 
- The stabilization of the countries of the region and their support for the transition 

into a free market economy.
- The promotion of regional collaboration.
-    The future perspective of membership in the EU14. 
-    The Criteria of Copenhagen, established in Copenhagen in 1993, consist in a set of 

terms that the candidate country must fulfill15: 
- The political criteria which concern the establishment of stable institutions that 

guarantee democracy, a just state as well as the respect and protection of the 
minorities` rights.

- The economic criteria which concerns the establishment of a functional free market 
economy and the capacity to cope with the competition pressure of the European 
Union market.

- The acquis communitarian criteria or the ability to undertake the membership 
commitments, especially the objectives regarding politics, economics and 
monetary unification.

Every state that aspires to become part of the European Community must fulfill those 
criteria in order to obtain the candidacy status and move towards the EU integration. 
Thus, the process of membership in the EU is one of the most important challenges of 
the Albanian society and politics. The harmonization of the Albanian legislation with 
the one of the EU in the interest of integration is a major obligation. The Albanian 
legislation has gone through some important stages concerning the field of gender 
equality. These changes were made in the light of compatibility with the EU directives. 
We must underline that the issues that concern the gender equality have always been 
seen as an important condition for the EU membership. This is clearly defined in some 
of the most important reports of the union which put an obligation on the aspiring 
states to integrate the principle of gender equality and lack of discrimination at the 
base of all legal and juristic relations. Defined as equality between men and women 
14   http://www.integrimi.gov.al/dokumenta/dokumente-strategjike/partneriteti-europian@page=1
15 Ministers` Council Decree No. 573 dated June 16th 2011, the National Strategy for Gender Balance and 
Fight against Gender-Based Domestic Violence, 2011-2015, Official Journal No. 127 dated September 7th 
2011.  European Commission, Enlargement-Accession criteria. 
http://ec.europe.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.htm.
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in all public and private spheres, gender equality implies equal access and control on 
the sources, profits and political decision-making16.
Gender equality is not merely a democratic necessity. It is also an economical, political 
and social must to reduce poverty and enhance the integration of Albania in the EU.17

The Albanian Legislation in the light of gender equality

-   In constitutional level
The constitution is the highest law that embodies the policies and the core values of 
the Albanian state. The Article 3 of the Constitution states: “The human rights  and 
freedoms are at the base of the state which is committed to respecting and protecting 
them”. The principle of equality and non-discrimination is found in the Article 18 
which states:
- Everyone is equal before the law.
- No one can be discriminated against based on gender, race, religion, ethnicity, 
language, political and philosophical views, financial state, education, social position 
and parental situation. Nobody can be discriminated against for the causes listed in 
the paragraph 2 if there is no reasonable and objective legal ground.”
The Albanian Constitution in general does not include gender in its vocabulary. The 
most frequently used pronouns are: all, everybody, everyone, each etc. The category 
of gender is mentioned in the Article 54/1: “Children, young people, pregnant women 
and young mothers are entitled to specific protection by the state.” This article 
expresses the special protection the Constitution bestows to children, young people, 
pregnant women and young mothers.
When we speak of the fundamental rights and freedoms in the modern constitutional 
theories, the statement that there is no such a thing as absolute freedoms and rights 
has become a real axiom. In all the democratic constitutions, the law that confirms 
the principle of gender has preserved the modern form of statement in spite of the 
evolution that it has been through. If we analyze the essence of this right, we will see 
that it consists of two elements: one is the equality of all the citizens before the law, 
and the other is the prohibition of all discrimination. When we speak of the equality 
criteria, we cannot treat it as an exclusivity of the Constitution because that it would 
be abstract and inapplicable. This is the reason why it is always complemented with 
different articles that stipulate the citizen`s equality in the eyes of the law. 
- The legal level
In the meantime, the Albanian legislation has been updated with two very important 
laws in terms of the equal treatment between men and women in the society. One is 
the law for gender equality in Albania18  and the other is the law for the protection 
against discrimination19. 
The Family Code approved in 2003 through the Law No. 9062 recognizes the equal 
right for men and women to freely decide on their marital engagements and divorce 
16  www.platformagjinore.al.
17  Minister’s Council Decree No.573 dated June 16th 2011, the National Srategy for  Gender Balance and 
Fight against Gender-Based Domestic Violence, 2011-2015, Official Journal No. 127 dated September 7 th 
2011.
18  The Law No. 9970 dated July 24th 2008 “On gender equality in the society.
19  Law No. 10 221 dated February 4th 2010 “On the protection from discrimination”.
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as mutual rights and obligations towards family and the children`s upbringing.
The Law No. 9198 dated February 26th 2004 “For Gender Equality in the Society” 
further completes the legal framework regarding equal rights between men and 
women. The law consists in providing an equal position for both genders in the field 
of employment, education, decision-making, protection from discrimination and 
sexual harassment. Moreover, the law provides punishments for the violators. 
The Law No. 9970 “On Gender Equality in the Society”, approved by the Parliament 
of Albania on July 25th 2008, is expected to improve the effectiveness of the law 
regarding gender equality and strengthen the institutional mechanisms for the 
implementation of the gender equality legislation in Albania. The goals of this law 
can be summarized as follows:
- To ensure protective measure against gender-based discrimination.
- To define the necessary steps leading to equal opportunities for men and women.
- To define the responsibilities of the public authorities, central and local, to follow 

the policies that promote gender balance. 
Moreover, the Law for the Prohibition of Domestic Violence came into force in 
December 2007. Considering that the implementation mechanisms are lacking, there 
are many difficulties in the implementation of this law. The Ministry of Labor, Social 
Affairs and Equal Chances must ensure the inclusion of amendments for this law and 
to coordinate effectively the efforts for its implementation.

Conclusions

In conclusion, it is important to underline that the issues of gender equality 
nowadays are considered in all the policies, programs and decision-making process 
in the European Union. As it was pointed out in the paper, Albania has recognized 
and sanctioned the principle of gender equality and non-discrimination in the 
constitution. A series of important laws were updated in the legal system afterwards 
in order to protect and advance these principles. Several mechanisms have been 
established in Albania, in a national and local level, to help with the implementation 
of this policy. They shed light on the evolution of this process both in the legal and 
in the practical aspect. As far as the practical implementation is concerned, solutions 
have been found so far for the problems that were encountered. This fact has positive 
affected the position of women in the decision-making, protection against violence 
and economical empowerment.  
That being said, In conclusion, we must emphasize that gender equality is a top priority 
in all the policies, programs and decision-making process in the European Union. We 
were able to see earlier in the paper that Albania has recognized and sanctioned the 
principle of gender equality and non-discrimination in the fundamental law. May 
significant laws were added to the legal system in order to boost gender equality and 
fights all gender-based discrimination. Moreover, the country has several mechanisms 
national and local mechanisms to facilitate the policy`s implementation. 
As gender equality is not exclusively a women`s concern but it is a part of the 
fundamental human rights and freedoms, the successful implementation of this 
policy would position Albania one step further towards the EU. 
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Violenza domestica: Conseguenze e modalità di intervento

PhD (C.) Lorena Musai
P.G presso Procura di Elbasan

Magistrato Enkeleda Millonai
P.M presso Procura di Elbasan

Astratto

Lo scopo di questo articolo è parlare dei diversi tipi di violenza che subiscono sopratutto le 
donne e i bambi, i quali rappresentano il target gruppo piu’ fragile. Importante è conoscere 
qualli sono le conseguenze che cadono sulle vittime della violenza domestica in modo che lo 
stato possa intervenire con adeguate politiche in tale ambito. L’unica strategia che assicuri la 
sostenibilità e abbia la potenzialità di eliminare questa piaga è una strategia a più livelli, che 
permetta di affrontare le cause strutturali della violenza contro le donne offrendo allo stesso 
tempo la disponibilità dei servizi immediati necessari alle vittime

Parole chiavi: violenza, consegunze, intervento, stato.

1.I diversi tipi di violenza

La violenza domestica assume molteplici forme e modalità anche se la violenza fisica 
è quella piu’ facile da riconoscere, in quanto i segni sono piu’ evidenti sulla persona 
che ha subito tale violenza. Cioe con violenza domestica non si intende solo violenza 
fisica, ma la violenza coinvolge anche la sfera sessuale, economica, psicologica. 
Quando si parla di violenza domestica ci si riferisce alla violenza del partner o ex-
partner nei confronti della compagna oppure nei confronti dei figli minnori della 
coppia. Gli atti violenti si definiscono tutti i comportamenti che mettono la donna o i 
figli  in condizione di potere e di controllo da parte del partner/genitore.
La violenza fisica comprende ogni forma di intimidazione o azione volta a minacciare 
l’integrità fisica e a spaventare la vittima. Essa non riguarda solo l’aggressione fisica 
grave che causa ferite ma riguarda anche ogni contatto fisico teso a rendere la vittima 
soggetto al controllo dell’agressore. L’agressore usa la strategia della paura, insita 
nelle minaccie , che, insieme ai maltrattamenti fisici per mantenere la vittima in 
un stato di timore costante , inducendola in questo modo a compiacere l’agressore 
per evitare uletriori violenze. Esempi di violenza fisica sono: le spinte, l’afferrare o 
storcere le braccie, pizzicare, tirare i capelli, schiaffeggiare, prendere a calci, prendere 
per il collo ecc.
La violenza psicologica comprende le minaccie e i ricatti che l’agressore volge 
alla donna, ai suoi figli o ai suoi parenti dicendoli “vi rovino, vi ammazzo’; continui 
insulti rivolta a loro con l’espressione “ stupida, ignorante”; umiliazione publiche e 
private usando le parole “non sai fare niente oppure non vali niente e che sei inutile”; 
ridicolizzazione dicendoli  “guarda come ti vesti oppure il tuo corpo fa schiffo”; controllo 
e imposizione delle scelte individuali imponendoli di non vedere certe persone a lui 
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sgradite. 
La violenza sessuale comprende ogni tipo di pratica sessuale imposta in modo 
coercitivo all’interno del raporto di coppia al di là della volontà della vittima 
constrigendola quest’ultima a rapporti sessuali con l’agressore o ad avere rapporti 
sessuali con altri. I partner violenti usano la coercizione sessuale verso la donna non 
solo per varla vergognare e umiliarla in modo da imporre il proprio potere ma anche 
uttilizzarla come mezzo per soddisfare i propri bisogni sessuali. 
La violenza economica comprende la privazione o il controllo teso a limitare 
l’indipendenza economica della persona. Il maltrattante pur di tenere la vittima 
nelle situazione di dipendenza e di impossibilità di lasciarlo usa il suo potere e il 
ricatto economico limitando o negando l’accesso alle finanze familiari, occultando la 
situazione patrimoniali della famiglia, appropriandosi dei risparmi o dei guadagni 
della donna e usarli a proprio vantaggio, non adempiere ai doveri di mantenimento 
stabiliti dalla legge ecc.
Lo Stalking comprende i comportamenti controllanti messi in atto dal persecutore 
nei confronti della vitttima, la qualle rifiuta di avere qualsiasi rapporto. Si tratta 
di un insieme di condotte vessatorie sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi 
continuati tali da indurre nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un 
ragionevole senso di timore.
La violenza assistita da minori si verifica quando i bambini sono spettatori di 
qualsiasi forma di maltrattamento espresso attraverso atti di violenza fisica, 
verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure 
affettivamente significative, adulte o minori". È una violenza indiretta, non subita 
in prima persona, ma subita da altri individui presenti in famiglia, generalmente la 
madre e/o fratelli e sorelle1. 

2. Gli effeti della violenza domestica sulle donne e i bambini

La violenza domestica è quel tipo di violenza che si consuma fra le pareti domestiche 
e di solito assume le caratteristiche della ripetitività e della contuinità e solo in 
casi eccezionali puo’ rappresentare un fenomeno improvviso, estemporaneo ed 
occasionale. La violenza domestica provoca alle sue vittime che possono essere la 
donna o i bambini profonde conseguenze fisiche e psichiche, alcune di esse possono 
anche essere fatali. 
Le conseguenze fisiche della violenza domestica comprendono le ferite , disturbi 
infiammatori della pelvi, emicrania, invalidità permanenti, sindrome di irritabilità 
intestinale, gravidanza indesiderata, aborto spontaneo, malattie sessualmente 
trasmesse comprese anche l’AIDS/HIV2, comportamenti autolesionisti3 inflitte 
dall’agressore alla vittima. 
1  La definizione è stata elaborata dalla commissione scientifica del CISMAI deputata all'approfondimento 
di questo tipo di violenza, commissione costituita nel 1999. Cf. CISMAI, Commissione scientifica Violenza 
Assistita, in Il Raccordo, bollettino del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso 
all'infanzia, nº 6, maggio 2000.
2  Anche quando una donna è consapevole che il proprio partner ha delle relazioni extra-cognugali oppure 
ha contratto  l’AIDS/HIV, puo’ non avere la possibilita’ di insistere sull’impiego di un preservativo in quanto 
temono che qualunque tentativo di proporre tali misure di prevenzione provocherebbe ulteriori violenze.
3  Es.tabagismo, sesso senza protezione.
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Le conseguenze psicologiche comprendono stati depressivi4, paura, ansietà, 
disfunzioni sessuali, disturbi dell’alimentazione5, disturbi da stress post-traumatico 
(DSM-IV)6, disturbi ossessivo-compulsivi7.
Le vittime si sentono vuote, stanche, prive di energia, non li interessa nulla e non 
riescono a pensare o a concentrarsi nelle facende quotidiane. In esse si presenta uno 
stato di confusione in quanto non osano o non sono in grado di lamentarsi, sono 
come anestetizzate, descrivono un vero e proprio impoverimento, un parziale 
annientamento della loro facoltà, sono confuse al tal punto che non riescono a reagire 
in alcun modo. La vittima della violenza puo’ lamentare una riduzione dell’interesse 
o partecipazione ad attività precedentemente piacevoli, o di sentirsi distaccato o 
estraneo nei confronti di altre personi oppure possono avere una marcata riduzione 
di provare emozioni. Uno degli effetti di situazione traumatiche w’ il ritiro emotivo, 
il congelamento dei sentimenti a scopo difensivo, una barriera che esse mettono con 
il mondo esterno per prottegersi dagli eventuali deluzioni e violenze dalle persone 
che li circondano. Nella donna vittima di maltrattamento il distacco emotivo appare 
evidente, il tono della voce è monotono, la mimica facciale è congelata, l’atteggiamento 
evitante non lascia spazio a sentimenti che possono essere liberatoti per essa come 
ad esempio la rabbia. La rabbia è assente ed il sentimento che prevale è il dolore. 
Le donne che vivono in un clima di violenza si abituano a servirsi di sotterfugi e a 
misurare le parole con la speranza che il clima di tensione possa essere alleggerito.
Invece, per qunto riguarda i bambini che subiscono violenza o assistono a atti di 
violenza nei confronti di uno dei genitori, le conseguenze su di essi sono devastanti. 
Un bambino che ha subito violenza oltre alle conseguenze fisiche, che sono quelle 
piu’ evidenti in quanto lasciono i segni sulla pelle, subisce una violenza psicologica 
terribile che inciderà e segnerà la sua vita per sempre. Spesso soffrono di disturbi del 
sonno, incubi, hanno problemi a scuola, sviluppano disturbi alimentari e un carattere 
tendenzialmente aggressivo. Sono pieni di rabbia, hanno disturbi psicosomatici, dal 
mal di pancia a mal di testa e asma, spesso sono aggressivi con i coetanei, non si 
fidano degli adulti, sono indotti al senso di colpa, con la paura addosso. Tutte reazioni 
ansiose, da stress postraumatico. Il rischio più grave è che da adulti riproducano lo 
stesso modello familiare, passando da vittime ad autori di molestie. Inoltre, questa 
situazione li rende più inclini a cadere nelle mani di “gente sbagliata”, che spesso si 
offre di aiutarli in modi per niente corretti. Questo li rende facili vittime di molti tipi 
di abuso. Possono cercare di fuggire o anche mostrare tendenze suicide. 
Riassumendo, possiamo dire che la violenza domestica ha delle conseguenze fatali 
4  è una patologia psichiatrica o disturbo dell'umore, caratterizzata da episodi di umore depresso accompagnati 
principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse o piacere nelle attività normalmente piacevoli 
(anedonia).
5  Sono patologie caratterizzate da una alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione 
per il peso e per le forme del corpo. I principali disturbi dell’alimentazione sono l’anoressia nervosa, la bulimia 
nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata (o binge eating disorder, BED).
6  si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico estremo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito, o si 
è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o 
una minaccia all’integrità fisica propria o di altri, come, ad esempio, aggressioni personali, disastri, guerre e 
combattimenti, rapimenti, torture, incidenti, malattie gravi.
7  è un disturbo caratterizzato dalla presenza di ossessioni e/o compulsion. Il soggetto si sente spesso obbligato 
ad agire o pensare nel modo sintomatico e per questo cerca di contrapporsi e di resistere. Nonostante cerchi 
di contrastare e nascondere le sue azioni o i suoi pensieri, questo sforzo non lo aiuta affatto a modificare il 
proprio comportamento.
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sulle vittime in quanto essi possono avere delle tendenze suicide, le vittime possono 
essere uccise dal proprio agressore, mortalità materna in aumento e contaggio da 
HIV/AIDS della donna che subisce violenza. 

3. Le strategie per uscire dalla violenza domestica

Parlare di strategie per uscire dal ciclo della violenza domestica dove è stata capultata 
la donna vittima di tale violenza è importante avere un quadro generale dei fattori 
che incidono a produrre tale violenza. Per contrastare e prevenire in modo eficacie 
un problema complesso ,multiforme, come quello della violenza di genere contro 
le donne è importante riuscire a lavorare in modo multidisciplinare e su più livelli: 
sul singolo caso, sulle istituzioni e sulla società. Il primo passo importante e non 
scontato è di riconoscere di essere vittima di una situazione di violenza ed accettare 
i vissuti e le emozioni negative che ne derivano ed essere  consapevoli  che quello 
che gli sta acadendo non è  colpa sua. In secondo luogo, è necessario comprendere 
come la richiesta di aiuto non rappresenti un segnale di incapacità o debolezza, bensì 
un’opportunità di confrontarsi con esperti in grado di indirizzare, di valorizzare le 
risorse individuali e di rendere la persona in grado di individuare strategie funzionali 
per fronteggiare non solo la situazione attuale ma anche il proprio futuro. Importante 
è  che la vittima della violenza si rivolga alle strutture specializzati per chiedere aiuto. 
Le tappe fondamentali del percorso per uscire dalla dalla violenza sono: riappropriarsi 
del proprio punto di vita e del piano di realtà, lavorare sul piano cognitivo-
comportamentale, scegliere strategie e sopratutto prendere decisioni autonome.
 

4. Il quadro normativo e l’intervento dello stato alla lotta contro la violenza 
domestica

Lo stato ha l'obbligo di protteggere i propri cittadini ed in particolare modo le donne e i 
bambini dalla violenza domestica. Tale obbligo è  sanzionato anche nella costituzione 
Albanese8.La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), firmata nel 1950 
dal Consiglio d'Europa, è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani 
e le libertà fondamentali in Europa. La convenzione ha istituito la Corte europea 
dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. 
Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato 
parte può adire alla Corte. Si tratta di una novità, in quanto ha conferito diritti alle 
persone in un contesto internazionale. Le sentenze che hanno riscontrato violazioni 
sono vincolanti per i paesi interessati. Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 
vigila sull'esecuzione delle sentenze. Con la sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, per 
la prima volta la corte di Strasburgo ha condannato L'Italia per la mancata tutela 
delle vittime di violenza domestica e di genere9.
8  art 54 della costituzione
9  Con la sentenza in commento, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione 
del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti, nonché del divieto di discriminazione in 
quanto le autorità italiane non sono intervenute per proteggere una donna e i suoi figli vittime di violenza 
domestica perpetrata da parte del marito, avallando di fatto tali condotte violente (protrattesi fino al tentato 
omicidio della ricorrente e all’omicidio di un suo figlio): in particolare, viene contestato allo Stato italiano 
la mancata adozione degli obblighi positivi scaturenti dagli art. 2 e 3 della Convenzione.
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 La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della 
donna (CEDAW) è una convenzione internazionale adottata nel 1979 dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, la quale entrò in vigore il 3 settembre 1981. Con la 
rattifica della convenzione CEDAW con la legge n. 7767, data 9.11.1993, con il 
protocollo facoltativo10 di questa convenzione, con la legge n. . 9052, data 17.4.2003 
lo stato Albanese ha espresso la volontà di compiere gli obblighi che derivano da tale 
Convenzione in merito alla discriminazione contro le donne sulla base del sesso, che 
ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento 
o l'esercizio, da parte delle donne, a prescindere dal loro stato civile, su una base di 
parità tra uomini e donne. Gli Stati che ratificano la Convenzione sono tenuti a sancire 
la parità di genere nella loro legislazione nazionale, ad abrogare tutte le disposizioni 
discriminatorie nelle loro leggi e ad emanare nuove disposizioni per premunirsi 
contro la discriminazione delle donne. 
Nel 2006 il paralmento Albanese ha adottato la prima legge sulla violenza domestica. 
Lo scopo della Legge n.9669 data 18 dicembre 2006,  'Sulle misure contra la violenza 
nelle relazioni intrafamiliari'11 ha come scopo la prevenzione e la riduzione della 
violenza domestica in tutte le sue forme con adeguate misure giuridiche, garantire 
la protezione con mezzi giuridici dei membri della famiglia che sono soggetti della 
violaziona domestica, presendando particolare attenzione alle esigenze dei bambini, 
alle persone con disabilità e agli anziani.
La Legge n.9669/2006 'Sulle misure contra la violenza nelle relazioni intrafamiliari 
definisce la violenza domestica come : 'qualsiasi atto di violenza (ovvero come 
qualsiasi atto o omissione di una persona ad un altro che comporta la violazione 
della integrità fisico, morale, psicologicosessuale, sociale ed economico) esercitato da 
persone che sono o sono state in relazioni infrafamiliari tra di loro.
 La legge prevede misure di protezione contro la violenza domestica, tra cui anche 
gli ordini giudiziari (decisione emessa dal giudice che fornisce misure di protezione 
per la vittima) e gli ordini di Protezione immediata (Ordinanza con decisione della 
Cortevalido fino all'emissione di un ordine di protezione da parte della corte). Quando 
la richiesta di ordine di protezione si richiede  dalla polizia, o dalla procura , anche 
se la vittima (sotto pressione)vuole ritirare la causa / la denuncia, ciò non pregiudica 
la prosecuzione del processo giudiziale. E poiché la donna maltrattata la principale 
testimone, la legge definisce la donna maltrattata come "testimone obbligatorio")
Nel 2010 alla legge n.9669/2006  'Sulle misure contra la violenza nelle relazioni 
infrafamiliari sono state apportate delle modifiche . Uno dei cambiamenti è l 'impegno 
di istituire un centro nazionale di servizi di assistenza sociale per le vittime della 
violenza in famiglie. 
 Inoltre, ha anche sottolineato la riservatezza dei dati e delle informazioni personali 
della vittima migliorando i meccanismi, coordinando e facendo riferimento al 
supporto di riabilitazione delle vittime della violenza domestica e miglioramento 
degli ordini di protezione.
Oltre alla legge "sulle misure contro la violenza nelle relazioni infrafamiliari ", in 

10  è un accordo collaterale alla convenzione che consente alle parti di riconoscere la competenza del Comitato 
per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, a prendere in considerazione reclami di singoli 
individui.
11  L. 18 dicembre 2006,  n.9669  'Sulle misure contra la violenza nelle relazioni intrafamiliari'
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seguito agli emendamenti adottati nel 2012 e nel 2013, sono stati aggiunti al codice 
penale della Repubblica d’Albania anche disposizioni speciali per i reati connessi alla 
violenza domestica. Queste disposizioni penali comprendono, ma non sono limitati 
a:
• Articolo 130 / a12: La violenza domestica, inclusi pugni, minacce, e lesioni intenzionali, 
è  punito con la reclusione  fino a cinque anni.
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è 
una convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza 
domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 
2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia). Il trattato si propone 
di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità 
dei colpevoli. La Convenzione di Istanbul è "il primo strumento internazionale 
giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne 
contro qualsiasi forma di violenza"13, ed è incentrata sulla prevenzione della violenza 
domestica, proteggere le vittime e perseguire i trasgressori.
Essa caratterizza la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e 
una forma di discriminazione (Art. 3 lett. a). I paesi dovrebbero esercitare la dovuta 
diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 
5). La convenzione di Instabul è  stata ratificata dallo stato Albanese con la legge nr. 
104/2012. 
Lo stato deve intervenire non solo con le norme le quale hanno l’obiettivo di prevenire 
e contrastare il fenomeno ma sopratutto lavorare sia con la vittima che con l'agressore. 
Le strutture adatte come i centri antiviolenza, le persone specializzati in merito 
all'accoglienza  delle vittime della violenza domestica, i servizi di formazzione e di 
supporto della comunità, l'azione della polizia e collaborazione tra governo e società 
civile, con l'obiettivo comune di combattere la violenza domestica in tutti i fronti, 
sono dei meccanismi di interventi da parte dello stato alla lotta di tale violenza. 

