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Right of defense and trial in absentia in the case-law of the Constitutional 
Court

Noela Ruço (LLM, Doctorate)
Constitutional Court of the Republic of Albania

Abstract

The main purpose of this article is to analyze the case-law of the Constitutional Court, with the 
aim of identifying its role in ensuring respect for the standards of due process of law. The right 
to due process of law constitutes a guarantee for citizens against the unjust actions of organs 
of state power, as well as the obligation of the latt er to non-violating the citizens’ rights and 
freedoms. The right to due process of law in criminal proceedings is identifi ed by a number 
of rights, such as the right to defend oneself in person, or through a defense lawyer. For these 
reasons, the article will be focused on the right of defense of the accused person in criminal 
proceedings, as well as on the elaboration and evolution in the constitutional case-law of 
procedural provisions that regulate this right. To this end, there will be presented several cases 
handled by the Constitutional Court in the light of principles elaborated by the European 
Court of Human Rights in Strasbourg.  

Keywords: European Court of Justice, Constitutional Court, the right of defense, judgment in 
absentia, defendant.

Introduction

Procedural guarantees, as part of the fundamental rights provided for by the most 
important state laws, have been nowadays considered as the main pillar of the 
democratic state of the rule of law. In this context, the Albanian legislator has included 
this principle in Constitution, (Article 4) considering the respect for fundamental 
human rights and freedoms as the foundation of functioning of the Albanian state and 
society. This commitment has also been extended to the other parts of our legislation, 
namely to the procedural and material one, as well as to the other sub-legal acts. 
Some constitutional articles have provided for that during a criminal proceeding all 
the procedural rights involved should be respected (Articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 42/2, 43, 44 of the Constitution). In case of failure to respect them, the individual 
has the right of access to the court, taking advantage of all the guarantees to due 
process of law. The right to due process of law is guaranteed by article 42/2 of the 
Constitution of the Republic of Albania and article 6/1 of the European Convention 
on Human Rights. 
As to the procedural guarantees in criminal proceedings, the case-law of the 
Constitutional Court of Albania (hereaft er CC) has considered that it should be 
always taken into account the highest level of guarantees that might be off ered to the 
accused. The Albanian CC has a very rich practice concerning the meaning of due 
process of law, in spite of the nature of proceedings. The importance of due process of 
law should be seen as closely related to the freedoms and rights it guarantees. That is 
the reason why the respect for all its composing elements takes a crucial importance, 
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especially in criminal proceedings.1 This constitutional principle should be applied 
in all instances of judgment, as well as in the phase of preliminary investigation and 
enforcement of criminal decision. 
The right to due process of law in criminal proceedings is identifi ed by a number of 
rights, such as the presumption of innocence, the right to public hearing, the right 
to trial without undue delay, the right to be prepared for the defense, the right to be 
defended by himself or through a lawyer, the right to summon witnesses etc. All the 
aforementioned rights constitute minimal guarantees and the respect for each of them 
does not ensure in all the cases and circumstances that the court trial has been fair. 
The right to due process of law is not limited only to the entirety of these individual 
rights, but it is conditioned by the whole trial proceedings (Sadushi, 2012, 664).