Raccomandazioni

- Aumentare il numero dei centri antiviolenza per l'accoglienza delle donne 
maltrattate;
-Mettere a disposizione un numero verde che accolga le telefonate delle donne e che 
gli indirizzi al centro antiviolenza piu' vicino;
- Promuovere e valorizzare un’effettiva integrazioni tra le attività delle istituzioni 
giudiziarie, educative, sanitarie a livello territoriale, formalizzando il riconoscimento 
dei Centri Antiviolenza quali luoghi specifici e privilegiati per l’accoglienza e 
l’ospitalità alle donne; promuovere e finanziare adeguatamente e rendere obbligatoria 
la costituzione di reti interistituzionali;
-Sostegno a progetti e attività di prevenzione svolte da enti locali o associazioni, 
attività di formazione per gli operatori, l’istituzione di centri di coordinamento e di 
osservatori regionali;
12  Codice penale della Repubblica d’Albania,1995
13   Consiglio d'Europa - Riassunto - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE no.
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- Promuovere e rafforzare sistematicamente la sensibilizzazione, la formazione nei  
vari settori;
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Marketing Application, Small and Medium Business (SME) in Kosovo

PhD (C.) Skender Buja
University AAB-Prishtina

Abstract

This paper deals with the topic presented for research, from the point of view of marketing 
application, as a science, which plays the decisive role in opening and successful business 
development. The main focus is the marketing application by SME in Kosovo. The research 
addresses the space and forms of marketing application by the SME, by investigating most of 
them through questionnaires, with open and closed questions.
Population of this research is SME in Kosovo, while the sample is randomly layered, of 130 
SME. The sample is distributed throughout Kosovo, with a focus on 7 regions, including 
several types of business activities; manufacturing, trading, processing, food, textile. With the 
results obtained we will be able to draw conclusions on the level of application of marketing 
elements by SME. The contribution of this paper can be used by future researchers and state 
and educational institutions to increase the capacity of education and training to influence 
these businesses to focus on the application of marketing mechanisms, their business. This 
would help SME to be long-term and most successful in developing their business activities.
 
Key words: marketing, businesses, planning, research, promotion.

Acronyms

1. KSA- Kosovo Agency of Statistics
2. SME-Small and medium enterprises
3. SE- Small enterprises
4. ME- Medium enterprises

1. Introduction

The economic development of a country is closely related to the success of its country's 
businesses. This is quite dependent on small and medium businesses.
So the importance of marketing applications by businesses is almost vital to their 
success. This, as offering a product or service, should always be well assessed if it is 
the right one, with the right price and in time and space. All responses to knowing 
what is offered to the consumer can be found through the application of marketing 
methods that provide us with the opportunity to communicate with the market or 
the customer from whom we will receive the right information and in the same time. 
to provide you with information about what we offer them in exchange for money.
Now in most of the world's countries, it is unthinkable for a business to start and 
continue its business activities without having a marketing base that creates and 
develops business relationships with customers as well as interest groups for them .
From the findings of this paper, from Pakistan's authors on page 16, conclusion no.2 
states that:
The SME’s do not follow traditional marketing strategies but opt their own unique 
marketing practices. For example, SME’s involve in fashion of cloth introduce new 
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style of fashion and design of clothes. This does not only establish their brand in 
the market but also maintain the loyalty of their customers. (Prof. Dr.A. Ghafoor ,  
Journal of Business and In. Res.,Marketing Practises of SME,P 10, December 2014)
Also, the marketing application by SME provides opportunities for that business, both 
in the opening phase and in the development of its activities, to be on the right track 
to succeed. This way, it offers the possibility of collecting data from its perimeter, as 
well as providing information to consumers about the product or service they offer to 
the market. Marketing mechanisms enable the business to keep up with the changes 
that take place in the markets, and to adapt to those changes as quickly as possible.

2. Literature Review

Small and medium-sized enterprises are the backbone of any country's economy. 
This shows the importance of their success, which also means the success of the 
economy and its economic development. Below we have received some quotes or 
quotations from various authors who have given estimates and have thrown theories 
that describe the importance of marketing for a business, especially for SME.
Empirical studies show that small firms are more efficient and innovative in their 
functioning, product development, and marketing strategies. (Prof. Dr.A. Ghafoor, 
Journal of Business and Res., Marketing Practices of SME, December 2014)
Marketing as a science, which every day finds more applications in the economies of 
the countries of the world, this is largely conditioned by the global developments of 
the economies of different countries. The SME marketing application is more specific, 
because of the size and the ability to apply it. Also, this is confirmed by the statement 
of two Pakistani authors:
SME marketers may consider marketing as a synonym of either advertising or selling 
basic marketing concepts such as segmentation, targeting, positioning, customer 
orientation and seeking for competitive advantage apply to small as well as large 
ones. (Prof. Dr.A. Ghafoor ,Journal of Business and In. Res.,Marketing Practises of 
SME,F 10, December 2014)
Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, 
delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, 
and society at large. (American  Marketing Association-AMA, Approved July 2013)
World-renowned marketing scientist Cotler and Keler say:
Formally or informally, people and organizations engage in a vast number of activities 
we could call marketing. Good marketing has become increasingly vital for success. 
(F.Cotler, K.K, Marketing managment,14 E,2012)
To be more effective, the marketing application of the BVM should take care of each 
sector or individual business entity, because it can be achieved to make use of the 
space that reaches Marketing.
 Gronroos (2006) identified that “Marketing is a task of whole of the organization not 
just a task of marketing department”(Gronroos, 2006).
From the bottom of the saying can be proved this:
"Marketing is the management of client-to-profit relationships" (P.Kotler, Marketing 
Principles, Pick, I, 2)
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Also in the book "Marketing Principles" by P. Kotler and G. Armstrong states:
Today marketing should be understood not in the old sense of making a sale with 
"advertising and selling" but in the new sense of "meeting customer needs".
So, according to quotations from Kotler and Armstrong, the business is not just about 
selling the product, but that product or service satisfies the needs of the consumer as 
much as he consumes it.
Also the bottom note shows the importance of marketing, through which you can 
learn how to attract and retain consumers.
 “To be successful in business you must be able to attract and retain customers. 
Learning about your customers and offering products and services which meet their 
needs is an essential aspect of marketing” (Web Site, Small business Development 
Korporation)
The authors of the book "Marketing Principles" say  from marketing: 
"Marketing information in itself has little value, value is in the customer's idea, 
gained from the information, and how these ideas are used to get the best marketing 
decisions." (P.Kotler, Marketing Principles, Kap IV, 106).

3. Purpose and objectives of the study

The purpose, which is the focus of this research is to analyze the real situation of 
the marketing application by the SME in Kosovo, and based on the results obtained, 
the importance and possibility of its application from the the SME side. Also, the 
realization of the real situation of the SME associated with the budget they provide 
for marketing, by providing evidence of how the buddy's budget is affecting their 
success. A real result of this research, believe that it will encourage the bearers of 
these businesses to pay even more importance to the marketing application, sector 
or person engagement, which will harmonize the marketing activities so that the 
relationship and communication with the market and with the consumer to be as 
sincere and objective. As a result of which the two sides would be satisfied. The 
customer would feel respected and served with sincerity and with the right product 
or service, and the business would achieve the product or service to exchange it with 
the customer in quantity and time as long, which would the incomes needed to carry 
out business activities in the longer term.

4. Research question, hypothesis and methodology of this paper

To accomplish this study, combined, qualitative and quantitative research has been 
done. The research was conducted through the method of interview that the structure 
is inductive. Questionnaires have been compiled for questions for different areas of 
doing business. Questionnaires are combined with open and closed questions. The 
collected data will be confidential, based on the research ethics.
For this research of this scientific paper, research questions have been defined, 
through which conclusions can be drawn based on the results obtained by answering 
these questions.
Targeted populations, in this study, are Small and Medium Business (SME) in Kosovo. 
The basic criteria for determining the sample is the randomized stratified sample. The 
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sample included seven main regions in the Republic of Kosovo. Also included are 
businesses that deal with different business activities, starting with manufacturing, 
trade, agriculture, food, textile, processing.
These provide us with information about the problem that is being explored in this 
case.
The basic question of this research is:
"How much is applied, the marketing science of SME in Kosovo"
Some of the questions we have answered during the research are:
1.1. Does marketing science apply to small and medium businesses in Kosovo
1.2. 1.2. Do you have within your business sector (person) for marketing
 Which category did your business enter?
1.3. How big is your marketing budget?
1.4. Have you ever written marketing strategy (plan)?
1.5. Who has this marketing plan drawn up?
1.6. Do you / are you planning a marketing plan for the future?

 
Hypothesis:
1.7. Basic hypothesis: Marketing application by SME in Kosovo  is of a satisfactory 
level.
1.8. Alternative Hypothesis: The marketing application from SME in Kosovo can 
not be considered satisfactory as to be successful in these businesses.

5. Presentation, Analysis, Data Interpretation
Below, we will present the data extracted from this scientific research. In tabular form 
and in graphic form

In which category your business entered?
Kind of business Frequency %
Small business 80 61.5%
Medium business 50 38.5%
Total 130 100.0%

Table-1. (Author)

Graph -1 (Author)
Graph-1 shows that 61.5% of businesses are SE, while 38.5% are ME. It really reflects 
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the reality of the number of these businesses based on the KAS Kosovo Agency of 
Statistics.

Do you have within your business sector (person) for marketing?
 Frequency %
Yes 38 29.2
No 92 70.8
Total 130 100.0

Table-2. (Author)

Graph -2 
(Author)
From Graph 2, it can be seen that only one third of businesses have the marketing 
sector / person. This gives me the understanding that the reason for this low 
percentage is that among these businesses, based on Graph-1 results, 61% of them 
are Small Businesses BV, which have no financial capacity and financial capacity to 
have a sector or a particular marketing person.

Which category did your business enter? * Do you have within your business sector (per-
son) marketing?
 Yes No Total

 Frecuency % Frecuency % % Frecuency

Small business 13 16.3 67 83.8 61.5 80

Medium business 25 50 25 50 38.5 50

Total-Frecuency
38

29.2
92

70.8 100
130

Table-3. (Author)
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Graph -3 (Author)
From Graph-3, this shows that a very small number of SEs have a person who 
deals specifically with marketing activities, which is about 16%. While in ME, this 
percentage is 50%, which gives us the understanding that ME has financial and 
organizational opportunities engaging a particular person or creating sectors that 
deals with marketing activities.
Graph-3 data give us the conclusion that: SE have small financial and human capacity 
to have a person or marketing sectors. Mainly their owner or manager performs such 
function. Thus, the percentage shown in the graph shows that only 16% of them have 
one that carries out special marketing activities.

Which category did your business enter? * How big is your marketing budget?

Euro 0           
20

          
40

          
50

8 0 -
99

1 0 0 -
200

         
300

         
500

        
1000

        
2000

        
3000

        
5000 Total

S m a l l 
b u s i -
ness

% 85 5 2.5 0 0 2.5 1.25 0 2.5 1.25 0 0

Frequen-
cy 68 4 2 0 0 2 1 0 2 1 0 0 80

M e -
d i u m 
b u s i -
ness

% 50 0 4 2 4 28 2 2 4 0 2 2

Frequen-
cy 25 0 2 1 2 14 1 1 2 0 1 1 50

Total Frequen-
cy 93 4 4 1 2 16 2 1 4 1 1 1 130

Total % 71.5 3.1 3.1 0.8 1.5 12.3 1.5 0.8 3.1 0.8 0.8 0.8
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Table-4. (Author)

Graph -4 (Author)
From Graph-4 Small businesses SE are at a very low percentage when we look at the 
results, around 2.5% of them have the marketing budget about 1000 €, 2.5% are from 
100 to 200 € and 2.5% about 40 € . About 5% have the budget at the limit of 100 to 1000 
€, while 5% have a symbolic budget of 20 €. Medium-sized businesses have a budget 
of about 100-200 euros, about 28% of them, while the budget in the amount of 3000 to 
5000 euros is about 4% of the ME.
It should be noted that 85% of SE do not have budget funds for marketing activities, 
while MEs with 50% do not have funds for this budget.

Do you have within your business sector (person) for marketing? * Have you ever written marketing strategy (plan)?

 

 Have you ever written a marketing strategy for your firm?  

 
Yes No Do not know / Refuse Total

% Frequency % Frequen-
cy % Frequency % Frequency

Do you have within 
your business sector 
(person) for marketing?

Yes
92.1 35 5 2 2.63 1 29.2 38

No
9.8 9 88 81 2.17 2 70.8 92

 T o -
tal 33.8 44 64 83 2.31 3 100.0 130

Table -5. (Author)

Graph-5 (Author)
From Graph 5, it is seen that businesses that have within their sector / person, 
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for marketing, from Chart-2 are 29.2%, of which 92.1% have written strategies or 
marketing plans, while 5% have not written a strategy or marketing plan. While 
businesses that do not have marketing sector (person) they are 70.8%, 9.8% have 
written marketing strategies or plans, while 88% have not written a strategy or plan.
Of the total sample of 130, of which 33.8% have written strategies or marketing plans, 
while 64% have not written strategies or marketing plans.

Which category did your business enter? * Have you ever written marketing strategy (plan)?

 Have you ever written a marketing strategy for your firm?  

 Yes No Do not know / Refuse Total

 % Frequen-
cy % Frequen-

cy % Frequen-
cy % Frequency

Small busi-
ness 16.3 13 80.0 64 3.8 3 61.5 80

Midle busi-
ness 62.0 31 38.0 19 0.0 0 38.5 50

Total 33.8 44 63.8 83 2.3 3 100 130

Table -6 
(Author)
Graph-6 (Autor)

In Graph-6, viewed from the angle of comparison between BV and BM, we can see 
that: Small Businesses are the category that has the lowest percentage of those who 
have written strategy or marketing plan and that with 16.3%. This low level justifies 
the financial inability to cover expenses to make such planning. In MB this percentage 
is much higher than in SB, with 62% having strategies or marketing plans.

Table-7(Author)
What was the objectiv of drafting this marketing plan?

 Frequency Valid Percent

Business Promotion 22 50.0

Promotion of products 22 50.0
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Total 44 100.0

Mising 86  

Total 130  

Graph-7 (Author)
From Graph-7, it can be concluded that half of the businesses declared, 44 of them 
having marketing plans, aim to have "business promotion", while the other half have 
done to "promote the products". Within the number of declared, we have 6 declared 
who do not have a marketing section but who have made marketing plans, of course 
by the owner or business manager.

Which category did your business enter? * What was the purpose of drafting this marketing plan?
Which category did your busi-
ness enter?

Business Promo-
tion

Promotion of prod-
ucts Total

 % Frekuency % Frekuency % Frekuency

Small business 61.5 8 38.5 5 29.5 13

Medium Business 45.2 14 54.8 17 70.5 31

Total 50.0 22 50.0 22 100.0 44
Table -8. (Author)
Graph-8 (Author)
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From Graph-8, we see that SE have the highest percentage of why they have designed 
a marketing plan to "promote their business" and that with 61.5%. While ME, the 
highest percentage are in "Product Promotion", for the purpose of drafting the 
marketing plan. ME also has a 70.5% share in the total marketing plan design for 
both options, while small SE businesses account for 29.5% of the total marketing plan 
design for both options.

Who has drafted this marketing plan?

 Frequency Valid Percent

The owner of the company (himself) 31 70.5

I've engaged a company 5 11.4

Family member 8 18.2

Total 44 100.0

Missing 86  

Total 130  
Table-9. (Author)

Graph-9 (Author)
From Graph 9 we can see that the highest percentage, over 88% of those who have 
made a marketing plan, this plan is designed by the owner or someone from the 
family members, while about 18% have done it through specialized marketing 
research companies.

Which category did your business enter? * Who has drafted this marketing plan?

 The owner of the com-
pany (himself) I've engaged a company From families Total

 %  %  %   

Small business 84.6 11 0.0 0 15.4 2 13

Medium Business 64.5 20 16.1 5 19.4 6 31

Total 70.5 31 11.4 5 18.2 8 44
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Table -10. (Author)
Graph-10 (Author)

From Graph-10, it is seen that 84% of SE has made the plan the owner of the company, 
while 15.4% plan has made the family members. In ME 64.5% the plan is made by the 
owner, 16.1% of them have engaged a company for them made planning, of 19.4% of 
SE plan has made someone from family members ....

Table-11(Author)

Do you / are you planning a marketing plan for the future?

 Frequency Valid Percent
Yes 37 28.5
No 89 68.5
Do not know / Refuse 4 3.1
Total 130 100.0

Grap-11 (Author)
From Graph-11 we see that 28.5% of businesses have marketing plans for the future, 
while the majority of 68.5% do not have such plans.
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Means used for Promotion

 Televisions Radio
Social net-
works Portals

Do not know / 
Refuse

Frequency
6 13 39 26 82

Percent
4.62 10.00 30.00 20.00 63.08

Missing
124 117 91 104 48

Totali 130 130 130 130 130
Table -12. (Author)

Graph-12 (Author)
From Graph-12, for promotion of products, businesses that have been marketing 
have used different means of promotion, of which social networks are mostly used 
by 30%, while at least using Television with 4.6%. Of these, 63% were not declared.

To succeed in the market and to win the competitive advantage, your enterprise 
is based on:
 Frequency Valid Percent
Quality 26 20.0
Price 7 5.4
Both 97 74.6
Total 130 100.0

Table -13. (Author)
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Graph-13 (Author)
From Chart-13 we see that over 74% of businesses, to be successful are based on 
quality and price of product at once, while 20% of them are based only on product 
quality.

How much has been the impact on you of previous promotion campaigns for your 
products / services?
 Frequency Valid Percent
Many 11 8.5
Until somewhere 31 23.8
Neutral 4 3.1
Little 3 2.3
Nothing 1 .8
Do not know / Refuse 80 61.5
Total 130 100.0

Table-14. (Author)
Graph-14 (Author)

From Chart-14 it is seen that the highest percentage of campaign impact is " Until 
somewhere " with 23.8%, while the " Little " option is 2.3%.

6. Conclusions and recommendations

a) Percentage of 29% of SME having a special marketing person or sector is low 
enough. This percentage tells us that in our country, we are still behind, and we need 
more to make SME more advanced in terms of marketing application. While in the 
SE only 16% of them have sectors or persons who only deal with marketing. These 
businesses have small financial and human capacities to have a person or marketing 
sector, mainly their owner or manager, and performs such function. While ME has the 
highest percentage, 50% of them have marketing sectors or people. This percentage 
does not allow us to think it is of a very satisfactory level because the ME , financial 
and human capacities are much more affordable than those of the SE.
b) As a second conclusion, regarding the budget for marketing activities, we can 
draw:
In SE, the budget for marketing activities is in value 0 (zero) of over two-thirds, or 
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85% of these businesses. Here too, they are also justified by their financial strength. 
While in ME this percentage is 50% of them have zero (0) budget, which is quite high, 
considering that half of these businesses are not able to apply the rules that are part 
of the marketing, and this is reflected in their success. So only 28% of the ME have the 
budget of 100 to 200 €, while the other values have very low percentage. All the success 
of these businesses is directly related to the implementation of marketing activities. 
In the case studied, for marketing activities, budgets distributed by businesses are 
low in value, both in SE and ME.
c) Among the businesses that have sectors or marketing people, 92.1% of them 
have written strategies or marketing plans. Of the businesses that have no marketing 
sector or person that are two-thirds (2/3), 9.8% of them have written strategies or 
marketing plans. This leads to the conclusion that, besides the businesses that have a 
sector or marketing person even among the businesses that do not have it, however, 
a solid percentage of them have seen it necessary to write strategy or marketing plan, 
which at the same time shows that they know what the importance of marketing is 
for their business. These data can see an awareness of the owners or managers of 
these businesses, how important marketing strategy and planning is for their success.
d) SE have significant limitations as to the possibility of drafting a marketing 
strategy or plan. Usually, these SE  are run by owners, who employers in most cases 
are family members who may not be qualified to do so. Also the financial aspect, 
which is limited to SE, alwas based on the amount of turnover and the capabilities of 
a small business.
This aspect of ME is different, because the number of employees is a bit higher, 
human capacities can also be composed of non-family workers who can engage in 
various professional training. This is also confirmed by the percentage of 62% of these 
businesses, which have marketing sectors or people, have strategies or marketing 
plans designed for their business. This perversion can not be very enjoyable, based 
on comparison with SE.
e) Part of the marketing is also promotion, which is mostly realized through social 

networks by about 30%, through portals by 20%, and at least by TVs with 4.62%.
  
e) The focus of most businesses was to gain competitive advantage through quality 

and price by 75%, while only 4% of them focused on price alone Based on the 
marketing theory and the results of this research, it is proved that the success of a 
SME business is also based on the quality and the respectable price of the product 
or service that a business offers to the consumer.

f) As a general conclusion of this paper and in response to the basic research question 
" How much does the marketing science of SME apply in Kosovo " is:

SME in Kosovo are in the initial stage of marketing application in their business 
activities.

The difference between SE and ME is visible in favor of ME. So, ME has a much higher 
percentage of marketing, strategic planning, internet promotion or social networking 
and budget allocation for these activities.
From this conclusion it can be said that the Basic Hypothesis is not valid, while the 
Alternative Hypothesis which states that "The marketing application from SME in 
Kosovo can not be considered satisfactory, to be successful these businesses" is valid 
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presents the realistic state of the marketing application from SME in Kosovo.
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Bullizmi

Enida Bashalliu
Erjola Allka

Ndoshta duke reflektuar me veten mbi termin Bullizëm, gjejmë se ky nuk është një 
fenomen i ri i kohëve moderne, por që ka qenë i pranishëm edhe më parë. Episode të 
këtij lloji, në fakt, i gjejmë të përshkruara me detaje edhe në vepra letrare të njohura, 
si: në romanet "Zemër" nga Edmond de Amicis apo "David Koperfill" nga Charles 
Dickens, por gjëja më shokuese është se ky fenomen ka marrë përmasa të frikshme 
në kohët moderne sepse zhvillohet brenda mureve të shkollës ndërsa më parë ishte 
jashtë mureve të saj.
Një studim i kohëve të fundit ka treguar se:
 27% e episodeve të ngacmimeve ndodhin në klasë,
 14% në korridore
 dhe 16% në oborr. 
Shkolla, domethënë ajo që duhet të jetë mjedisi edukativ, fsheh një kulturë të dhunës. 
Bullizmi në shkollë është në rritje të vazhdueshme. Ky shqetësim po prek si të 
rinjtë adoleshentë, edhe të vegjlit në shkollat fillore.Mësuesit priren të mos i japin 
peshën e duhur kësaj çështjeje, duke u bërë kështu bashkëpunëtor me ngacmesin ose 
ngacmuesit. Para së gjithash, të rriturit duhet ta kuptojnë këtë realitet të hidhur, që 
nuk është aspak i shëndetshëm për shoqërinë. Duket se gati 50% e nxënësve pohojnë 
se kanë qenë viktima, të paktën një herë, të bullizmit. 
Por, përpara se të kalojmë më tej, le të ndalemi te domethënia e këtij termi. Kërkimet 
më të shumta rreth bullizmit janë bërë në një kontekst shkollor, prandaj përkufizimi 
më i pranuar gjerësisht për bullizmin është dhënë nga studiuesi australian Ken Rigby 
(2002), sipas të cilit: “Bullizmi është një dëshirë për të dëmtuar tjetrin + një veprim që 
lëndon + një disbalancë në forcë midis personave + një përsëritje (në mënyrë tipike) 
+ një përdorim i padrejtë i forcës + një kënaqësi e dukshme e agresorit si edhe një 
ndjenjë e përgjithshme e të qenit mbizotërues ndaj viktimës”. Ai përfshin sjelljet e 
përsëritura, të dëmshme e agresive ndërmjet personave që ndryshojnë në nivelin e tyre 
të forcës dhe mund të jenë si fizike, ashtu edhe psikologjike. Ato përfshijnë goditjet, 
rrahjet, ngacmimet verbale, gjestet fyese, përjashtimin ose thjesht presionin për t’iu 
përshtatur dëshirave të atyre që krijojnë sjelljen bulliste.
Këto karakteristika e bëjnë bullizmin jo vetëm një sjellje të dhunshme atipike dhe 
shumë specifike në raport me lloje të tjera të dhunës në shkollë, por gjithashtu edhe 
shumë të vështirë për t’u identifikuar si e tillë. Me fjalë të tjera, sjellje të dhunshme që 
ndodhin midis nxënësve për shkaqe të tjera, të cilat nuk përfshihen në përkufizimin 
e dhënë më sipër, nuk konsiderohen si bullizëm. Të tilla sjellje mund të jenë reagimet 
e ashpra në raste të grindjeve të provokuara nga viktima. Bullizmi është kryesisht një 
problem i marrëdhënieve midis nxënësve dhe duhen strategji afatgjata për të krijuar një 
klimë të sigurtë në shkollë nëpërmjet krijimit të marrëdhënieve të mbështetjes dhe 
përkujdesit.
Llojet e bullizmit:
•	 Fizik
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•	 Verbal 
•	 Social ose Relacional ( I marrëdhënieve)
•	 Material 
•	 Seksual
•	 Kibernetik
	 Fizik: dallohet lehtë, sepse përmban goditje, gjuajtje me shkelma, të pështyra, 
shtytje, tërheqje; dhunë e drejtpërdrejtë ose e tërthortë; vihet re kryesisht tek djemtë.
	 Verbal: gjithashtu nuk ështe  e vështirë të dallohet (përfshin ngacmim, 
sharje, poshtërim, përqeshje, ofendim, shqetësim, kërcënim, shfaqja e xhesteve fyese, 
etj.),Problemi është se shumë  mësues, nxënës e prindër  nuk e shohin si rrezik. 
Ndonëse e traumatizon viktimën dhe sjell pasoja negative afatgjata tek të gjithë, në 
shumë shkolla ende shihet si sjellje e pranueshme;
	 Social ose relacional (i marrëdhënieve): është një formë sjelljeje në të cilën 
dëmtimi ndodh duke i dëmtuar marrëdhëniet ose reputacionin dikujt;
-është shumë e vështirë të dallohet, sepse përmban sjellje që janë të vështira që 
shfaqen thjesht nëpërmjet vezhgimit (izolimi, përjashtimi nga një grup, injorimi, 
moskomunikimi, përhapja e thashethemeve, etj).
 - jo kontakt fizik;
-më shumë e vënë re tek vajzat,
	 Material: shkatërrimi ose marrja e sendeve të viktimës në prezencë te tij/saj; 
kërkimi i parave;
Zakonisht, nxënësit më të rritur – dhunuesit, kurse më të vegjlit – bëhën viktima; 
Seksual: Në shumicën e rasteve nuk vihet re nga mësuesit;
-akt seksual ndaj dikujt pa pëlqimin e viktimës, ose veprime të turpshme;
-Zakonisht, djemtë - dhunuesit dhe vajzat - viktima;
-problemi është se shpesh, veprime te tilla si: prekja e qëllimshme, komente seksuale, 
etj.nuk trajtohen si të dhunshme;
Kibernetik: është i padukshem për mësuesit sepse ndodh në fushën e mbyllur te 
teknologjisë moderne: rrjetet sociale, e-mail, mesazhe, etj.
-komente fyese, kërcënime, publikim fotosh të padëshiruara, apo materialesh private, 
vjedhje llogarie/identiteti, etj. 
Viktimat, dhunuesit, spektatorët:
Lista e shenjave të bullizmit (Dan Olews 1998, psikolog Norvegjez)
Viktima shpesh:
- Përqeshet, poshtërohet, tallet, kërcënohet, përbuzet, detyrohet të zbatojë urdhrat e 
dhunuesit;
- I vihet nofkë e pakëndshme;
- Kërkon sendet e veta që i janë fshehur, shpërndarë ose shkatërruar;
- Ka shenja dhune fizike (çarje, gërvishtje, rroba të shqyera)
- Qan, ose duket i/e mërzitur, jo i/e lumtur;
- …. ankth, depresion, drogë, vetvrasje
- Ndryshon humorin papritur: nga mërzia në acarim, shpërthim inati.
- Është i/e izoluar, nuk e përfshijnë në veprimtari me shokët, mbetet vetëm kur shokët 
krijojnë grupe, ose ftohet në grup i/e fundit fare;
- Ka vështirësi të shprehet në klasë/mësim.
- Humbet dëshirën/motivimin për të studiuar, rezultatet bien;
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- Vjen vonë në shkollë, ndërron rrugën për në shkollë, le mësimin
- Rri vetëm në pushim ose pas mësuesve
- Nuk shkon në eksursion ose rri pas të rriturve
- Nuk ka shokë, nuk e fton kush, nuk i fton shokët në shtëpi
- Ka dhimbje barku, koke, probleme me gjumin, qan natën;
- Kërkon para shtesë nga prindërit (Olewus , 1998).
Arsyet se pse fëmijët janë viktima të bullizmit
  

Dhunuesit:
- nuk veprojnë ngaqë provokohen. 
- ata e planifikojnë dhe e nisin sjelljen 
agresive,
- qëllimi i tyre kryesor nuk është të 
shkaktojnë vuajtje viktimës, por të ndiejnë 
kënaqësinë e dominimit/pushtetit,
     -  përdorin dhunën për të arritur qëllimet: 
kontroll dhe pozicion i rëndësishëm ne 
grupin e bashkëmoshatarëve,
     -  nxjerrin inatin e mbledhur nga situata 
të tjera frustruese…që nuk kanë lidhje       
me viktimën.
Dan Olewus, qe studioi profilin 
psikologjik te dhunuesve, zbuloi se 
Dhunuesit zakonisht:
- Janë më të rritur, më të fortë ose me 

fizik më të fortë se viktima,
- Jane aktivë dhe energjikë, perpiqen ta dominojnë ambjentin rrethues dhe t’i 
përulin të tjerët,
- Janë impulsive, inatosen shpejt, të tensionuar ose te frustruar…,
- Nuk i respektojnë normat dhe rregullat,
- Rebelohen, flasin kundër të rriturve, ndonëse mund të kenë frikë nga ata që 
janë më të fortë.

Përse një fëmijë priret të bëhet bullist?

Njerëz të ndryshëm dhunojnë për arsye të  ndryshme dhe disa dhunojnë më shumë 
se të tjerët. Disa dhunojnë sepse janë të pakënaqur me veten dhe mendojnë se duke 
i bërë edhe të tjerët të ndihen keq, kjo do t’u sjellë kënaqësi. Disa të tjerë dhunojnë, 
sepse kanë një nevojë të vazhdueshme për t’u treguar të tjerëve se kush drejton. 
Të tjerë dhunojnë, sepse e kanë perceptuar dhunën si të vetmen formë që siguron 
mbijetesën në mjedisin kaotik social ku jetojnë. Shpesh, për fatin tonë të keq, disa 
fëmijë dhunojnë sepse familjet ku jetojnë, janë tolerante ndaj dhunës ose më keq 
akoma, i gëzohen të qenit zot të vetes (edhe pse e bëjnë në mënyra shpeshherë të 
stërholluara dhe duke u përpjekur që të mos bien në sy të vetë fëmijës). Shkollat 
vlerësohen si mjedisi ideal për bullizmin. Ato janë institucione hierarkike, si përsa 
i përket statusit të stafit, ashtu edhe të nxënësve. Shkollat funksionojnë në bazë të 
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dinamikave dhe fuqive të ndryshme. Sipas Lines (2008), nxënësit i shquajnë lojërat 
e forcës që zhvillohen midis anëtarëve të stafit në shkollë dhe i brendësojnë ato në 
një masë të caktuar ose të paktën, i reflektojnë ato në sjelljet e tyre ndërpersonale. A 
mund të dallosh nëse një fëmijë është bullist? Sikur të ishte kaq e lehtë! Duke qenë se 
arsyet apo rrethanat që provokojnë dhe mbajnë sjelljen bulliste janë kaq të shumta sa 
ne i përmendëm (në fakt listimi i plotë i tyre do të kërkonte një hapësirë shumë më 
të madhe), është e vështirë të konfirmosh dyshimin nëse një fëmijë është bullist apo 
viktimë e bullizmit. Gjithsesi, edhe fakti se tek ne kanë lindur dyshime për praninë e 
një skeme bullizmi, ky është një ogur i mirë, pasi ne e njohim rëndësinë e sinjaleve që 
jep fëmija. Përgjithësisht, fëmijët që tregojnë sjellje bulliste kanë një vlerësim shumë 
të lartë për veten, ndryshe nga ç’mund të mendojnë disa njerëz. Mendimi i gabuar 
vjen pikërisht për shkak të faktit se pjesa më e madhe e bullistëve janë nxënës me 
pak interes për shkollën dhe me një performancë të ulët mësimore. Këta fëmijë dhe 
të rinj, gjithashtu presin që gjithë të tjerët të përmbushin kërkesat e tyre dhe për më 
tepër, t’i kenë frikë. Këta fëmijë, në përgjithësi nuk mendojnë se sa keq u bën të tjerëve 
dhuna e ushtruar prej tyre ose edhe në rast se e mendojnë, kjo gjë u jep kënaqësi. 
Sidoqoftë, sjelljet bulliste janë tregues të faktit se ata që e ushtrojnë bullizmin nuk 
dinë të kontrollojnë dhe të menaxhojnë agresivitetin e tyre.

Vëzhguesit (spektatorët)

Ata kanë ndjesi kontradiktore: 
- dhimbsuri për viktimën & urrejtje për dhunuesin; 
- por edhe përçmim për viktimen & adhurim për dhunuesin,
Të pafuqishëm të reagojnë; frikë nga viktimizimi
Nuk duan të spiunojnë shokët,
Nga mosreagimi i të rriturve, vëzhguesit bëhen indiferentë ndaj dhunës dhe bullizmit; 
fillojnë ta shohin veten si viktima të mundshme dhe mundohen t’i shpëtojnë rrezikut.
Bullizmi është një fenomen që ekziston në të gjitha shkollat për fat të keq edhe në të 
tonat. Të gjithë nxënësit kanë të drejtë të kenë një ambjent të sigurtë për të marrë dije 
dhe ku të mësojnë të pranojnë dhe respektojnë  diversitetin kulturor e të personalitetit. 
Shkolla ka për detyrë  të krijojë  një ambjent të qetë  e të shëndetshëm nëpër klasa për 
të lehtësuar të mësuarin dhe rritjen e personalitetit. Së bashku me prindërit kemi për 
detyrë të ndihmojmë nxënësit të bëhen të rritur, të përgjegjshëm, të aftë për të marrë 
pjesë në mënyrë pozitive në shoqëri. Klasat  dhe miqësia janë grupit e vogëla të parart 
të cilat nxënësit mund të formojnë  eksperiencat e tyre për tu rritur. Për fat të keq kjo 
bëhet shumë e vështirë kur mbizotron një ambjent negative dhe bullizmi.

Politikat e brendshme të shkollës-kundër bullizmit

Politika të shkollës janë çdo grup parimesh, rregulla dhe udhëzime të formuluara 
dhe të miratuara nga një shkollë për të arritur qëllimet e saj afatgjata ose për të 
adresuar një çështje apo sfida të veçanta me të cilën po përballet shkolla.
Politikat e shkollës janë gjithnjë brenda kufijve të politikave kombëtare të arsimit, por 
janë kontekstualizuar për nevojat e shkollës dhe rrethanat e saj të veçanta.
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Masa efektive në identifikimin, parandalimin dhe adresimin e rasteve të 
bullizmit

•Sistem i qartë raportimi (për nxënësit) duke përfshirë opsionin e konfidencialitetit
•Pritshmëritë e sjelljeve të qarta (ne nuk detyrojmë, përpiqemi t'i ndihmojmë ata që 
janë ngacmuar, përpiqemi të përfshijmë ata që janë lënë jashtë, raportojmë incidente 
ngacmimi për të rriturit)
•Procedurat e ndërhyrjes për të rriturit (mësuesit, stafi tjetër i shkollës, prindërit), të 
veçanta për të gjithë ata që përfshihen (viktima, ngacmuesit, kalimtarë)
•Monitorimi i vendeve ku ndodh ngacmimi (pikat e nxehta të shkollës)
•Regjistrimi i incidenteve të ngacmimeve dhe procedurave të monitorimit
Një model politikë anti-bullizëm:
1.Deklarata hyrëse përshkruan çfarë përcakton kjo politikë, rolin që kanë prindërit 
dhe mësuesit në këtë politikë,/ bazën ligjore(kombetare/rajonale/etj.), ku mbështetet 
kjo politikë dhe si aprovohet ajo
2.Fushëveprimi përshkruan pse zbatohet kjo politikë, për kë zbatohet, kur fillon 
zbatimi.
3.Arsyetimi përshkruan motivet dhe nevojën për hartimin e kësaj politike
4.Karakteristikat dalluese të shkollës sonë përshkruajnë lidhjen që kjo politikë ka 
me imazhin që shkolla ka për veten, me traditën e kulturën e saj.
5.Deklarate e misionit përshkruan misionin e shkollës
6.Qëllimet/ Objektivat përmbajnë qëlimet/ objektivat e politikës anti-bullizëm
7.Përkufizimi i sjelljes bulliste përcakton në mënyrë shumë të qartë sjelljen bulliste 
si edhe kur sjelljet nuk quhen ngacmime
8.Llojet e bullizmit listojnë disa ndarje kryesore sipas shkaqeve apo efekteve që 
shkaktojnë p.sh. Relacional, kibernetik, seksual, etj. dhe elementë dallues të tyre,
9.Shenjat dhe treguesit e bullizmit përshkruajnë shenjat dalluese të një viktime të 
bullizmit, sipas psikologjisë, sjelljes,  fizike, sociale, ndërpersonale, të lidhura me 
shkollën.
10.Strategjitë edukuese e parandaluese për sjelljen bulluese pershkruajnë disa nga 
strategjitë që shkolla mund të perdorë, përfshirë botimin e një Politike Anti-Bullizem, 
Mbikëqyrja dhe Monitorimi, Përfshirja e nxënësve, Përfshirja në kurrikulë, nderlidhja 
me Politikat e tjera shkollore, përfshirja e prindërve/ kujdestarëve, komunitetit, etj.
11.Procedurat për sistemin e referimit dhe strategjitë e ndërhyrjes–jepen të 
përshkruara kush duhet të tregojë, si të tregojë, si dhe janq formate të gatshem të cilat 
plotësohen
12.Verejtje dhe regjistrime pershkruajnë se si regjistrohen rastet e bullizmit në 
shkollë (formate), cili është përgjegjës për këtë dhe si merr masa.
Procedurat për trajtimin e incidenteve të raportuara përshkruhen të ndara në: 
a) Procedurat për mësimdhënësit, b) Procedurat për anëtarë të stafit që hetojnë 
incidentin e raportuar, c) Hapat që duhet të ndërmerren, d) Procedurat për bullimin 
e stafit nga nxënësit, e) Procedurat për bullimin e nxënësve nga stafi, f) procedurat 
për bullimin e stafit nga stafi. 
14. Rregullat e zbatimit, rolet dhe përgjegjësitë 
Përshkruan rolet individuale, përgjegjësitë dhe detyrimet e stafit, nxënësve dhe 
prindërve. Këto role dhe përgjegjësi duhet të përshkruhen qartë tek stafi ekzistues 
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dhe do t'ikomunikohen të gjithë stafit të ri.
15. Ratifikimi, Komunikimi dhe Rishikimi 
Përshkruan proceduren e miratimit te kesaj politike si dhe paraqet disa metoda te 
mundshme rishikimi
Gjashtë mënyrat kryesore të përfshirjes së prindërve dhe disa praktika, ose 
aktivitete për secilën prej tyre:
 Mënyra 1. Prindërimi
 Mënyra 2. Komunikimi
 Mënyra 3. Vullnetarizmi
 Mënyra 4. Të mësuarit në shtëpi
 Mënyra 5. Vendimmarrja
 Mënyra 6. Bashkëpunimi me komunitetin
 Në këto mënyra përfshihen aktivitete që zhvillohen në shkollë, në shtëpi dhe 
në komunitet nga nxënësit, mësuesit, prindërit, drejtuesit e shkollave dhe aktorë 
të tjerë për përmirësimin e shkollës, forcimin e familjes, dhe rritjen e suksesit të 
nxënësve. 

Prindërimi

1- Aktivitetet e Prindërimit ndihmojnë familjet të përmbushin përgjegjësitë e tyre 
kryesore. 
•	 P.sh. ëorkshope, 
•	 programe të mbështetjes së familjes, arsimimit të prindërve dhe krijimin e 
lidhjeve midis prindërve të komunitetit,
të cilat i ndihmojnë prindërit të kuptojnë më mirë zhvillimin e fëmijëve të tyre, 
përmirësojnë aftësitë e tyre të prindërimit dhe kushtet e shtëpisë që favorizojnë 
procesin e të mësuarit në çdo moshë dhe nivel shkollor.
•	 Aktivitetet e Prindërimit i ndihmojnë shkollat të kuptojnë më mirë origjinën, 
formimin, kulturën dhe traditat e familjeve, llojin e prindërimit dhe objektivat që ata 
kanë për fëmijët e tyre. 
2- Aktivitetet e Komunikimit 
I ndihmojnë arsimtarët dhe familjet të shkëmbejnë informacion në lidhje me programet 
shkollore dhe ecurinë e nxënësve në mënyra të ndryshme, të qarta e produktive. 
Shkolla dërgon informacion në familje nëpërmjet shënimeve, buletinëve,                                            
dëftesave, etj. dhe shkëmben informacion në takimet me  prindër dhe nëpërmjet 
telefonatave. 
Aktivitetet e Mënyrës 2 krijojnë komunikim të dyanshëm nga shkolla në familje dhe 
nga familja në shkollë, në mënyrë që familjet të komunikojne lehtësisht me mësuesit, 
me drejtuesit e shkollës dhe me familjet e tjera.
3- Aktivitetet e Vullnetarizmit                                                                     
•	 I ndihmojnë mësuesit/arsimtarët dhe familjet që të punojnë së bashku për të 

mbështetur programin shkollor si edhe punën dhe aktivitetet e fëmijëve. 
•	 Vullnetarë quhen jo vetëm personat që vijnë në shkollë gjatë ditës së shkollës, 

por edhe ata që mbështesin qëllimet e shkollës dhe procesin e të mësuarit të 
fëmijëve në çdo vend apo moment.

    4 – Aktivitetet e të mësuarit në shtëpi      
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•	 Aktivitetet e të mësuarit në shtëpi i përfshijnë familjet në detyrat e shtëpisë, në 
përcaktimin e objektivave për fëmijët e tyre dhe në aktivitete e vendime të tjera që 
lidhen me kurrikulën. 

•	 Këto aktivitete krijojnë lidhje të dyanshme midis shkollës dhe familjes për 
kurrikulën dhe të mësuarit akademik.

5 – Aktivitete të vendimmarrjes përfshijnë familjet si pjesëmarrëse në vendimet e 
shkollës, në qeverisjen dhe në aktivitetet advokuese nëpërmjet Bordeve te Shkollës, 
Këshillave të Prindërve dhe shoqatave të tjera të prindërve. 

Projektet jane nje pjese e rendesishme e punes kunder bullizmit. Si mund t”i perfshijme 
keta femije ne nje projekt.

Tema: Bullizmi
Plani i veprimtarisë
Qëllimi I veprimtarisë
Prindërit, nxënësit të jenë të aftë të njohin bulizmin, të klasifikojnë forma të ndryshme 
të tij dhe të japing kontributin e tyre vullnetar në ndërgjegjësimin e sensibilizimin e 
komunitetit.
Objektivat e veprimtarisë
Në fund tëtrajnimitprindëritdhenxënësit do tëjenëtëaftë:Tëndërgjegjësojëprindëritd
henxënësitpërfenomenin e Bullizmitdhepërmasatqëpomerrkjodukurinëfëmijët 
e moshësnga 9 – 15 vjeç.Tënjohëprindërit e fëmijët me dukurinë 
e Bullizmit.Tëklasifikojnëllojet e Bullizmitqëhasendhe format e 
shfaqjessëtij.Tëjapëmendimdhe ide rrethparandalimittëkëtijfenomeni.
TëpërgatisëdhetëshpërndajëfletëinformueserrethBullizmit.

Kohëzgjatja: 4 orë
Vendi i trajnimit: klasa e shkollës

Partnerët: Prindërit, nxënësit, mësues, përfaqësuestëkomunitetit.

Grupet e punës
Grupet e punës përfshijnë: nxënës, prindër, përfaqësues të komunitetit, përfaqësues 
të drejtorisë, psikologja, mësues.
Rezultatet
Ndërgjegjësimin e komunitetit dhe të fëmijëve rreth kësaj dukurie. Fortësimin e 
mardhënieve nxënës-mësues-prind. Reagim ndaj këtij fenomeni. Në fund të këtij 
projekti pjesëmarësit do të jenë në gjëndje t’u japing përgjigje pyetjeve:
Ç’është Bulizmi?
Cilat janë moshat dhe personat që preken nga kjo dukuri?
Llojët e Bullizmit.
Si duhet të veprojmë kur jemi object I tij ose shoku/shoqja jonë.
Si të mbrohemi nga bullizmi ne rrjetet sociale.
Mjetet: laptop, video projector, fletaformati, lapsa, etj.
Buxheti: buxheti I shkollës.
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Tematika e secilës orë në kuadrin e projektit

Nr Tema objektivat

1 Ç’është “BULLIZMI”?

	 Të njohë bulizmin.

	 Të njohë forma të ndryshme tëBullizmin dhe format 
e shfaqjes së tij.

2 Bulizminëshkollë. Si ta parandaloni?

♣	 Të njohë forma të shfaqjesë së burlizmit në shkollë.

♣	 Të japë mendime ide se si mund të rrisim frymën e 
bashkëpunimit me fëmijët- mësuesit - prindërit

3 Kujdesi me rrjetetsociale pas shkolle.
Hartimiinjëfleteinformuesepërbulizmin.

- Tëflasërrethkujdesitpërpërdorimin e rrjetevesociale 
pas shkolle.

- Tëhartojë me fantazinjëfletëpalosjeinformuesepër-
bulizmin.

4 Shpërndarja e fletëveinformuese 	 Tëbashkëveprojë me tëtjerëtpërrealizimin me suk-
sestëshpërndarjessëfletëpalosjeve.

PLANIFIKIMI I VEPRIMTARISЁ
	Hapi I parë
	Prezantimi me temën e trajnimitdhe me objektivat e trajnimit.
	Informimi rreth temës dhe problematikave që hasen.
	Zhvillimi I trajnimit

Në këtë faze pjesëmarrësit në projekt do të njihen me dukurinë e bullizmit. 
“Një nxënës është object I aksioneve të bullizmit ose viktimë e tij, kur vjen në mënyrë 
të përsëritur gjatë kohës, nga aksionet fyese nga një ose më shumë shokë” (Olwees 
1996).
	 Hapi I dytë
	 Format e Bullizmit në shkollë.
	 Pasojat e tij afatgjata në jetën e fëmijës.
	 Parandalimin dhe këshilla të dobishme se si mund t’I mbrojmë nga bulizmi.
Në këtë faze pjesëmarrësit në projekt do të njihen me bulizmin në shkollë dhe mënyrat 
si ta parandalojnë atë.
Rastet e dhunës në institucionet arsimore dhe educative janë kthyer në një shqetësim 
të madh. Për këtë nevojitet parandalimi I menjëhershëm nëpërmjet masave të 
ndryshme si nga drejtuesit, edhe nga prindërit. Bulizmi në shkollë është në rritje të 
vazhdueshme. Ky shqetësim po prek si të rinjtë adoleshentë, edhe të vegjlit në shkollat 
fillore. Por, përpara se të kalojmë te një sondazh I cili është kryer kohët e fundit, le 
të ndalemi te domethënia e këtij termi. Ai përfshin sjelljet e përsëritura, të dëmshme 
e agresive ndërmjet personave që ndryshojnë në nivelin e tyre të forces dhe mund 
të jenë si fizike, ashtu edhe psikologjike. Ato përfshijnë goditjet, rrahjet, ngacmimet 
verbale, gjestet fyese, përjashtimin ose thjesht presionin për t’iu përshtatur dëshirave 
të atyre që krijojnë sjelljen buliste.
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Duke shkuar më në brendësi të të dhënave të sondazhit, rezulton se episodet e 
bullizmit më të zakonshme janë shprehjet ofenduese dhe tallja, si në ambientet e 
shkollës, edhe në rrjetet sociale.
Ndërkohë, nuk janë të paktë dëshmitarët e drejtpërdrejtë të episodeve të bullizmit në 
shkollë që në gjysmën e rasteve, nuk kanë pasur kurajën të ndërhyjnë për të mbrojtur 
viktimën fatkeqe të  momentit. Por gjithësesi kundër bullizmit në shkollë, mund të 
bëhet shumë: “topi” në këtë pikë u kalon si prindërve, edhe mësuesve, pse jo edhe 
sistemit arsimor në tërësi.

Parandalimi, komunikimi mes prindërve dhe mësuesve

Si mund të luftohet bulizmi në shkollë? Përmes punës dhe bashkëpunimit ndërmjet 
prindërve dhe mësuesve. Në fakt është e rëndësishme që parandalimi I bullizmit 
të jetë fryt I aktivizimit të njëkohshëm të të dyja këtyre palëve. Kjo do të thotë se, 
nëse prindërit kanë një dyshim bulizmi mbi fëmijën e tyre, këtë duhet t’ua thonë 
menjëherë mësuesve. Dhe anasjelltas, nëse  mësuesit vërejnë raste dhune fizike dhe 
psikologjike ndërmjet nxënësve të tyre, atëherë duhet të bëjnë menjëherë mbledhje 
me prindërit.
	Hapi i tretë
	Kujdesi dhe vemendja që duhet t’I kushtojnë prindërit përdorimit të rrjeteve 
sociale nga fëmijët e tyre.
	Si mund të kontrollojnë rrjetet sociale që përdor fëmija pa u shëndruar në diktat.
	Krijimin e një flete informuese.
Një nga mënyrat më të këqija dhe më të përhapura, nëpërmjet së cilës zhvillohet 
bulizmi në shkollë, është përdorimi I rrjeteve sociale, apo i chat-it për të ofenduar 
viktimat e bullizmit. Në këtë kuptim, gjendja bëhet më e rëndë, sepse bëhet fjalë për 
një rast nga I cili ata kanë tendencë të fshihen nga kontrolli I prindërve.
Ndaj, për t’I kthjelluar fëmijët tuaj, është I rëndësishëm një minimum kontrolli edhe 
në momentin kur ata përdorin rrjetet sociale; mjafton të mos viheni shumë re, pa bërë 
shumë zhurmë. Gjeni një mënyrë për t’u bërë shokë ose shoqe me fëmijën tuaj për të 
kuptuar marrëdhëniet e tij/saj në shkollë. Kështu do të vendosni balanca mes lirisë 
dhe kontrollit ndaj fëmijës suaj

Prindërit si ndikues të Bullizmit

Është shumë I vështirë edhe zbulimi I atyre prindërve, të cilët ndikojnë për keq 
te fëmijët e tyre me situate buliste. Në këtë rast u takon mësuesve që të zhvillojnë 
mbledhje të herëpashershme me prindërit për të kuptuar natyrën e tyre apo sjelljen 
që kanë me fëmijët. Gjithashtu, është e rëndësishme të ndërhyni dalëngadalë.
Me ndihmën e mësuesit dhe me idetë e tyre kijohen fletëpalosje informuese për 
bulizmin.
Hapi I katërt
	 Shpërndarjen e fletëve informuese në lagjet përreth shkollës.
	 Falenderimetmëtëpërzemërtapërbashkëpunimin.
Falenderime per pjesemarresit,  ne oren e projektit ,e ne vecanti nxenesit te cilet ishin 
actor te kesaj veprimatrie.
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Abstract

Targeting inflation is one of the regimes applied in many developed or developing countries. 
It is also applied to the Albanian economy under a flexible exchange rate. The average annual 
inflation of the fourth quarter resulted 1.8%, moving to expected direction.  Despite keeping 
inflation under control, pressures and external threats are ongoing.  The recent financial crisis 
has also had its effects on the efficiency of monetary policy on prices.  The aim of this paper 
is to make a qualitative and quantitative assessment of exchange rate as channel of monetary 
transmission by providing evidence from Albanian experience by using Autoregressive VAR 
model. As an open economy the exchange rate has been one of the most important contributing 
at price level by exchange rate pass-through. 

Keywords: Inflation, monetary transmission mechanism exchange rate.

Indtroduction

The recent decades, the inflation targeting strategy has been widely used by both 
developed and developing countries, with non-consolidated capital markets. For all 
authors it is acknowledged that inflation is a monetary phenomenon, therefore, in the 
long run, monetary policy can contribute to the economic development of the country 
while maintaining a low and stable inflation rate. For this reason, the main objective 
of monetary policy is price stability. The development of inflation in Albania has 
been under the pressure of local and international macroeconomic developments in 
which it is noted that the annual inflation rate has reached stabilized values due to the 
generation of tolerance of the Bank of Albania (Boka, Torluccio, 2013). The Inflation 
Targeting Regime is a forecasting procedure that analyzes the dependence between 
the economic indicators step by step to the level of macro-links and is a publicly 
understandable mechanism that leads to increased central bank responsibility. 
The Bank of Albania aims at a positive inflation rate to take into account the rapid 
technological evolution of products and their quality improvement.
The exchange rate mechanism will be examined in the third part. With the increasing 
internationalization of economies all over the world and flexible exchange rate, the 
importance of the exchange rate has increased This mechanism is thought to be more 
important in open economies and increases with the degree of openness (Mishkin, 
1996) means that in a relatively closed economy, its effect should not be very important.  
His dynamics has changed and the financial crisis has had an impact. 

2.Inflation targeting

Inflation targeting can be defined as a regime that contains a clear target for future 
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inflation and a commitment to price stability as the main long-term goal of monetary 
policy. Transparency is required in this context as public communication with the 
monetary authorities' plans and objectives increases and accountability as the central 
bank is also fully responsible for achieving the predetermined inflation target. 
Inflation targeting consists of five key elements: (i) reporting to the public of the 
quantitative target of mid-term inflation: (ii) institutional engagement to stabilize 
the price as a primary objective of monetary policy; (iii) an information strategy 
including many variables (not just the total money supply or exchange rate offer) 
used to establish policy instruments; (iv) enhancing the transparency of monetary 
policy by notifying the public about the plans, objectives and decisions of the Central 
Bank; and (v) an increase in accountability (Mishkin 2001). Credibility plays a key 
role in the inflation targeting regime, as it can help to anchor inflation expectations 
and consequently affects the output curve. To build credibility, the central bank 
should effectively communicate policy actions and its intentions to the public. Lastly, 
when inflation outcomes show a significant deviation from objective inflation, the 
central bank usually needs to give an explanation, detailing its contribution, factors, 
and indicating further corrective actions. Performance can be assessed by comparing 
inflation targets and inflation outcomes since the implementation of this regime.
In the short run, supply shocks such as changes in energy prices or food prices may 
lead to deviations of the current inflation rate from inflation targeting. This is one 
of the reasons why central banks may decide to target the core inflation rate instead 
of the total inflation rate or use it as a reference. If the central bank has to decide the 
object of stabilization of production is more controversial. In the short run, monetary 
policy can contribute to reducing output fluctuations compared to the potential 
level. The strict inflation targeting regime considering only the inflation rate does not 
contribute to the stabilization of real activity in the short run. The global financial crisis 
that began in 2007 was accompanied by a large decline in real GDP, with substantial 
interest rate cut. The zero interest rate brought monetary policy constraint to stabilize 
the real economy, reopening the debate on setting double targets for monetary policy. 
The dual objectives of monetary policy or favoring the implementation of flexible 
inflation targeting strategy considers the short-term correlation between inflation 
control and the stability of real economic activity. Meyer (2001) and Palmqvist (2007), 
despite the difficulties faced by central banks to assess the potential product, have 
favored the use of flexible inflation rather than strict inflation. Albania has been one of 
the countries with great fluctuations in inflation, where inflation declined from 85% 
in 1993 to 22.6% in 1994 and after these transition years reached the lowest value of 
7.8% in 1995, but these rates would not be stable for a long time, as at the end of 1997 
the annual inflation rate reached 42% as a result of the collapse of pyramid schemes. 
(Bolle & Meyer, 2013) In 1999-2000, Albania had a negative inflation rate that led to a 
deflationary period, but in the mid-2001 inflation it rose to 5.6% and in 2002 reached 
a higher value of 7.7%. Such high values, as a result of a number of factors such as the 
electricity crisis, political problems, the slowdown in international economic growth 
and the introduction of the euro in early 2002. Analyzing the period 2007-2011, it 
can be noticed that the average inflation rate has fallen to 3.1% close to the Bank of 
Albania's inflation target, total budget deficit financing, which is one of the main 
objectives of the BoA in order to achieve control of monetary supply (BoA, 2013). 
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Monetary policy of the Bank of Albania manages the money supply and interest rates 
by achieving price stability in the short and medium term. The reason the Central 
Bank approves inflation targeting is to show more transparency and credibility, and 
according to the Bank of Albania it is considered the most appropriate monetary 
policy for Albania in these respects (Kodheli, 2006). The Bank of Albania has set a 
new target of 3% from 2-4% previously, which is expected to generate an important 
point for inflation expectations and anchor them to our inflation target using some 
models of the econometric inflation forecast. 
Targeting a low inflation rate leads to maintaining positive real interest rates, thus 
helping to generate savings and financial flows in supporting investment in the 
economy. The Bank of Albania has launched a target inflation rate of 3.0% due to the 
need for higher volatility of relative prices and also helps the convergence process 
with developed economies to reach the European Union (BoA, 2014). This bank 
reviews the inflation targets annually and publishes them in Annual Reports where 
the most important objective is to maintain a target of 2% to 4% in the medium term. 
One reason why the increase of price volatility in Albania is due to the high share of 
food consumption and to get rid of the seasonal volatility is to aim for the average 
inflation. The target of 2-4% is the reasonable volatility of the estimated prices, 
regardless of the time fluctuations (BOA, 2013). 

Fig 1. Consumer Price Index

Source: INSTAT
Price level or inflation. A major academic discussion has occurred about whether 
it is preferable for monetary policies to be oriented towards price or inflation. The 
widespread conclusion was that inflation targeting brings more uncertainty to long-
term price forecasts than the price level target, complicating the long-term planning 
of individuals and firms. However, the price level target is apparently accompanied 
by higher short-term fluctuations in inflation and output. Another disadvantage is 
that the target price level forces the central bank to withstand temporary inflation 
by generating a disinflation, which may have an unanticipated negative impact on 
the financial system. However, the credible price level target can reduce the risk of 
continuous disinflation, as a negative price deviation creates inflationary expectations 
to compensate for it. 
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3.Transmission mechanism of exchange rate

Even (Batini et al., 2001) argues that this channel is particularly important for open 
economies. Within this channel, if the nominal interest rate increases compared to 
the foreign interest rate, the equilibrium in the foreign exchange market requires 
that the domestic currency gradually depreciate. This expected depreciation in the 
future requires an initial domestic currency rating as discussed by (Ireland, 2005). 
Claiming unchanged prices, this estimate shows the rise in prices of manufactured 
goods in the country as compared to goods produced abroad. This implies a drop 
in net exports that causes a decline in domestic production and employment. 
Through this channel, the development of foreign inflation may also affect internal 
inflation, as described by (Nell, 2004). (Berben et al., 2004) clarifies that the increase in 
instrumental monetary policy variables can directly result in lowering the price level 
by lowering the prices of imported goods and services. The study by (Lian, Wang, 
2011) assesses the exchange rate conversion mechanism in final commodity prices 
for the 9 OECD countries, using a VAR model. The authors found empirical data 
supporting an exchange rate component for most countries. The rate of the exchange 
rate mechanism passes along the distribution of the chain. Moreover, it is concluded 
that a greater coefficient is the transmission mechanism associated with a smaller 
economy, a higher import rate, a more stable exchange rate a less stable monetary 
policy environment, a more high inflation and a more stable aggregate demand. The 
study of (Savoie-Chabot, Khan 2015) shows that exchange rate transmission may 
have an impact on consumer commodity prices in Canada. The Canadian dollar's 
recent deviation had a considerable impact on the rate of inflation in Canada. 
Although inflation-based indicators are commonly used to help isolate ongoing 
inflation pressures, such measures are not immune to the impact of exchange rate 
transmission. The study (Municipality, Kunovci, 2017) shows some new evidence on 
the impact of the eurozone exchange rate. In line with the economic literature, the 
empirical results showed a large but unstable transmission in import prices and the 
acceleration of the general level of consumer prices in the euro area. The authors 
stressed that the impact on the euro area may largely depend on the composition 
of the economic shocks that lie at the base of the exchange rate movement. The 
study (Jašová, Moessner, Takáts, 2016) analyzes how exchange rate transmission has 
changed since the global financial crisis. It is reported that the transmission through 
the exchange rate on CPI-based inflation for emerging economies was reduced to 
the brink of financial crisis. This decline in impact is associated with low inflation in 
these countries. By contrast, exchange rate transmission in developed economies has 
remained relatively stable over time, at a lower level than in developing countries. 
These results lie with the short-term and long-term past. Other studies analyze 
the weight of the exchange rate mechanism in transition economies. (Leitemo, 
Sŏderstrŏm, 2001), (Kara, Nelson, 2002), (Samkharadze, 2008), (Bardsen, Jansen, 
Nymoen, 2003) have determined that the exchange rate is a significant variable for 
inflation developments in countries open to international trade . In a study on Central 
and Eastern European economies from (Beirne, Bijsterbosch, 2009), data for a large 
impact of exchange rate on inflation of about 0.6 were found for the whole region. 
The large exchange rate effect has also been analyzed for countries with the adaptable 
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exchange rate regime such as (Coricelli, Jazbec, Masten, 2004) and (Masten, 2004). 
In economies with large dollarization, such as Croatia, the exchange rate impact is 
estimated to be small. (Billmeier, Bonato, 2002), have estimated the exchange rate 
impact coefficient in the consumer price index to be around 0.3. The small exchange 
rate impact on this country is empirically supported by (Posedel, Tica, 2007), and the 
main explanation for this is the low inflation after the stabilization policies. Reducing 
the exchange rate impact in a low inflation environment is empirically supported 
by (Wegert, MacDonald, 2006), (Mihaljec, Klau, 2007), and (Bailliu, Fujii, 2004). In 
addition to this argument some authors, for example (Reyes, 2004), associate the 
existence of a small inflation impact on inflation with the objective inflation targeting 
regime that is widespread in Central and Eastern European countries. Before the 
transition process started, the "administrative" exchange rate was applied in Albania. 
Under this exchange rate regime the country could not follow an independent 
monetary policy and the Central Bank had to intervene in the foreign exchange 
market whenever the exchange rate parity was different from that of the official using 
the official transaction reserve. For the Albanian economy there are some empirical 
works that have estimated the impact of the exchange rate on inflation. (Muco, Sanfey, 
Taci, 2004) have found that the importance of the exchange rate in explaining the 
inflation forecast error has increased with the implementation of direct instruments of 
monetary control by the Bank of Albania. Of the 23.9 percent of the inflation forecast 
error explained by the exchange rate during 1993M1 -2000M8 has increased to 27.5 
percent during 2000M9 -2003M12.. (Peeters, 2005) in its study, analyzes the monetary 
policy transmission mechanism for the period 1998M1 -2004M12, has found data that 
the exchange rate is losing its impact to the benefit of other transmission channels, 
such as the credit channel. This conclusion is supported by (Istrefi, Semi 2007), and 
(Tanku, Vika, Gjermeni, 2007). There is an immediate response of inflation to shocks 
in the exchange rate. Even though the exchange rate continues to be an important 
variable for explaining inflation in Albania, with the development of financial market 
its importance will decrease (Kola, Liko, 2011). Also a study from Bank of Albania 
(Kolasi, Shijaku, Shtylla, 2010) highlights new evidence  based  on a SVAR estimation 
about the effect of monetary transmission channels on aggregate output  and headline  
and  core  inflation.  They conclude that the exchange rate channel is not as strong as 
reported in previous works, and that the money and expectations channel play the 
most important role within the transmission mechanism. 

4.The Empirical model

VAR methodology is used for empirical model. In the model are included  inflation 
represented by CPI, monetary aggregate M1, repo interest rate, lending rate, credit to 
private sector and effective exchange rate of lek domestic currency with euro for the 
period M7 2006 - M12 2017. Before use all the variables were transformed in order to 
account for stochastic or deterministic trends. In Tab. 3 are represented the unit root 
test based on Augmented Dickey Fuller test. The CPI, M1, credit to private sector and 
effective exchange rate, repo interest rate, lending rate before uses are transformed 
in logarithm, then in log first differences that represent a growth rate of respective 
variable.  The results of granger causality are reported in Table 2. The result in Fig. 
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3 demonstrate the shock in the money supply has a small effect on inflation after 
two months and dies out gradually after. Exchange rate euro-lek shock has effect on 
inflation after two months. is noticed a immediate response of inflation. This confirms 
the pass-through of exchange rate on inflation
The variance decomposition analyze complemented the results of impulse response 
function, which is represented in the table:1. The own shocks variable explain the 
major part of inflation variance decomposition. Shocks of exchange rate explain 
about 3.6 percent of variance error of inflation and the major impact after 12 months. 
Credit shock explain about 1.4 percent of variance error of inflation after 12 months. 
Monetary M1 shock explain about 0.5 percent of variance error of inflation after 12 
months e base interest rate only 0.3, affected also from the period after the financial 
crises and the unconventional monetary policy at a lower interest rate. Like some 
previous studies done before, an important variable for explains the inflation in 
Albania  is exchange rate, but its importance is decreasing with the development of 
financial sector in Albania, in favor of other channel like credit channel. The variance 
decomposition of exchange rate, shows that money growth explains about 11 percent 
of forecast error variance in exchange rate. Base interest rates explain about 0.7 
percent of forecast error decreasing the impact over the years. Its own shocks explain 
the major part of forecast error of about 94 percent after the first  month.
Fig. 3. VAR impulse response function     
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Tab. 1. Variance decomposition VAR July2006–December 2017

5 Conclusion

Inflation targeting is one of the policies pursued in many countries around the world. 
Holdings in target inflation rates is important given the effects of inflationary periods. 
It will be more optimal targeting inflation than monetary targeting or exchange rate, 
fulfilling the impossible trilemma theory. The consumer price index is used as a 
reference indicator. One of the channels of monetary policy transmission like that 
the exchange rate pass-through, has been noted that has an impact on the prices in 
Albania despite it has fallen in years.
Tab. 2. Appendix 1:  Granger test of causality. Note: The variables in rows Granger 

cause
the variable in columns
Tab. 3. Appendix 2: Augmented Dickey Fuller (ADF) Test Results. Critical value at 
the 5% level for the 1st difference 



238

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Tab. 4. Test Statistics and Choice Criteria for Selecting the Order of the VAR Model. 
Based on Akaike Information Criteria the maximum lag number is one
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Kongresi Amerikan përballë politikës së jashtme amerikane ndaj çështjes së 
Kosovës 1986-1996
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Abstrakt

Objekt i shqyrtimit në këtë punim është veprimtaria e Kongresit Amerikan ndaj çështjes së 
Kosovës, që ndikoi në trajtimin më domethënës të saj nga ana e Administratës së SHBA-së dhe 
përfshirjen e Kosovës në orbitën e interesit të politikës së jashtme amerikane.    
Veprimtaria e Kongresit të SHBA-së ndaj çështjes së Kosovës në vitet 1986-1996, ishte me 
rëndësi për sensibilizimin e opinionit politik amerikan dhe ndërkombëtar, si dhe për trasimin 
e politikës së jashtme zyrtare amerikane ndaj Kosovës. 
Propozimi i projekt rezolutave, dëgjimet në Komisionet e Politikës së Jashtme pranë Dhomës 
së Përfaqësuesve dhe Senatit të Kongresit të SHBA-së, si dhe veprimtaria tjetër përcjellëse e 
relacionit me publik lidhur me zgjidhjen e çështjes së Kosovës, trajtohen gjerësisht në këtë 
punim shkencor. 
Kjo veprimtari Kongresionale ka qenë e një rëndësie jashtëzakonisht të madhe për përcaktimin 
e politikës së jashtme amerikane ndaj çështjes së Kosovës dhe për përfshirjen e saj në orbitën e 
interesit të politikës së jashtme amerikane. 

Fjalë kyçe: Politika amerikane, Kongresi amerikan, Kosova, Rezoluta, Senati, Dhoma e 
Përfaqësuesve.

Hyrje

Fillimi i procesit të përfundimit të Luftës së  Ftohtë, nxiti edhe krijimin e parametrave 
të reja të politikës ndërkombëtare. Krijimi i rendit të ri Botëror dhe ndryshimi i 
forcave në arealin ndërkombëtar, shkatërrimi i bllokut socialist lindor, e me këtë edhe 
mundësia e mbi jetimit të shoqërive e ekonomive të shteteve të Evropës Lindore e 
Juglindore, krijuan rrethana të paqëndrueshme për mbijetesën e Jugosllavisë si shtet 
i përbashkët i shumë popujve me interesa nacionale diametralisht të ndryshme, duke 
krijuar një problem ndërkombëtar me shpërthimin e luftërave në këtë hapësirë dhe 
një fazë të veçantë historiografike.
Vizioni i politikës amerikane për Evropën që nga rënia e komunizmit ishte një 
“Kontinent i cili është i plotë, i lirë dhe në paqe”. Objektivat e SHBA-së në Evropën 
Lindore si tërësi, duke përfshirë shtetet e bllokut socialist e të satelitëve të Bashkimit 
Sovjetik, ishin aspiratat për liri, prosperitet dhe vetëvendosje. Si pikë themelore e 
politikës amerikane për realizimin e këtyre qëllimeve, ishte që aspirata e një Evropë 
të lirë, duhej të jetësohej nëpërmjet çlirimit nga okupimi Sovjetik i Evropës Qendrore 
dhe Lindore.1

Politika e jashtme amerikane kishte një qëndrim të prerë për Evropën si aleate dhe 
me interes të veçantë, për ruajtjen e unitetit të saj, parandalimin e konflikteve të 
mundshme dhe prosperitetit të përgjithshëm në tërë Kontinentin. Qëndrimi ndaj 

1  National Security Review – 4, (February 15, 1989). “Comprehensive Review of US-East Europian 
Relations”, The White House, Washington D.C. The White House, Washington D.C., p. 1.
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Evropës Juglindore ishte i njëjtë, por me specifikat e saj të ballafaqimit me një intensitet 
të ri të ngjarjeve me përfundimin e LF-të dhe fillimit  të konfliktit e shpërbërjes në 
Jugosllavi, me ç’rast Bashkësia Ndërkombëtare në përgjithësi u zu në befasi dhe 
mbeti e stepur në qasjen ndaj pozicionimit politik të duhur ndaj këtyre ngjarjeve, po 
ashtu, për shkak të rikrijimit të marrëdhënieve në dimensionin global.  
Veprimtaria e Kongresit të SHBA-së lidhur me çështjen e Kosovës, në periudhën 
kohore nga viti 1986-1996, ishte e ngjeshur dhe me rëndësi për sensibilizimin e 
akterëve dhe opinionit politik e publik, si dhe për trasimin e politikës së jashtme 
amerikane, ndaj saj. Paraqitja, miratimi i projekt rezolutave, dëgjimit në Komisionet 
e Politikës së Jashtme pranë Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit të Kongresit të 
SHBA-së, si dhe veprimtarisë tjetër përcjellëse të relacionit me publik lidhur me 
zgjidhjen e çështjes së Kosovës, ka qenë e një rëndësie të madhe.
Paraqitja e parë më 17 Qershor 1986, e një projekt rezolute për Kosovën referuar 
Komitetit për punë të jashtme, ishte rezoluta historike “Për dënimin e shtypjes së 
shqiptarëve etnik nga Qeveria e Republikës Federale të Jugosllavisë”, e sponsoruar 
nga ana e  Kongresmenit Joseph Diogardi, me numër të Rezolutës 358, të Dhomës së 
Përfaqësuesve të Kongresit të 99-të, të Sesionit të Dytë.2

Kjo Rezolutë ishte rezultati i parë i prekshëm i një lobimi profesional në konditat 
amerikane për trajtimin e problemit të Kosovës, nëpërmjet së cilës projekt-rezolutë 
dënohej Qeveria e Jugosllavisë për represionin ndaj shqiptarëve etnikë, përkundër 
shprehjeve paqësore të pikëpamjeve të tyre politike, kërkonte shqyrtimin e rasteve të 
shqiptarëve të burgosur për akuzat politike dhe lirimin e atyre që nuk kanë përdorur 
apo avokuar dhunë, sigurimi i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe 
kërkonte nga Qeveria e RSFJ-së, të punojë me udhëheqësit e shqiptarëve etnikë, për 
të ngritur statusin Kosovës, në një pozitë të Republikës. 
Rezoluta deklaronte se Kongresi: 
(1) Dënon Qeverinë e RSF të Jugosllavisë për represionin ndaj shqiptarëve etnikë, për 
shprehjet paqësore të pikëpamjeve të tyre të pavarura; 
(2) I bën thirrje Qeverisë së RSFJ-së për të shqyrtuar rastet e shqiptarëve të burgosur 
për akuzat politike dhe për lirimin e atyre që nuk kanë përdorur apo avokuar dhunë; 
(3) I bën thirrje Qeverisë së RSFJ-së që të veprojnë për të siguruar që të drejtat e njeriut 
dhe liritë themelore siç janë të përfshira në Marrëveshjet e Helsinkit dhe dokumentin 
përfundimtar të Madridit të respektohen për personat nga të gjitha grupet etnike; si 
dhe
 (4) I kërkonte Qeverisë së RSFJ-së, të punojë me udhëheqësit e shqiptarëve etnikë, 
për të ngritur statusin Kosovës, në një pozitë të Republike të plotë.3

Kjo projekt rezolutë u drejtua në veprim për Koment Ekzekutiv të kërkuar nga 
Departamenti i Shtetit.
Viti 1989, ishte vit i kthesës në periudhën e pas Luftës së Ftohtë, në relacionet e 
marrëdhënieve ndërkombëtare të SHBA-së dhe të mundësisë reale të ndryshimeve 
domethënëse në Evropën Lindore dhe Juglindore. Rikrijimi i hartës politike në Evropë 
dhe të një rendi të ri Botëror, ishin në horizont. Shthurja e bllokut socialist lindor 
dhe mundësisë së mbi jetimit të shoqërive dhe ekonomive të dirigjuara të shteteve të 
Evropës Lindore e Juglindore, krijuan rrethana të paqëndrueshme për mbijetesën e 
2  H.Con.Res. 358, (Introduced 06/17/1986). “A concurrent resolution condemning the repression of ethnic 
Albanians by the Government of the Socialist Federated Republic of Yugoslavia”. 99th Congress (1985-
1986), Sponsor: Rep. DioGuardi, Joseph J. [R-NY-20]. 
3  Ibid; Dedushaj, Naim, (2006). “Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fati i Kosovës”. Prishtinë, p. 79-80.
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Jugosllavisë si shtet i përbashkët i shumë popujve me interesa nacionale diametralisht 
të ndryshme, duke ndikuar edhe në fatin e Kosovës. Dimensioni i ndryshëm etnik, 
territorial, kulturor, gjuhësor, fetar, politik dhe ekonomik në Ballkan, shpejt morën 
kahje ndërkombëtare, si problem Evropian e trans Atlantik.
Kontribut të madh në lobimin për përkrahjen e çështjes së Kosovës në Kongresin 
Amerikan dhe në kollaret e krijimit të politikës së jashtme amerikane, ka dhënë 
mërgata shqiptaro-amerikane, me ç’rast zëri i Kosovës filloi të dëgjohet dhe u 
realizua sensibilizimi ndërkombëtar i çështjes së Kosovës, e cila ishte një arritje e 
domosdoshme drejt rrugëtimit të Kosovës për liri dhe pavarësi.
Gjatë vitit 1989 u paraqitën tri Rezoluta për Kosovën në Kongresin Amerikan. 
Rezoluta e parë e paraqitur në prag të suprimimit të autonomisë së Kosovës, referuar 
Komitetit për punë të jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit të 101-të, të 
Sesionit të Parë, më 09 Mars 1989, me numër të Rez. 70. Rezoluta është sponsoruar 
nga Kongresmeni Demokrat Tom Llantosh, si dhe ko-sponsoruar nga përfaqësuesit 
e Partisë Republikane Kongresmenët Benjamin A.  Gilman, John Edward Porter, 
Dennis  J. Hastert dhe Joseph P. Kennedy.4 
Projekt rezoluta shpreh shqetësimin mbi zhvillimet e fundit në RSF të Jugosllavisë, 
me përkeqësimin e përshpejtuar të gjendjes së shqiptarëve që ishin shumicë dërmuese 
në Kosovë  dhe duke aluduar se rrethanat ekzistuese në RSFJ kumtojnë përfundimin 
e statusit autonom të Kosovës të garantuar me Kushtetutën Jugosllave të 1974. Si 
pasojë e këtyre konditave kjo projekt rezolutë kërkonte me ngulm që të ndërmerren 
hapa për parandalimin e dhunës dhe gjakderdhjes në Kosovë. Po ashtu, kërkonte nga 
Presidenti i SHBA-së, që të drejtojë Departamentin e Shtetit për të përçuar mbështetjen 
e SHBA-së për vazhdimin e autonomisë së brendshme të Krahinës së Kosovës.5

Përkundër faktit që kjo projekt rezolutë nuk u miratua formalisht, duhet cekur se 
zgjojë interesimin e opinionit publik mbi situatën në Kosovë, si dhe ishte shenjë 
fillestare e një përkrahjeje a-politike shumëvjeçare dhe konstante të çështjes së Kosovës 
në Kongres, duke përfshirë Kongresmen e Senator të të dyja partive amerikane, të 
tubuara rreth një qëllimi të drejtë për mbrojtjen e aspiratave të popullit shqiptar në 
Kosovë.
Më 23 Mars 1989 u suprimua mëvetësia e Kosovës nga ana e Serbisë, që rezultoi me 
shkeljen drastike të të drejtave themelore politiko-juridike të popullit të Kosovës. Ky 
akt shënon edhe periudhën pa kthim të rrugëtimit të Kosovës drejt ri konstituimit 
të së drejtës së saj legjitime të subjektivitetit shtetëror, si dhe zë fill edhe fillimi i 
shpërbërjes së Jugosllavisë. Instalimi i Aparteidit e shtetit policor serb në Kosovë, me 
shtypjen sistematike të organizuar të Serbisë ndaj popullit shqiptar në Kosovë, vuri 
në lëvizje organizimin e jetës politike dhe rrjedhave shoqërore të popullit në Kosovë 
dhe qartësimin e vizionit politik.
Politika e jashtme amerikane ndaj çështjes së Kosovës, kushtëzohej nga pozicioni 
i SHBA-së në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe karakterizohet me mbrojtjen 
e autonomisë së Kosovës dhe balancit politik të Federatës para ndryshimeve 
kushtetuese të Kosovës në relacion me Serbinë dhe në Federatën Jugosllave.   
Rezoluta e dytë gjatë vitit 1989 u prezantua më 4 Prill 1989, në Kongresin e 101-

4  H.Con.Res. 70, (Introduced 03/09/1989). “Expressing grave concern over the rapidly deteriorating 
condition of ethnic Albanians living in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia”. 101st Congress (1989-
1990). Sponsor: Rep. Lantos, Tom [D-CA-11].
5   Ibid.
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të të Sesionit të Parë, me numër të Rezolutës 84.6 Rezoluta është sponsoruar nga 
Kongresmeni Republikan William S. Broomfield,  si dhe ko-sponzoruar7 nga 9 anëtarë 
të Dhomës së Përfaqësuesve. 
Kjo Rezolutë e Kongresit kritikon shkeljen e të drejtave të shqiptarëve etnik në 
Jugosllavi dhe përpjekjen e Serbisë për të ndryshuar bilancin etnik, ndryshimet jo 
ligjore të Kushtetutës së Kosovës së 1974, si dhe kërkonte nga Departamenti i Shtetit 
që të vëzhgoi situatën e të drejtave të njeriut, si dhe në rast të dështimit nga ana 
e Serbisë, respektivisht RFJ-së, të rishikon marrëdhëniet politike e ekonomike të 
ndërsjella. 
Hyrja e rezolutës, para parashtrimit të pikave vepruese, bënë thirrje për respektimin 
e Kushtetutës së vitit 1974 të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, e 
cila mbronte të drejtat dhe balanconte interesat e grupeve të ndryshme etnike të 
Jugosllavisë, nga krijimi i një sistemi federal nëpërmjet gjashtë republikave dhe dy 
rajoneve autonome. Në këtë prizëm ritheksohet se 90 përqind e popullsisë së Kosovës 
është me prejardhje etnike shqiptare, si dhe karakterizohej me një stagnim ekonomik, 
neglizhencë të arsimit, dhe diskriminim shoqëror të shkaktuar ndaj shumicës së 
popullsisë nga ana e politikave diskriminuese të Republikës së Serbisë, duke e bërë 
vendin më të varfër në Jugosllavi. Po ashtu, paraqitet shkelja e të drejtave të njeriut 
nëpërmjet rezultateve të raportit të Departamentit të Shtetit të vitit 1988, “Të Vendeve 
mbi Praktikat e të Drejtave të Njeriut”, duke numëruar arrestimet dhe dënimet për 
“krime verbale”, si praktik ndaj popullatës shqiptare në Kosovë dhe në Maqedoni në 
një nivel të konsiderueshëm, dhe se ligji jugosllav lejonte arrestimin dhe burgosjen 
e qytetarëve jugosllavë për veprimet që konsideroheshin “propagandë armiqësore” 
si vepra penale nga shteti jugosllav, edhe kur ato ishin kryer jashtë saj dhe nuk janë 
krime në shtetin në të cilin ato zhvilloheshin. Ndërsa në nëntor të vitit 1988, si rezultat 
i presionit politik të Serbisë dhe Federatës, u ndërrua udhëheqësia politike e instaluar 
nga vet përbërja e RSFJ-së më parë, si rezultat i përpjekjeve serbe për të legjitimuar 
aneksimin me “kushtetutë” të Kosovës, dhe u zëvendësuan nga një lidership “më 
të përshtatshëm” kuisling, për t'u shërbyer interesave serbe. Më këtë suprimim të 
dhunshëm të autonomisë së Kosovës, që i parapriu një fushatë disa vjeçare, më 28 
mars 1989, morri me dhunë kontrollin e policisë, gjykatave, mbrojtjen civile dhe 
emërimet zyrtare, duke i dhënë Serbisë mjete shtesë për të reduktuar autonominë 
në tërësi. Si ilustrim për këtë veprimi të dhunshëm të paramenduar të Serbisë, në 
këtë Rezolutë, citohet Kryetari i Parlamentit të Serbisë Borislav Joviqi, i cili thotë se 
“Iluzioni se Kosova do të mund të ndahet nga Serbia, është shkatërruar përjetë”. Në këtë 
hyrje të Rezolutës, si element shqetësues që nxiti edhe parashtrimin e këtij akti të 
Kongresit, ishin edhe demonstratat e shqiptarëve shumicë e popullatës në Kosovë, 
duke shprehur shqetësimin e tyre të thellë për ruajtjen e të drejtave të tyre, që 
rezultuan edhe me vrasje të shumta të tyre, si rezultat i veprimeve të policisë serbe.8 
6  H.Con.Res. 84, (Introduced 04/04/1989). “Expressing the sense of the Congress criticizing the infringement 
of Albanian ethnic rights in Yugoslavia”. 101st Congress (1989-1990). Sponsor: Rep. Rep Broomfield, 
William S.
7  Rep Collins, Cardiss [IL-7] - 5/10/1989; Rep Gilman, Benjamin A. [NY-22] - 4/13/1989; Rep Gunderson, 
Steve [WI-3] - 5/10/1989; Rep Hughes, William J. [NJ-2] - 4/13/1989; Rep Levine, Mel [CA-27] - 
4/13/1989; Rep Lipinski, William O. [IL-5]-4/13/1989; Rep Mrazek, Robert J. [NY-3] - 5/10/1989; Rep 
Porter, John Edward [IL-10] - 5/10/1989; Rep Rangel, Charles B. [NY-16] - 4/13/1989.
8  H.Con.Res. 84, (Introduced 04/04/1989). “Expressing the sense of the Congress criticizing the infringement 
of Albanian ethnic rights in Yugoslavia”. 101st Congress (1989-1990). Sponsor: Rep. Rep Broomfield, 
William S.
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Rezoluta përbëhej nga katër pika:
Pika (1) “kritikon përpjekjet e Republikës së Serbisë për të prishur bilancin etnik të 
themeluar sipas Kushtetutës së 1974 të Jugosllavisë dhe duke shkelur mbi të drejtat e 
shqiptarëve etnikë të Rajonit Autonom të Kosovës;
(2) i bën thirrje Presidentit për të shprehur shqetësimet e Kongresit drejtuar Qeverisë 
së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë lidhur me hapat e ndërmarrë nga 
Kuvendi i Republikës së Serbisë më 28 mars 1989, për ndryshimin e Kushtetutës 
Serbe;
(3) kërkon nga Presidenti, nëpërmjet Departamentit të Shtetit, që të vazhdojë të 
monitorojë situatën e të drejtave të njeriut në Kosovë, dhe të sigurojë informacione 
përkatëse Kongresit; si dhe
(4) nxit Presidentin të rishikon marrëdhëniet, duke përfshirë edhe marrëdhëniet 
tregtare, ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Jugosllavisë, në rast se Republika e 
Serbisë vazhdon të shkelë të drejtat e shqiptarëve etnikë të Kosovës.”9

Rezoluta ju referua Nën-Komisioneve të Dhomës së Përfaqësuesve, si dhe për Koment 
Ekzekutiv të kërkuar nga Departamenti i Shtetit.
Kjo qasje militante e regjimit Millosheviqian të Serbisë, me anulimin e Autonomisë së 
Kosovës dhe me instalimin e aparteidit shtetëror të Serbisë, të dhunës sistematike e 
brutale, persekutimin dhe heqjen e të gjitha të drejtave themelore njerëzore, politike, 
arsimore, kulturore, shëndetësore dhe sociale të shqiptarëve, që ishin shumicë 
dërmuese me mbi 90% të popullatës në Kosovë, shënon edhe zyrtarisht fillimin e 
zbatimit të planit të Millosheviqit për hegjemonizmin serb, si dhe fillimin e shembjes 
së shtetit federal të Jugosllavisë.
Rrjedha e shpërbërjes së Jugosllavisë Federale, e gjeti çështjen e Kosovës si një çështje 
e veçantë politike e juridike që buronte nga statusi i saj i veçantë autonom i njësisë në 
kuadër të Federatës Jugosllave, nga e cila edhe rrjedhi nevoja për ta përcaktuar statusin 
e ri dhe final të Kosovës, nga vet fakti i  lidhjes së statusit politik të saj me Federatën 
Jugosllave në shpërbërje. Politika e Shteteve të Bashkuara ka mbajtur një qëndrim të 
mos lejimit të përsëritjes së konfliktit, duke marrë parasysh historikun e dhunshëm 
të rajonit të Ballkanit Perëndimor, që nga Lufta e Parë Botërore, si dhe konfliktet e 
armatosura dhe aktet makabre nga shpërbërja e ish-Jugosllavisë. Këto marrëdhënie 
ishin të përfshira në një kontekst të politikës rajonale, sikurse edhe me Kosovën, të 
përqendruara në promovimin e integrimit në institucionet evro-atlantike, mbrojtjen e 
stabilitetit dhe të drejtave të njeriut, me mision për të nxitur paqen, prosperitetin dhe 
të drejtat e njeriut në të gjithë kontinentin e Evropës.10

Politika e rezistencës paqësore për pavarësinë e Kosovës karakterizohej nga një 
homogjenitet, një unitet i përgjithshëm politik i vizionit për liri e pavarësi si dhe 
këmbëngulja për ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës dhe marrjen e përkrahjes 
ndërkombëtare për këto politika, veçanërisht të SHBA-së. Përcaktimi në atë stad i 
kësaj qasjeje të shqiptarëve të Kosovës, për një luftë politike me masa demokratike 
paqësore, ishte një imperativ i konstelacioneve të forcave në teren duke marrë 
parasysh rrethanat okupuese dhe raportit të forcave ndërmjet një shteti policor e 
ushtarak sikurse ishte Serbia, si dhe të një mundësie të ndërmarrjes së një ofensive të 
9  Ibid.
10  United States Department of State. (Aprill 17, 2009). “Written Statement of the United States of America 
concerning the request of the United Nations General Assembly for an advisory opinion on the question of 
the Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional 
Institutions of Self-Government of Kosovo“, ICJ, Washington, D.C., p.2.
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përgjithshme ushtarake për futjen nën sqetull të saj të territoreve të tjera në Jugosllavi, 
ku jetonin popullatë serbe sikurse në Slloveni, Bosnjë, Kroaci, Kosovë, si dhe të 
preventoi në mënyrë demonstrative ushtarake shpërbërjen e Jugosllavisë. Nëpërmjet 
orientim paqësor të lëvizjes kombëtare shqiptare në Kosovë për zgjidhjen e çështjes 
së Kosovës, në periudhën kohore 1989-1997, u evitua gjakderdhja dhe u tentua që 
të krijohen mundësitë për një zgjidhje të drejtë paqësore nëpërmjet marrëveshjes 
politike, si dhe nuk u lejua që të degjenerojnë marrëdhëniet në armiqësi të skajshme 
e luftë, ndërmjet Shqiptarëve të Kosovës dhe Serbisë.
Përkundër këtij okupimi klasik serb të Kosovës, ndryshimi i rrethanave politike brenda 
shoqërisë së saj në vitet e 80-ta, spektrit politik në themelim, fillimit të shpërbërjes së 
Federatës Jugosllave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në ri konfigurim, ndikuan 
në përcaktimin e një kahje politike që kishte përkrahjen dërmuese popullore në 
Kosovë, atë të Lëvizjes për Pavarësi politike nga Serbia, fillimisht të një mundësie të 
një njësie të barabartë kushtetuese si Republikë në kuadër të Federatës-Konfederatës 
Jugosllave, e më pas në orientimin politik si Shtet i Pavarur dhe Sovran. Në vitet 
1989-1990 spektri politik shqiptar definitivisht u shkëput nga mundësia e mbi jetimit 
të idesë së neo jugosllavizimit dhe duke u orientuar në jetësimin e Republikës së 
Kosovës. Zgjidhja e çështjes së Kosovës shihej nga akterët politik në Kosovë në baza 
të parimit demokratik të vetëvendosjes, në kontekstin e vazhdimit të përfundimit  të 
procesit të shpërbërjes së Jugosllavisë.
Institucionet demokratike të themeluara të Republikës së Kosovës, ishin të bazuara 
në Deklaratën Kushtetuese, Kushtetutën e Kaçanikut, Referendumin për Pavarësi dhe 
Zgjedhjet Parlamentare dhe Presidenciale, në legalitetin edhe legjitimitetin e këtyre 
akteve si dhe vullnetit të përgjithshëm politik të shumicës dërmuese të popullatës së 
Kosovës, e cila mëtonte mëvetësinë e Kosovës. Në anën tjetër pushteti okupues serb 
nuk kishte themeluar institucione demokratike qeverisëse në Kosovë, përpos forcave 
të dhunshme policore, paramilitare e ushtarake dhe administrimit të aparteidit ndaj 
2 milion shqiptarëve.11

Themelet e formimit të institucioneve të mëvetësishme të Kosovës, në këtë periudhë 
kohore të institucionalizimit të organeve të pavarura të Kosovës, ishin aktet12 dhe 
veprimet e “Deklaratës së Akademisë së Shkencave dhe e Arteve të Kosovës” për 
pozicionin e ri politik mbi pozitën Kushtetuese të Kosovës më 15 Qershor 1990, 
“Deklarata Kushtetuese e Kuvendit të Kosovës” më 2 Korrik 1990, “Kushtetuta 
e Kaçanikut” më 7 Shtator 1990, “Referendumit për Kosovën Shtet i Pavarur dhe 
Sovran” më 26-30 Shtator 1991, “Qeveria e Përkohshme e Koalicionit e Republikës së 
Kosovës” më 19 Tetor 1991, si dhe “Zgjedhjet e para Parlamentare dhe Presidenciale” 
më 24 Maj 1992, të cilat krijuan një ansambël të ndërveprimit politik dhe shoqëror për 
platformën e pavarësisë së Kosovës.
Politika e jashtme amerikane ishte kundër heqjes së Autonomisë dhe të drejtave të 
popullit të Kosovës, që ishte drejtpërdrejt e influencuar nga qëndrimi Kongresional 
në krye me Kongresmenët Tom Llantosh dhe Benjamin Gilman, që ishin nën 
përkujdesjen lobuese të ish Kongresmenit Joseph DioGuardit dhe Senatorit Bob 
Dol, Alfonse D’amato, Joe Biden, John McCain me përkrahjen e lobistit shqiptaro-
amerikan Xhim Xhema,13  si dhe më pastaj në mes të viteve të 90-ta e më pas të 
11   - Rexhepi, Fehmi (2011/2012). “Ngritja dhe funksionimi i institucioneve të Republikës së Kosovës 1990-
2000”. “Kosova” 35/36, Instituti i Historisë - Ali Hadri, Prishtinë, p. 444-445.
12  - ASHAK, (2005). “Akte të Kuvendit të Republikës së Kosovës: 2 korrik 1990 – 2 Maj 1992”, ASHAK, 
Prishtinë, p. 99-121.
13  Philips, L. David (2012). Liberating Kosovo: Coercive Diplomacy and U.S. Intervention. MIT Press, 
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shtyllës rreth Kongresmenit Eliot Engell, kryesues më edhe i Grupit të çështjes 
shqiptare në Kongres, që përfshinte një numër të konsiderueshëm Kongresmenësh si 
Susan Molinari, John Porter, Sue Kelly, Wiliam Broomfild, të përkrahur fuqishëm nga 
pjesëtari i komunitetit shqiptaro-amerikan Harry Bajraktari dhe Rrustem Geci, si dhe 
lobimi i përgjithshëm shqiptar në SHBA-të. 
Rezoluta e tretë gjatë vitit 1989, u prezantua më 13 Qershor 1989, në Kongresin e 
101-të, të Sesionit të Parë, me numër të Rez. 15214. Rezoluta është sponzoruar nga 
Kongresmeni Llantosh, së bashku më Kongresmenët Broomfield dhe Porter, ko-
sponzoruar nga gjithsej 31 Kongresmen. Edhe kjo rezolutë sikurse ato paraprake, 
pasqyrojnë po thuajse të njëjtën tematikë të preokupimit që viti 1989 kishte, lidhur 
me heqjen e të gjitha të drejtave elementare të shqiptarëve të Kosovës nga autonomia 
politike e institucionale, që ata gëzonin si pjesë e barabartë e sistemit federal jugosllav.  
Rezoluta, në tekstin hyrës nxitej nga një sërë çështjesh, sikurse: shqetësimi i madh 
i Kongresit në lidhje me shkeljen e të drejtave të njeriut në Republikën Socialiste 
Federative të Jugosllavisë; Raporti i Departamentit të Shtetit më 1988 për “Raportet 
e Vendeve mbi Praktikat e të Drejtave të Njeriut” ku numërohen praktikat e shumta 
të shkeljeve të të drejtave të njeriut në Jugosllavi, të standardeve të pranuara 
ndërkombëtarisht të drejtave të njeriut, duke përfshirë shkeljen dhe shfuqizimin e të 
drejtave  mbi tubimin dhe gjykim të drejtë, lirinë e fjalës dhe lirinë e shtypit; Po ashtu, 
raporti gjithashtu shpjegon se shkeljet e këtyre të drejtave të njeriut janë në shënjestër 
në grupe të caktuara etnike dhe rajone, duke përfshirë sllovenët, por veçanërisht të 
shënjuara kundër shqiptarëve etnikë në Krahinën Socialiste Autonome të Kosovës, që 
nëpërmjet këtyre shkeljeve të të drejtave të njeriut, krahas veprimeve  të ndërmarra 
për të kufizuar autonominë sociale dhe politike të saj, e kanë përcaktuar rrjedhën e 
eskalimit të krizës në rajon; Përgjigja e qeverisë jugosllave për këtë krizë ishte një 
goditje brutale policore, që çoi në vdekjen e shumë civilëve, plagosjen e qindra të 
tjerëve, dhe burgim për qindra të tjerë; rezoluta nënvizon se “Ndërsa këto abuzime të 
të drejtave të njeriut shkelnin idealet e larta të barazisë së ndërsjellë, dinjitet, dhe vëllazërisë 
në mesin e të gjitha kombeve dhe kombësive që ka qenë një parim udhëheqës i Republikës 
Socialiste Federative të Jugosllavisë që nga viti 1945 të vendit”; si dhe dënimin e këtyre 
veprimeve nga ana e Komunitetit Evropian, respektivisht Parlamentit Evropian.15 
Rezoluta më tej konkludon në pesë pika, veprimet që duhej ndërmarrë:
1. “Shpreh shqetësim të madh të Kongresit të SHBA-së, lidhur më veprimet e 
Qeverisë së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë për shkeljen e përsëritura 
të të drejtave të njeriut dhe për trajtimin e saj të panevojshëm, të dhunshëm, brutal të 
krizës në Krahinën Socialiste Autonome të Kosovës;
2. Kërkon nga qeveria jugosllave të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të 
siguruar se dhuna dhe gjakderdhja nuk do të ndodhin më tutje në Kosovë;
3. I bën thirrje Qeverisë së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë të respektojë 
plotësisht obligimet e veta sipas Aktit Përfundimtar të Helskinkit dhe Deklaratës së 
Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut për të siguruar mbrojtjen e plotë të të 
drejtave të njeriut të shqiptarëve etnikë16 në Jugosllavi;
London, p. 33.
14  H.Con.Res. 152, (Introduced 06/13/1989). “Expressing the grave concern of the Congress regarding human 
rights violations in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia”. 101st Congress (1989-1990). Sponsor: 
Congressman Llantosh, së bashku më Kongresmenët Broomfield dhe Porte. 
15  Ibid.
16  Në këtë stad kohor, popullata shumicë shqiptare në Kosovë, në fillet e trajtimit më serioz të saj nga ana e 
mekanizmave të krijimit të politikës së jashtme amerikane, ende trajtohej nën prizmin stereotip të minoritetit 
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4. Kërkon nga Presidenti i SHBA-së dhe Departamenti i Shtetit që të vazhdojë të 
monitorojë nga afër kushtet e të drejtave të njeriut në Republikën Socialiste Federative 
të Jugosllavisë; si dhe
5. I bën thirrje Presidentit të SHBA-së që të shprehë këto shqetësime të Kongresit, 
përmes kanaleve të duhura, tek përfaqësuesit e Republikës Socialiste Federative të 
Jugosllavisë”.
Rezoluta ju referua Nën-Komisionit për Evropë dhe Lindjen e Mesme, si dhe Nën-
Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe Organizatat Ndërkombëtare të Dhomës së 
Përfaqësuesve.17 
Një kapitulli i ri i fushatës së mërgatës shqiptaro-amerikane për çështjen e Kosovës 
ngritet në vitet 90-ta të shekullit XX, me ringjalljen dhe përfshirjen e iniciativave 
vetanake të personaliteteve kryesore të mërgatës shqiptaro-amerikan, përkundër 
faktit që ekzistonin një sërë organizatash shqiptaro-amerikane me përvojë dhjetëra 
vjeçare, por që nevojitej një shtytje e re me kthimin e vëmendjes së politikës amerikane 
ndaj çështjes së Kosovës. Platforma themelore e saj konsistonte në përfshirjen dhe 
përkrahjen e kësaj kauze të Presidencës së SHBA-së, Senatorëve dhe Kongresmenëve 
më të fuqishëm në dimensionin e krijimit të politikës së jashtme amerikane. Në krye të 
kësaj nisme ishte fillimisht ish Kongresmeni Joseph DioGuardi, Xhim Xhema, Harry 
Bajraktari, duke evoluar më pas me strukturim cilësor të kësaj lëvizjeje në mërgatë në 
kuadër të organizatave kryesore “Lidhja Qytetare Shqiptaro-Amerikane”, “Këshilli 
Kombëtar Shqiptaro-Amerikan”, “Dega e LDK-së në New York-SHBA”, “Gazeta 
Illyria”, “Vendlindja Thërret”, “Bataloni Atlantiku”, “VATRA”, si dhe pjesëtarët e 
komunitetit shqiptaro amerikan Prof. Sami Repishtin, Zef Balaj, Agim Karagjozi, 
Dino Asanaj, Lumi Hadri, Bruno Selimaj, Rexhë Xhaklin, Nazar Mehmeti, Agim 
Rexhaj, Elmi Berisha, Naim Dedushaj, Florin Krasniqi, Din Dertin, John dhe Sergio 
Betiçi, Shaqir Gashin, Osman Osmanin, Shirley Cloyes DioGuardi, Agim Aliçkaj, 
Salih Nezën, Rrustem Geci, Ekrem Bardha,18 Antonio Athanas, si dhe shumë të tjerë 
që kontribuan në forma të ndryshme në përkrahjen e çështjes së Kosovës nga ana e 
SHBA-së.
Në vitin 1990, më 26 Prill u prezantua projekt-Rezoluta në Kongresin e 101-të, të 
Sesionit të Dytë, me numër të Rez. 31419. Rezoluta është sponzoruar nga Kongresmeni 
Llantosh, së bashku me Kongresmenët Gillman dhe Porter, si dhe ko-sponzoruar nga 
17 Kongresmen.
Rezoluta  shpreh shqetësimin rreth shkeljeve të të drejtave të njeriut nga ana e 
Qeverive të Jugosllavisë dhe Republikës së Serbisë. Përshëndet vendimin e Kryesisë 
së Jugosllavisë për të hequr gjendjen e jashtëzakonshme në Kosovë dhe vendimin e 
gjykatave jugosllave për të liruar disa nga të pandehurit shqiptar, si dhe inkurajon 
qeveritë jugosllave dhe serbe të: (1) të pushojë përdorimin e forcës në Kosovë; (2) të 
sigurojë që heqja e gjendjes së jashtëzakonshme të rezultojë me restaurimin e plotë 
të lirive të cunguar nën gjendjen e jashtëzakonshme; si dhe (3) të rivendos statusin e 
në Jugosllavi. 
17  H.Con.Res. 152, (Introduced 06/13/1989). “Expressing the grave concern of the Congress regarding human 
rights violations in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia”. 101st Congress (1989-1990). Sponsor: 
Congressman Llantosh, së bashku më Kongresmenët Broomfield dhe Porte. 
18  Philips, L. David (2012). Liberating Kosovo: Coercive Diplomacy and U.S. Intervention. MIT Press, 
London, p. 33.
19  HCON Res.314, (Introduced 04/26/1990). “Expressing the sense of the Congress regarding human rights 
violations against the Albanian ethnic minority in southern Yugoslavia”, 101st CONGRESS, 2d Session, 
Sponsor Congressman LANTOSH, for himself, Mr. GILMAN, and Mr. PORTER.
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plotë autonom të Kosovës.
Po ashtu, rezoluta i bën thirrje qeverisë jugosllave të: (1) hetojë vrasjet diskriminuese 
të civilëve nga ana e forcave të policisë; dhe (2) respektojë detyrimet e saja sipas Aktit 
Final të Helsinkit.
Në vijim të rezolutës kërkohet nga Serbia që të fillojë një dialog me Lidhjen 
Demokratike të Kosovës dhe forcat e tjera demokratike në Kosovë.
Nga Administrata amerikane, respektivisht Departamenti i Shtetit kërkonte, që të : (1) 
Vazhdojë të monitorojë më afër të drejtat e njeriut në Jugosllavi; si dhe (2) që Presidenti 
të shpreh shqetësimet e Kongresit në lidhje me situatën në Kosovë dhe të shkeljeve 
të të drejtave të njeriut në pjesët e tjera të Jugosllavisë, tek qeveria jugosllave dhe të 
ndalojë Eksport-Importin e huave Bankare ose garancitë e kreditit për Jugosllavinë, 
të cilat janë të destinuara për të financuar projekte në kuadër të Serbisë, deri sa të ketë 
një përmirësim substancial në gjendjen e të drejtave të njeriut.
Rezoluta u referuar bashkërisht për Nën-Komisionet për Punë të Jashtme, Të Drejtat e 
Njeriut dhe Organizatat Ndërkombëtare, Bankave, Financave dhe Çështjeve Urbane, 
si dhe Nën-Komisionin për Zhvillim Ndërkombëtar, Financa, Tregti dhe Politika 
Monetare.20

Këto përpjekje lobuese të “Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane”, në krye me 
DioGuardin, në vitin 1990 rezultuan edhe me vizitën në Prishtinë të Drejtorit 
Ekzekutiv të Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Kongresit Amerikan për të dëshmuar 
mbi okupimin klasik dhe shkeljen e të drejtave të njeriut në Kosovë, si dhe vizitën e 
Kryesuesit të Komisionit për Politikë të Jashtme të Kongresit Amerikan, Kongresmenit 
Tom Llantosh, të mbijetuarin e kampeve naziste, nën prizmin e analogjisë me “Getot 
e Varshavës”. Po ashtu, në Gusht të vitit 1990, nën patronatin e Kryetarit të “Ligës 
Qytetare Shqiptaro-Amerikane”, DioGuardi, Kosovën e viziton Senatori Bob Dole, së 
bashku me gjashtë Senator dhe Kongresmenë amerikanë.21 “Liga Qytetare Shqiptaro-
Amerikane”, në krye me DioGuardin, shtroi themelet e një Mërgate me një lobim 
të organizuar bashkëkohor me zë të veçantë për çështjen shqiptare, respektivisht 
të ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës dhe kërkesës për pavarësi të saj, në 
Kongresin dhe Administratën Amerikane në Vashington.
Politika e jashtme amerikane ishte kundër heqjes së Autonomisë dhe të drejtave 
të popullit të Kosovës, që përpos qëndrimit zyrtar të administratës amerikane 
me paralajmërim për parandalimin e dhunës në Kosovë, kishte edhe përkrahjen 
Kongresionale, në krye me Senatorin Dol dhe Kongresmenin DioGuardi, që në një 
përgjigje të shkeljes së rëndë të të drejtave të njeriut në Kosovë, pas vizitës që i bëri asaj, 
propozoi në bashkëveprim me Senatorë dhe Kongresmenë të tjerë, që të ndërmerren 
sanksione dhe embargo kundër Jugosllavisë, mirëpo që nuk u realizuan në praktikë 
meqë pjesë të Federatës, si Kroacia dhe Sllovenia që ishin kundër aksioneve të tilla 
serbe në Kosovë, prekeshin nga këto sanksione.22

Gjatë vitit 1990, u paraqitën para Kongresit edhe dy iniciativa legjislative, një 
Projektligj dhe Projekt-Rezolutë. Projektligji me numër 544923, u prezantua para 
20  Ibid.
21  Hadri, Arbër & Dedushaj, Naim, (2011). “Amerika për Kosovën”, Muzeu i Kosovës, Prishtinë, p. 84.
22  Vojnic, Dragomir, (1996). “Disparity and Disintegration: The Economic Dimension of Yugoslavia’s 
Demise”. Ekonomski pregled, Zagreb; Bennett, Christopher, (1996). “Yugoslavia’s Bloody Collapse: Causes, 
Corse and Consequences”. New York University Press, New York, p. 99-101, 108.
23  HR 5449 IH, (Introduced 8/2/1990) “To suspend most-favored-nation trade privileges to the Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia”, i prezantuar para Dhomës së Përfaqësuesve, më 2 Gusht 1990, në Kongresin 



249

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Dhomës së Përfaqësuesve, më 2 Gusht 1990, në Kongresin e 101-të, të Sesionit të Dytë. 
Rezoluta ishte sponzoruar nga Kongresmeni Republikan James A. Jr. Traficant, si dhe 
ko-sponzoruar nga Kongresmenët Republikan Hank Brown, Robert Dornan, si dhe 
Nick J. II Rahall. 
Qëllimi i Projektligjit ishte të pezullojë privilegjet tregtare të kombit favorizues, për 
Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë. 
Nëpërmjet këtij Projektligji, Kongresi konstatonte se elementet brenda Qeverisë së 
Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë nuk kanë përmbushur detyrimet e 
tyre lidhur me trajtimin e duhur të shqiptarëve etnik, si nënshkruese të Aktit Final 
të Helsinkit të Konferencës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Kongresi, 
ritheksonte përkushtimin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen e 
të drejtat themelore të njeriut që lidhen me shqiptarët që jetojnë në tërë Jugosllavi, 
e që kishte të bënte me mungesën e përkushtimit ndaj këtyre të drejtave nga ana 
e autoriteteve në kuadër të Qeverisë së Republikës Socialiste të Serbisë. Në këtë 
kuadër, Kongresi konstaton se Qeveria e Serbisë, përkundër vullnetit të shumicës 
së popullatës së Kosovës, ka vendosur pengesa të konsiderueshme në rrugën e 
reformave demokratike dhe ka shpërbërë Kuvendin e Kosovës. Në pikën e katërt, 
Projektligji konstaton se Serbia ka rivendosur gjendjen e jashtëzakonshme në Kosovë, 
si dhe ka ngritur në masë të madhe praninë e saj ushtarake dhe të policisë. Pika e 
pestë, konstaton se Jugosllavia nuk i plotëson kriteret e pesë pikave të përcaktuara 
nga administrata e SHBA-së, për pranimin nga ana e saj të ndihmës ekonomike: 
Respektimin e sundimit të ligjit, respektimin të të drejtave të njeriut, sistemet shumë 
partiake politike, zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe një lëvizje drejt një ekonomie 
të orientuar drejt tregut. Në pikën e fundit, shprehte pikëpamjen se zgjatja e trajtimit 
jo-diskriminues, më të favorizuar të kombit, për produkte të Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë do të interpretohet nga drejtuesit e këtyre elementeve 
brenda Jugosllavisë që mbështesin praktikat e përmendura më lart si mbështetje e 
praktikave të tilla dhe do të shërbejë si shkak për vazhdimin e tyre.
Produktet e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë nuk do të kishin më qasje 
jo diskriminuese, të trajtimit të kombit favorizues, duke filluar nga data e hyrjes në 
fuqi të këtij projektligji. U ndërmor veprimi nga ana e Kongresit, e referimit tek Nën 
Komisioni për Tregti.24

Politika e jashtme zyrtare amerikane gjatë Presidencës së George H. W. Bush ndaj 
Evropës Juglindore dhe çështjes së Kosovës në veçanti, në një periudhë delikate 
të rikonfigurimit të politikave të saja të jashtme menjëherë pas Luftës së Ftohtë, 
karakterizohet nga një ngurrim fillestar për përfshirje më aktive në zgjidhjen 
e çështjeve akute, sikurse ajo e Bosnjës, që u zhytën në një luftë të pa precedentë 
ndëretnike, si dhe Kosovës që pritej të shpërthente si fuqi baruti.
Veprimtaria e Kongresit amerikan ndaj çështjes së Kosovës ndikoi që kjo politikë e 
jashtme zyrtare të fillon ta përqendron vëmendjen edhe rreth Kosovës dhe të ndikoi 
që të ndërmerren disa hapa parandalues drejt sigurisë në Kosovë dhe më gjërë në 
Ballkan. 
Rezoluta 38525, e paraqitur para Dhomës së Përfaqësuesve, më 19 Tetor 1990, në 

e 101-të, të Sesionit të Dytë. Rezoluta është sponzoruar nga Rep Traficant, James A., Jr., si dhe ko-sponzoruar 
nga Kongresmenët Rep Brown, Hank [CO-4] - 8/2/1990, Rep. Dornan, Robert K. [CA-38] - 9/17/1990, si dhe 
Rep. Rahall, Nick J., II [WV-4].  
24  Ibid.
25  HCON Res.385, (Introduced 10/19/1990). “Expressing the sense of the Congress regarding human 



250

Vol. 4 No.1
May, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Kongresin e 101-të, të Sesionit të Dytë. Rezoluta u sponsorua nga Kongresmeni 
Republikani William S. Broomfield, si dhe ko-sponsoruar nga Kongresmenët 
Republikan Benjamin A. Gilman dhe David E. Bonior. Kjo projekt rezolutë dënon 
përdorimin e forcës në Kosovës dhe i bën thirrje Qeverisë së Serbisë, që të braktis 
politikat që përkeqësojnë krizën etnike në Jugosllavinë jugore, që të përmbahen nga 
dhuna, kërcënimi ose përdorimi i forcës, dhe të angazhohet në dialogun paqësor me 
përfaqësuesit shqiptar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po ashtu, u bën thirrje 
shqiptarëve etnikë të vazhdojnë të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të ndjekin rrugët 
paqësore dhe demokratike për zgjidhjen e problemeve në Kosovë.
Rezoluta, nxitë qeveritë e Republikave të Sllovenisë dhe Kroacisë për të përmbushur 
angazhimet e tyre financiare për Kosovën dhe të mbeten të angazhuara në punën 
për zgjidhjen e kushteve të rënda ekonomike të Kosovës. Në këtë prizëm Kongresi, 
përkrahte përpjekjet për të rivendosur një dialog konstruktiv, si dhe qasjen e 
Kryeministrit të Qeverisë Federale të Jugosllavisë Markoviq, për të ndërmjetësuar 
ndërmjet pakicave sllave dhe shqiptarëve etnikë në Kosovë, për dënimin e dhunës, si 
dhe duke premtuar për të hetuar të gjitha shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë. 
Kongresi, po ashtu, i kërkon Presidentit të SHBA-së të shpreh, në nivelet më të larta 
të qeverisë jugosllave, shqetësimet e Kongresit në lidhje me situatën në Kosovë.26 
Vëmendja amerikane përgjatë vitit 1992, ndryshon me pikëpamjen e një qasje të re se 
Forcat mbrojtëse ushtarake të UNPROFOR, që ishin dislokuar në Bosnjë u provuan 
dhe u cilësuan si të paafta të kontrollojnë situatën militare në Bosnjë, pozicion që 
shkaktoi fillimin e një politike të re amerikane në Bosnjë e Ballkan, nëpërmjet 
kërkesave për “largim, heqje dhe goditje”, që përfshinte largimin e UNPROFOR-it, 
heqjen e embargos së blerjes së armëve për Boshnjakët si dhe lansimin e goditjeve 
ushtarake të NATO-së kundër pozicioneve ushtarake serbe në BH. Kjo qasje kishte 
përkrahje të madhe Kongresore, e udhëhequr nga Senatori Dol dhe lideri i pakicës 
Newt Gingrich.27

Veprimtaria e Kongresit Amerikan dhe veprimet lobuese të mërgatës shqiptare në 
Amerikë, ndikuan edhe në përcaktimin e administratës amerikane për Vijën e Kuqe 
ndaj parandalimit të luftës në Kosovë, gjatë Presidencës së Bushit të vjetër. 
Kjo veprimtari e lobit shqiptaro-amerikan shënon edhe këtë fitore të parë në rrafshin 
ndërkombëtar për trajtimin e çështjes së Kosovës dhe fillimin e trasimit të politikës së 
jashtme amerikane në favor të të drejtave themelore të Kosovës.
Paralajmërimi i “Kërshëndellave”28 i vitit 1992 i Presidentit Bush i vjetër drejtuar 
autoriteteve të Serbisë, për mos kalimin e linjës me zgjerimin dhe fillimin e luftës 
në Kosovë, në të kundërtën “Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishin të gatshme të 
përdorin forcën ushtarake në qoftë se Serbia zgjeron luftën në Kosovë të banuar nga shumica 
shqiptare”.29

Politika e jashtme e SHBA-së ndaj Evropës Qendrore dhe Lindore, me marrjen e 

rights violations against the ethnic Albanian minority in southern Yugoslavia”, e paraqitur para Dhomës së 
Përfaqësuesve, më 19 Tetor 1990, në Kongresin e 101-të, të Sesionit të Dytë. Rezoluta është sponzoruar 
nga Republikani William S. Broomfield, si dhe ko-sponzoruar nga Kongresmenët Republikan Benjamin A. 
Gilman dhe David E.Bonior.
26  Ibid.
27  Bose, Meena & Perotti, Rosanna - Edited by, (2002). “From Cold War to New World Order: Foreign Policy 
of George H. W. Bush”. Hofstra University-Greenwood Press, p. 280.
28  Binder, David (28 Decenber 1992). “BUSH WARNS SERBS NOT TO WIDEN WAR”. New York Times, 
NYC, A6.
29  Ibid.
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Presidencën nga ana e Klintonit, harton dhe miraton një dokument bazë të “Politikës 
së SHBA-së ndaj Evropës Qendrore dhe Lindore”30, si udhërrëfyese të saj për 
përpjekjet për një Evropë të lirë dhe demokratike.
Principi themelor organizativ i politikës së jashtme amerikane, së pas Luftës së Ftohtë, 
ishte koncepti i Qeverisë së SHBA-së për zgjerimin e komunitetit të lirë të demokracive 
të bazuara në treg të lirë. Prova zbërthyese e këtij qëndrimi ishin demokracitë e reja 
në synim të Evropës Qendrore dhe Lindore, suksesi i të cilave nënkuptonte dhe 
ishte parakusht i prosperitetit në vendet e Shteteve të Reja të Pavarura të bllokut të 
Bashkimit Sovjetik. Realizimi i një përpjekjeje të tillë nënkuptonte edhe krijimin e 
mundësive të reja ekonomike për amerikanët.31

Politika e jashtme amerikane ndaj çështjes së Kosovës, gjatë presidencës së Klintonit, 
kishte qëndrim të mbajtjes nën kontroll të stabilitetit të sigurisë në Kosovë; 
parandalimin e shpërthimit të luftës nëpërmjet përsëritjes së shqiptimit të një pas 
njëshëm të “Vijës së Kuqe” së Kërshëndellave; ngulitjes së saj në Ballkan nëpërmjet 
ndaljes së Luftës në Bosnjë dhe dërgimin e trupave të saj në terren; si dhe pas fillimit 
e shkëndijave të konfliktit të armatosur, të zbatimit të diplomacisë preventive me 
shtimin e përpjekjeve diplomatike të shoqëruara me kërcënime ushtarake për 
parandalimin e luftimeve në Kosovë.
Përfshirja më aktive e SHBA-së në zgjidhjen e problemeve në Ballkan, si superfuqi 
e vetme e mbetur Botërore, sipas Presidentit Klinton32 ishte se “nëse SHBA-të nuk 
përfshihen, një princip i tmerrshëm i spastrimit etnik do të validohej në fund të luftës së ftohtë, 
që një grup etnik mund të masakroi tjetrin nëse janë mjaftë të fortë ta bëjnë këtë; dhe së dyti 
që problemi mund të zgjerohej në Republikat e Kombet e tjera aty afër. Nuk është aksident që 
Lufta e I Botërore filloi në këtë hapësirë. Ka urrejtje të lashta etnike që kanë konsumuar njerëzit 
dhe çoi në abuzime të tmerrshme, e më lidhje me këtë, përdhunimet e grave, vrasjet e fëmijëve... 
SHBA-të duhet të tentojnë ta përmbajnë atë.”33

Kredibiliteti i institucioneve ndërkombëtare ishte vënë në pikëpyetje. Presidenti 
Klinton, në këtë fjalim adresoj edhe çështjen e Kosovës, nën prizën e përhapjes 
së konfliktit nga Bosnja në Kosovë, që ishte në fqinj i parë i afërt, e me këtë edhe 
zgjerimin në Maqedoni, përfshirjen e mundshme të Turqisë dhe Greqisë, duke 
e cilësuar përmbajtjen e këtij problemi serioz, si të rëndësishëm dhe në kuadër të 
politikave kryesore të përfshirjes aktive të SHBA-së në rajon.34   
Gjatë vitit 1996, më 29 korrik, u miratua për herë të parë një Rezolutë, që trajtonte 
çështjen e Kosovës, Rezoluta me nr. 15535, e Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit 
të 104-të, në Sesionin e Dytë të saj. Kjo rezolutë u sponzoruar nga Kongresmeni Eliot 
Engel dhe bënte thirrje që: (1) Shtetet e Bashkuara të mbështesin pretendimet legjitime 
të popullit të Kosovës për të përcaktuar të ardhmen e tyre politike; (2) kthimin e 
vëzhguesve ndërkombëtarë në Kosovë, në një kohë sa më shpejt; (3) Qeveria e 
zgjedhur e Kosovës të lejohej të plotësoj dhe të ushtrojë mandatin e saj legjitim si 
30  Clinton, W. J., (1993). “PRD36: U.S. Policy toward Central and Eastern Europe”. Clinton Presidential 
Library, December 6, 1993, Washington D.C., p. 1.
31  Ibid.
32  Clinton, W. J. Administration of (1993), Book I. Public Papers of the Presidents of the United States. 
“Remarks at a Town Meeting in Detroit - February 10, 1993 ” Washington. p.79-80.
33  Ibid.
34  Clinton, W. J. Administration of (1993), Book I. Public Papers of the Presidents of the United States. 
“Remarks at a Town Meeting in Detroit - February 10, 1993 ” Washington. p.79.
35  H.Con.Res.155, (Introduced 03/27/1996). “Concerning human and political rights and in support of a 
resolution of the crisis in Kosova”. 104th Congress , Sponsor Rep. Engel, Eliot L. [D-NY-17].
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përfaqësuese e zgjedhur e popullit të Kosovës; (4) rivendosja e të gjithë individëve, 
punësimi i të cilëve ishte ndërprerë në bazë të përkatësisë së tyre etnike; (5) situata 
në Kosovë duhej të zgjidhej para se muri i jashtëm i sanksioneve kundër Serbisë të 
hiqet dhe ajo të jetë në gjendje të kthehet në komunitetin ndërkombëtar; si dhe (6) të 
drejtat e njeriut të popullit të Kosovës duhet të kthehet në nivele të garantuara me ligj 
ndërkombëtar.
Rezoluta, deklaron se sistemi i arsimit në Kosovë duhet të rishikohet për të gjithë 
banorët e Kosovës, pavarësisht nga përkatësia etnike e tyre, si dhe që popullatës 
shumicë shqiptare duhet t’i lejohej të edukoi rininë e saj në gjuhën e tyre amtare. 
Rezoluta, përshëndet themelimin e Qendrës Kulturore të Agjencisë Informative të 
Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Kosovë. Po ashtu, bën thirrje që Presidenti të 
emërojë një emisar special për të ndihmuar në negocimin e një zgjidhje për krizën në 
Kosovë.36

Zgjidhja paqësore e çështjes së Kosovës u ngulfat me anashkalimin e trajtimit të saj 
nga ana e politikës së bashkësisë ndërkombëtare në Konferencën e Dejtonit apo të 
një projekti të veçantë të qëndrueshëm dhe kredibil me organizimin e një Konference 
të veçantë ndërkombëtare për problemin e Kosovës, me ç’rast u shteruan mundësitë 
vepruese në këtë drejtim dhe u hapën shtigjet në vitin 1997 të projeksioneve militare 
të fuqizimit të projektit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe zgjidhjes me luftë të 
çështjes së Kosovës. 
Nëpërmjet veprimtarisë së ngjeshur të Kongresit Amerikan gjatë viteve 1986-
1996, çështja e Kosovës u mbajt në agjendë dhe presion trajtimi i duhur nga ana 
e Administratës së SHBA-së, duke arritur që të përfshihet në orbitën e interesit të 
politikës së jashtme amerikane dhe me një bazë të qëndrueshme parimesh të cilat 
do të jenë në veprim edhe gjatë fillimit të konfliktit në Kosovë, kur veprimtaria e 
Kongresit intensifikohet edhe më tej.  
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Introduction

The creation of the administration institution of immovable properties has a diff erent 
legal tradition in each of the European Countries main historical conditions that dictate of 
accompany a country1. 
Most of the European countries are aff ected from the French system in sett ing up the foundation 
of immovable property registration system. Meanwhile Albania initially had its impact from 
the Turkish system. The fi rst registration of real assets in all European countries started as 
a necessity to specify the data of properties, aiming to harvest the taxes. The development 
of a reliable system in order to transfer the rights of property, presents a huge impact in the 
decrease of poverty and an eff ective impact in increasing the wealth, though safe investments, 
using the immovable properties as a production factor and a base for capital requirements, 
and the use of real assets as collaterals2.
The institution of administration of immovable properties is very important especially for the 
reason of guaranteeing the safe rights of ownership, which continue to be the main means for 
revenue generation.  
The aim for this study is to evaluate the evolution of the institution of the property registration 
system of real assets in Albania during the historical periods, from the creation of the Albanian 
state. This goal will be reached though a historical analyses of the creation of the public 
institution that registers, administers and analyses the data for the real assets, as an important 
element to present the impact eff ects that the registration public institution is today.      
Through this analyses we have answered the question: How does the historical evolution of the 
administration of the immovable properties play a role in the management of the new system 
of registration of these properties in Albania? This study is based on the historical method, as 
in this way we can identify the creation and progress of the institution of registration of real 
assets. This helps us to understand the fact that the historical aspect is related to the progress 
of this institution.  The problems are directly related with the process of the creation of this 
institution. The evolution and the historical importance of the institution’s creation constitutes 
an interes in the study, as based on it are refl ected the important eff ects that have had an 
impact in the progress of the today system, which help us understand to reach to the certain 
conclusions on the diffi  culties noted in the adoption of the legal changes.          

I. The creation and development of the mortgage system from 1912 to 1945

1.1 The selection factors of the mortgage system 
Albania, similar to other Southeast European countries, was conditioned on the 
selection of a cadastral property registration system because it referred to the 
methodology of the registration system of the invasion regime. For centuries, Albania 
had been one of the territories invaded by the Ott oman Empire and until 1912 it 
1 Gavin Adlington, “Report Comparative Analysis of Land Administration System”, The US Agency for
International Development,  Moldavia, March, 2002, pg.12. 
2  Gavin Adlington, “Report Comparative Analysis of Land Administration System”, The US Agency for
International Development, Moldavia, March, 2002, pg. 2.
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was under its governing regime, even with regard to cadastral registrations. This 
long period of invasion left  traces everywhere and among all the approach toward 
property and property rights3.
The historical development in Albania for the creation of cadastre and land 
measurement de jure began with the approval of the law “On registered titles" in 1874. 
The property titles were issued for the respective ownership titles by indicating: “The 
name of the person, the type of land, address, names of neighboring owners”. The network 
of cadastral offi  ces inherited in Albania from the Ott oman Empire worked with the 
registration of transactions involving assets located in rural areas. The mortgage 
offi  ce continued to play its role as depositor of sales and inheritance deeds.
Aft er 1912, eff orts were made to replace Turkish legislation on land, but in essence 
it remained the same legislation and the same cadastral system. Consequently, until 
1929 there were no legislative changes or new studies of land cadastral measurements; 
as references were used the measurements taken place under Ott oman regime4. 

1.2. Administration during the only Albanian Kingdom  
The Civil Code of King Zog constituted the most important normative act which 
regulated the institution of registration of immovable properties. The principle that 
“The property is holy and intangible” was sanctioned for the fi rst time in the Civil 
Code of King Zog (1929). There the institution of mortgage5 has a total of 112 acts, 
which show for the importance and the guarantee given to the legal transactions on 
an immovable property6. 
With the law “On implementation of the Albanian Civil Code”, of 1929, the existing 
cadastre was suppressed and was fi nished the applied division according to the old 
law (the law of 1856). This period is very special for Albania as for the fi rst time was 
created the offi  ce of mortgage7  and the cadastres were suppressed.  
According to the law “On the offi  ces of mortgage and their taxes”, these offi  ces 
worked on the transcription8 of the acts for the ownership transfer (buying and selling, 
wills, donations etc.) and with the inscription9 of the mortgages or other real rights on 
properties, urban or agricultural.  
Mortgage offi  ces were not obligated to work with the general registration of 
ownership of any agricultural land area, sites, buildings, forests and pasture lands, 
in order to generate complete evidence on the land area in general and buildings of 
any kind and category positioned on them. The mortgage offi  ces were not involved 
3  Edward Tawil, “Property rights in Kosovo: A haunting legacy of a society in transition”, International
Center for Transitional Justice, February, 2009, f. 3; found in the address:
https://www.ictj.org/sites/default/fi les/ICTJ-FormerYugoslavia-Kosovo-Legacy-2004-English.pd.
4 Vasil Xhai and Kristo Cevi, The judicial regime of the land in Albania , publishing of the Ministry of 
Agriculture, Tirana 1956., pg. 19.
5 Mortgage offi ce– is the institution for the registration of the immovable property and it differs from the 
word collateral– holding the property as a warrantee deed for a third physical or legal party.
6 Article 1898 of the Civil Code of King Zog , The mortgage is indispensible and stands all above the other 
items, on every one of them and above their parts. It relates to the items and follows the hands of each owner 
7  Law “On the mortgage offi ces and their taxes ”, dated 04.17.1929.
8  Transcription – is to change the right of property to another subject, which is performed though sales, 
donation, exchange of the property, inheritance proof etc… and its evaluation in the register of the immovable 
property. Transcription means to register the new owner that has acquired the property.  
9  Inscription - means legal limitation/acquisition of the immovable property in favor of a third entity for a 
legal reason based on agreement act (contract) or court verdict.
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in registrations, since, in order to create a complete record, a general asset registration 
had to be performed by carrying out more accurate cadastral measurements10. Also, 
the cadastre did not issue any physical documents for proof of ownership because it 
was poorly informed and had the character of a declarative register. Thus, institutions 
of security and asset guarantee, from a legal point of view, have been operating 
mainly for several major cities and for a limited number of owners in the rural areas11.
The assets were registered by the interested individuals only when they needed 
the legal protection for performing transactions on these assets12. But the absence 
of registration was more obvious in the villages, where the most part of the assets 
and transactions on them was not registered. This was one of the main obstacles for 
performing a notary act of changing the immovable property13. 
Being that the law “On organization of the notary offi  ces” brought challenges on the 
asset changes14, in order to perform the actions of a property, there were used some 
other means to legalize the transaction.
Individuals claiming to be owners of land, house, forest, pasture, or meadows 
should prove top be owners of the property by fi ling with the Peace Court a negative 
certifi cate they received from the cadastre or mortgage offi  ces as well as other writt en 
documents, plus all the witnesses who were owners of neighboring properties15. Only 
aft er they owned a court verdict, called “property act recognition”, through a notary 
sale, donation or division act they would have the opportunity, to register in the name 
of the buyer, the benefi ciary, or to inscribe mortgages on the creditor's name.
Assets’ property registration, irrespective of whose subject the property was 
registered to, private or state property, had as a positive aspect the transparency of 
any immovable property and the provision of legal protection over the registered 
property, despite the fact that in our country such a registration, for all real estate was 
in very low percentage.
But it should be noted that for the years 1912-1945, the cadastral and mortgage 
services did not off er the registration of immovable property on property numbers, 
ownership titt les and indicative mapping as required by the current immovable 
property registration system today, in order to increase more transparency of the area 
and shape that represented a real estate and to guarantee that the robberies would 
not take place.

II. The regress of the system of registration during the communist regime 

Among the member countries of the EU the registration of the immovable 
properties and cadastral measurements continued to happen regularly, while in 
Albania the cadastral development of the real assets was interrupted because of 

10 Vasil Xhai and  Kristo Cevi, The judicial regime of the land in Albania , publishing of the Ministry of 
Agriculture, Tirana 1956.
11  Found in the address: http://www.zrpp.gov.al/neë/?page_id=234.
12  Found in the address: http://www.zrpp.gov.al/neë/?page_id=234.
13  Found in the address: http://www.zrpp.gov.al/neë/?page_id=234.
14  The mortgage person should present the documents of the old cadastre of the old mortgage offi ce where is 
stated directly or inherited that the person is the owner of the land or the building. 
15  Vasil Xhai and Kristo Cevi, The judicial regime of the land in Albania , publishing of the Ministry of 
Agriculture, Tirana 1956, pg.  
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the government regime. With the sanction of the principle “The property belongs to 
the state and its owner is only the state”, in this period was prohibited to have private 
property and there were no transactions on the property.   
The implementation of the Agricultural Reform16 through the nationalization, 
confi scation and expropriation had reduced the amount of private property and with 
the Constitution of 1976 the concept of private property was completely eliminated. 
As a consequence, the institutions that registered this property lost their function 
all in all. The private property was recognized only in small percentage of the rural 
buildings, but not in the urban ones. Meanwhile the land and the agricultural land 
was state property. 

2.1 The impact of the communist regime system 
Due to the rules followed in the totalitarian regime on the prohibition / restriction 
of the property transaction and the closure of their administrative institutions, 
immovable property data was not updated anymore. The registration systems were 
administered by judicial authorities, which proved the transfer of ownership (in the 
few cases where there were transactions). But the role of the property registration 
institution (cadastre and mortgages) 17 gradually collapsed, due to the lack of free 
private initiative.
Due to the “institutional regression” that the registration and administration of 
immovable property suff ered, raised some problems related to the identifi cation 
of property data were, consequences that were refl ected in the years to come. As a 
consequence, there was a lack of topographic measurement system on land, lack of 
accurate cadastral data update both in legal and technical terms, lack of determination 
of asset boundaries, lack of administration and updating of property data, etc... This 
brought consequence in the administration of immovable property, consequences 
which were later transposed and refl ected in time, noted mainly in the early 1990s 
and later, even a part of them are still seen in nowadays.
It was obligated that all agricultural lands and buildings in the village to be enrolled 
in the registers of the cadastre offi  ce. Agricultural lands within the cities and that 
were registered in the cadastre offi  ce registers were kept registered in this way until 
there were not constructed anything on them or was not changed their agricultural 
usage. 
Meanwhile the other types of lands within the cities, buildings and areas that were 
previously agricultural, but later changed their agricultural usage, were registered in 
the mortgage offi  ce records in the cases provided by the provisions of the decree “On 
ownership”. Since the registration was done on an individual initiative, there are no 
complete land records.  
The fi rst normative acts for the registration of agricultural land had the goal of 
establishing a temporary cadastre, to refl ect the measurements of the Agrarian 
Reform18. The purpose of this registration was for economic-agricultural eff ects and 
for the establishment of new cadastral records of ownership based on this reform. All 
16  Law nr. 108, dated 08.29.1945, “On the agrarian reform” and previous changes
17  Gavin Adlington, “Report Comparative Analysis of Land Administration System”, The US Agency for
International Development, Moldavia, March, 2002, pg. 1.
18  Protocol nr. 46 dated 12.04.1947, “On Temporary Cadastre”. 
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the state land, the land of private and legal entities, except the city land, was registered. 
For the fi rst time, we note the registration according to cadastral items. Later, by 
order no. 42, dated 08.09.1946, “On the organization of the cadastral service”19, the 
necessary additions were made.
With the creation of the cadastre20, were also established the commissions with 
representatives of the Cadastre of the Executive Committ ee of the Sub-Prefectures, 
the Poor Peasants Committ ee and a delegate of the People's Council. Owners whose 
properties were to be registered needed to be present during the process to provide 
the information required and they were responsible for the accuracy of the elements 
they provided during the recording. However, properties registers did not present 
the real condition of the land, this because there were no topographic measurements 
in the fi eld as well as no previous cadastral archive records. To avoid obligations 
to the state (tax burden on agricultural land tax), landowners claimed to own less 
agricultural land, forests, pastures, etc. than they actually did.
Also, in order to avoid the eff ects that came from the implementation of the law “On 
the agrarian reform” many agricultural land owners, forests, pastures allowed that 
a considerable part of their properties to be registered in the name of their working 
peasants in their lands. In this way in the cadastral registers of 1948 and 1950 there 
are lots of unreal agricultural land, forests and pastures, which all have created many 
problems nowadays, related to the administrative fi les of property compensation to 
the expropriated subjects. 
Through the legislative acts on the agrarian system21, we notice that the purpose of 
land registration was not to serve the citizens but to create evidence, which would 
be used by the state to develop the process of cooperatives of the agricultural land in 
the villages and the elimination of the private property in the city, by making all the 
land a state property.    
The land registration, according to the later acts22, for the needs of the agrarian system 
and other branches of the popular economy, for the protection of the rights and legal 
interests of the land owners, aimed to collect and preserve a systematic and obvious 
form, the accurate data on the ownership rights and on the natural condition of the 
lands and other immovable properties. The process of registration and supervision of 
the land registration was done from the state organs23.
The registration of the agricultural lands and other assets found out of the cities 
was done in the fundamental registers of the cadastres, which were in the lists of 
the villages, the agrarian family register, the fi elds’ register and the collector of the 
village lands24. Changing the agrarian land registered in the cadastre registers related 
to the ownership, the area and the cadastral cultures required the authorization of the 
commissions for the agrarian issues.
Farm families, agrarian cooperatives, state institutions and various owners who were 
authorized to make changes on properties, area and cadastral cultures, and that had 
erected buildings were obligated that within 20 days from the date of change or the 
19  Article 2 of the protocol  nr. 46, dt. 12.04. 1947, On Temporary Cadastre, offi cial book  nr. 87/1947.
20  Decree nr. 2151 dated 11.08. 1955 “On the agrarian system of land and their registration”.
21  Decree law nr. 1102, dated 11.27.1950, “On the cadastre service of the  land”.
22  Decree law nr. 2151/1955, “On  regulating the agrarian land and their registration”.
23  Still there, article 10.
24  Still there, article 12.
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building construction to notify the competent cadastral offi  ce for these actions.  
During this period, we notice that the legal initiative was directed more on the 
cadastral system and agrarian land. Through the legal regulations and the taken 
measures, was achieved to conclude the cadastre process of 90% of the farm land 
based on the topographic measurements done in the fi elds, which created a very 
exact register of the farm land, pastures and meadows in every part of the state, 
including the previously private land which later was turned into “state land”.  

2.2 The systems of registration of the real assets 
In this period there were two systems of registration of immovable assets which 
diff ered from each other:
• The system of registration of the owners or the cadastre 
• The system of transcription 
According to the fi rst system, the obtaining of the property and other rights on real 
estate are achieved only with their registration in these registers. In the essence, the 
cadastre has an important function related to the development of the fi scal data and a 
determined proving function of the existence of the immovable property25.
According to the second system, the obtaining of the property is done in the moment 
of the contract development between the entities.   

2.3 The deepening of the anti private property reforms and their impact 
The constitutional dispositions of 1976 did not recognize any constitutional 
responsibility of the state against the violation of the individuals’ rights as according 
to the regulation of those rights in the Constitution, their source was the state and 
not the human nature.26 The elimination of the private property was at that time a 
Constitutional principle27. As a result, there was no reason for the existence of the 
entities such as mortgage offi  ces which aimed to register the transaction of ownership. 
Because of this politics, which stopped/restricted the asset transactions and the closure 
of their administrative institutions, the data on immovable assets were not updated 
any more. The systems of registration were administered from the judicial authorities, 
which proved the transaction of the property (in those few cases when there were any 
transactions). But the role of the institution of registration of the property (cadastres 
and mortgage offi  ces)28 gradually became weak, because of the lack of free initiative 
of the private property. Such entities were closed, as the registration of the property 
in the ownership of state and public was considered unnecessary. These institutions 
remained only in archiving functions. The land and the constructions on it could 
not be in the ownership of any individual, as they were under the state’s ownership, 
which gave the land to the individuals only to use it. It is thought that Albania has 
known a harsher system of centralization of the real assets, where the private property 
and transaction on it was limited almost totally. Private property was considered only 

25  Found in the address: http://www.eurocadastre.org/pdf/gil.pdf.
26  Constitution of the Socialist Republic of Albania  approved with the law nr. 5506, dated 12.28.1976 and 
changed with the law  nr. 6799, dated. 6.29.1983, articles 1-3.
27  Referred to the article16 of the Socialist Republic of Albania  
28 Gavin Adlington, “Report Comparative Analysis of Land Administration System”, The US Agency for 
International Development, Moldavia, March, 2002, pg. 1.
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houses of residence in the villages and partly those in the cities29. 
In Albania, the existing institutions that managed the immovable properties, mainly 
cadastres and mortgage offi  ces were closed and they had the archiving function only. 
The only functional institution remained the land cadastre institution that assessed 
the creation of the land maps, based on the divisions of its use. There used to be a 
forest and pasture cadastre, a water cadastre, all of them were schematic, but the 
urbane cadastre never functioned30.

III. The system of registration of the immovable property today 

The deep economical changes during the years of 1990-1994, apart from requiring a 
good management of the situation of the private property from the state institutions, 
they also required speed in fulfi llment of the objectives and precision on them. This 
for the fact that “a wrong movement” taken in the condition of a fast development on 
the concept of property may be an irresolvable problem in the future31.
For this reason, the proper institutions of the state in Albania, had as a task to develop 
an eff ective plan program in order to manage the entirety of the real assets in the 
country. As a result:
ü On one hand, it was required a detailed study of the social-economical-political 
conditions of the country, to determine the legal relation of the ownership and the 
owner (the rights and responsibilities); and
ü On the other hand were needed legal actions to implement this study, through the 
adoption of the real laws for legal regulations, institutions and the entire documentation 
that prove the existence of the property and the ownership title for it32.
Registration of the real assets was more than necessary as a process aft er he radical 
changes that happened with the fall of the communist regime in 1991. Based on 
the constitutional and legal reforms undertaken in this period, state property was 
substituted with private property. The transition to the market economy in this time 
required necessarily performing of the reforms of privatization of the immovable 
state properties and changing them to private property. However, the process of 
privatization was not the only one that was needed to be done in order for the markets 
of properties to function. The potential buyers should be able to identify through a 
offi  cial source the fact that they are the legal owners of a property and they want to 
change it. In this way, the new system of registration of immovable properties off ers 
this guarantee for identifi cation of the property and its owner33.

3.1 The legal framework of reconstitution of the property registration institution 
The most diffi  cult decision for Albania during 1992-1994, was the dilemma that the 
judges had in order to implement a registration system based on the writt en acts or 
29  David J. Stanfi eld and Sonila Jazo, Report “The evolution of immovable property registration in Albania”, 
Terra Institute Albania Reports, May  2008, pg. 2, accessible in the address: http://www.terrainstitute.org/
albania_report/Evolution_IPR_ver2.pdf.
30  Still there.
31  Enkeleda Olldashi and  Elona Saliaj, “The immovable properties and the system of registration in the 
Republic of Albania”, Mediaprint, Tirana, 2015, pg. 64. 
32  Still there.
33  Ndoc Vata, The registration and integration of its indicators, Tirana 2005, pg. 47.
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the property titles34. 
In most European countries, registration of property title is mandatory to be 
completed within a legal deadline, but the eff ects of registration vary. For some 
countries, registration of the right of ownership in public registers is an essential 
condition through which the transfer of ownership is realized, thus serves for validity 
issues. While for other countries, registration has a declarative character and serves 
for the eff ect of proof, publicity, and recognition towards third parties.
 Article 83 of the Civil Code sanctions the principle of how a form should be in order 
to have a valid legal action in its mission of transferring ownership over immovable 
property. According to this article: Legal action for the transfer of ownership of real assets 
and real rights over them must be done by a notary act and be registered otherwise it is not 
valid. It is invalid any legal action that is not performed in the form expressly required by law. 
In other cases, legal action is valid but cannot be proven by witnesses.
According to this principle, the registration of immovable property in Albania requires 
"title" and "modus" for the real estate transaction, but the “title” is more importance 
because the registration of ownership “modus” does not result in the acquisition 
of ownership, but only has a declarative, publishing eff ect. However, property 
registration, so “the title”, is indispensable because the unregistered property carries 
the risk of being lost or violation of the ownership title. Unregistered property is “frozen” 
property. No legal action can be taken for it. Transaction can not be performed on it! So it risks 
losing the title of ownership! By registering the property, in addition to publication, it becomes 
“active”. It becomes a real asset35!
Immediately aft er the approval of the Civil Code, in 1994, measures were taken to 
establish the legal and institutional basis for the registration of immovable property 
and the proper legal regulation of all property titles that had developed new laws for 
the acquisition of ownership.
The initial registration of immovable property is the most important institutional 
step that was undertaken on the basis and for the implementation of Law no. 7843, 
dated 07.13.1994, “On the registration of immovable property” amended by 3 laws 
during the period 1994-2007, now repealed with the entry into force of the new law 
no. 33/2012, dated 03.21.2012, “On the registration of immovable property”.

3.2 The unifi ed system of registration
The most important legal reform on immovable property registration in Albania was 
the one on integrating immovable property registration and unifi cation. In the unifi ed 
registration system, the accurate legal information on property is closely related to 
the geographical one refl ected in the relevant asset map.
In Albania it was determined that the initial registration of all immovable properties 
would be carried out in the new system. This registration was based not only on 
the records of old cadastral and mortgage registrations, but also on topographic 
measurements with new methods to accurately determine the property's area, its 
boundaries and its owners. In this way, the gradual integration and transition from the 

34  David J. Stanfi eld “Immovable property registration systems in transition countries: an assessment with
special reference to Albania, Land Tenure Center and Terra Institute, Tirana, Albania, May 2003, 
pg. 8; accessible in the address: http://www.terrainstitute.org/albania_report/Immov_Prop_Reg_
Sys.pdf.
35 Found in the address: http://www.zrpp.gov.al/new/?page_id=234. 
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old cadastral-mortgage system to the new transcription-based registration system was 
realized. The coverage of geographic and legal information was enabled by being called: 
The unifi ed system of registration of the immovable properties. In the new system were 
refl ected all the old registrations found in the cadastre and mortgage offi  ces. 
The system that was selected was a combination of several models to bring a unifi ed 
registration system. In this way, the system of registration in Albania is the same 
concept as used in the Nordic countries as well as in Austria, Germany, Hungary, 
Slovenia, the Czech Republic, Croatia, Macedonia, the United Kingdom and the 
southern provinces of Italy. However, it is diff erent from some other European 
countries in determining of being “the property” or main parcel, rather than simply 
registering property. This represents the best example of both types of European 
systems.
This system combines a property map with the registration of legal rights, which are 
refl ected in a single administrative system36.

3.3 The characteristics of the new system  
The creation of the unifi ed system of the registration of the assets has some 
characteristics which should be based on the administration of the property. Some 
of the characteristics of the unifi ed system of registration of Albania37, in relation to 
other countries38are: 
 It protects the rights of property owners by ensuring reliable and safe information 

on the property and other interests related to immovable property. 
  It is simple and cheap to be saved and administered. This is seen in the fact that 

such a system includes all the categories of the assets which can be administered 
by a single system.  
 It ensures the public the necessary information on performed transactions, 

mortgaging, the rent of this property, or other real rights, by creating the safe bases 
for an economy oriented by the market.
 It makes it easier to collect the taxes of the land. The registration system 

implemented in our country was based on the registration of the land and was 
accompanied by the indicating map which included all the land parcels. In this 
way the implementation of the tax system would be easier to be implemented by 
the state. 
 It allows the creation of a system of geographical information (SIG), with the 

property information as an important and integral part of it. Thus, the cadastral 
information and the legal one are administered from one institution. 

Conclusions and recommendations 

Cadastral information on immovable property aft er the declaration of independence 
was general, lacking, in most cases, the registration of immovable property of private 
36  Referred: Lida Stamo, Norman J. Singer, “Albanian Immovable Property Registration System: Review.
37  Enkeleda Olldashi and  Elona Saliaj, “Immovable Property and the Registration System in the Republic of 
Albania”, Mediaprint, Tirana, 2015, pg. 79. 
38  Referred: Lida Stamo, Norman J. Singer, “Albanian Immovable Property Registration System:
Review of Legislation”, working paper, nr. 7, September1997, pg. 2, found in the address:
http://ageconsearch.umn.edu/record/12786/fi les/ltcwp07.pdf.
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persons as well as of public entities. There was also the phenomena of wealth incline, 
both through purchase contracts and through the acquisition of property by unpaid 
mortgages (the money borrowed by the villagers), but also the annexation of the 
territories that belonged to the state companies, as there were not accurate records 
and the newly formed state was inexistent.
It is worth to be noted that during the communist regime the data on agricultural 
land, buildings, forests, pastures and meadows was recorded in the cadastral and 
mortgage system. Also the management of new buildings through the urbanization 
process was another positive step for the management of the territory, as well as for 
the protection of agricultural land in the countryside and around the cities.
Immovable property registration before the ‘90s was in very low percentage due 
to voluntary registration process. During communist regime, despite the reasons 
and causes that empowered the power, it was possible to have accurate data and 
to document the land, agricultural and private property, in general, regardless of 
ownership subjects.
Compared to all other European countries, aft er the 1990s, Albania has recognized 
more legislative reforms to change and improve the immovable property registration 
system. One of the most positive reforms our country is modeling from other countries 
in South East Europe is the unifi cation of the immovable property registration system. 
This was the best solution off ered to Albania, in our country's conditions, for the 
purpose of administering all types of immovable property.
Over the last few years, the initial registration has been completed in 2,675 cadastral 
zones, or around 80% of the total number of 3,058 areas, but these areas did not include 
those with a widespread tourism development. Immovable property registration has 
been completed in those rural areas where legal transactions were the rarest in terms 
of legal-civilian circulation.
Also the initial registration has been completed for 3,319,515 property titles or 83% of 
the total number, but only 10% of them have been updated.
The introduction of online services through the “one-stop concept” has improved 
customer service, but this service is provided only in Tirana and Durres and is not 
extended to other cities of Albania. However, the lack of a comprehensive database 
and the current weaknesses in updating the data limits the service to the public. 
But, in order to protect the clear right of ownership and the elimination of the legal 
insecurities it is needed:  
 Finalization of the initial registration process, which off ers the guarantee of 

the property title, by having as a priority the touristic ones with an impact on the 
economical development of the country
 Ensuring a safe, effi  cient and modern registration system of the immovable 

property; 
 Modernization and improvement of the integrity of the data and information 

through the digitalization and interactions of the information systems for immovable 
property (including digital maps) and to off er the online services for the clients. 
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