The right of defense, the reasonable time to be prepared for the defense

Article 31/ç of the Constitution has provided that “in criminal proceedings, everyone has 
the right to be defended by himself or with the assistance of a legal defender chosen by him; to 
communicate freely and privately with him, as well as to be provided free defense when he does 
not have suffi  cient means.”
Article 6 of the Criminal Procedure Code (CPC) has provided that “The defendant has 
the right to present his own defense or with the assistance of a defense counsel. When he has 
no suffi  cient means, he is provided with the services of a defense counsel free of charge. The 
defense counsel shall assist the defendant to have his procedural rights guaranteed and his 
legitimate interests protected.” 
The concept of the right of defense includes not only the right to be defended by 
himself (personally), but also the right to be defended with the assistance of a 
legal defender, chosen by him or offi  cially assigned by the court, in cases foreseen 
by procedural provisions. But, despite the fact that as a rule the interests of the 
defendant are protected by a legal defender, this does not hinder him to play an 
active role during the criminal proceedings, what implies that he has the opportunity 
to challenge the evidence, make declarations, or question the witnesses or experts 
who are present at the proceedings. 
This right requires that the person accused of committ ing a criminal off ence to 
be present at the trial, what imposes on the state organs the obligation to take all 
the necessary measures to inform the defendant or his representatives about the 
proceedings in order to ensure their participation in the process. Therefore, they will 
have the possibility to be informed and make their declarations about all the facts, 
evidence and legal evaluations related with the charges against them. (Sadushi, 2012, 
659)
The right of defense has a crucial importance particularly during the investigation 
phase. ECHR has considered that non-availability of the qualifi ed legal aid particularly 
during the investigation phase would make the defendant impossible to understand 
the consequences of his decision to accept or deny the charges. Without the lawyer’s 
assistance, who would have been able to provide the qualifi ed legal assistance, the 
defendant would have no possibility to be notifi ed of his rights guaranteed by the 
1  This implies the respect for the principle of due process of law not only in court trials, but also in 
administrative proceedings. Decision no.21/2008 of CC.
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criminal procedure law (Pischalnikov v. Russia, 2009) This Court has reiterated that 
“in order for the right to a fair trial to remain suffi  ciently “practical and eff ective,” article 6 § 
1 requires that, as a rule, access to a lawyer should be provided as from the fi rst interrogation 
of a suspect by the police, unless it is demonstrated in the light of the particular circumstances 
of each case that there are compelling reasons to restrict this right.(Salduz v. Turkey, 2008)” 
Further on, the Court has underlined that “in accordance with the generally recognized 
international norms, which the Court accepts and which form the framework for its case-law, 
an accused person is entitled, as soon as he or she is taken into custody, to be assisted by a 
lawyer, and not only while being questioned. (Dayanan v. Turkey, 2009)”
In principle, the right of defense should be guaranteed even in cases when the accused 
has no possibilities to choose his lawyer. However, provisions of articles 48 – 57 of the 
Criminal Procedure Code adopted in 1995 have regulated in details the procedure 
of choosing a defense lawyer for the defendant. The defense lawyer should be 
guaranteed to the defendant in each phase of the proceedings, i.e. beginning from the 
phase of preliminary investigations, adjudication in the fi rst instance, court of appeal 
and the Supreme Court (where representation by a legal assistant is obligatory for 
the parties). This implies that the same procedures should be applied even in the 
cases when the defendant has requested the appeal out of time, his case has been re-
opened, it has been accepted his request for the review of criminal court decisions etc. 
It could be observed that these provisions reveal the problematic of the issue of 
choosing/assigning of the defense lawyer and the eff ective protection. 
There are two aspects related with the issue of choosing/assigning of the defense 
lawyer: 
i. The defense lawyer of the defendant might be chosen by him or by one of his 

relatives (article 48/3)
ii. The defense lawyer of the defendant might also be offi  cially assigned by the court 

(article 49)
ECtHR has reiterated that while article 6/3, point c of the ECHR has recognized to 
everyone accused to have committ ed a criminal off ence the right “to be defended by 
himself or with the assistance of a legal defender,” it has not specifi ed the ways of 
exercising such right. The Court’s task is to determine whether the method chosen 
by them in this connection is consistent with the requirements of due process of law 
(Quaranta v. Switzerland, 1991). In this context, it should be taken into consideration 
that Convention has been designed to guarantee not illusionary rights, but eff ective 
and practical rights, and assignment of a legal defender to a defendant does not 
guarantee in itself the eff ectiveness of legal assistance that he needs during the 
criminal proceedings. (Vorpsi, 2011, 161)
The real guarantee for ensuring the defendant’s rights is the qualifi ed legal assistance, 
through a defense lawyer chosen by the defendant or assigned by the proceeding 
organ. Providing legal assistance to the defendant has been a major achievement 
of the long and diffi  cult eff orts of progressive forces to democratize the criminal 
proceedings. The role of the defense lawyer in the criminal proceedings gradually 
increased and become an important factor in the fi ght against violations of law and 
injustices. (Islami, Hoxha, Panda, 2003, 135). The selection or assignment of the defense 
lawyer is a right of the defendant. The selection of the defense lawyer is made by the 
defendant, whereas the assignment by the proceeding organ is made only when the 
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defendant declares that he wants to be defended by a defense lawyer, but he has not 
chosen him or has remained without him. (Article 49/1 Criminal Procedure Code)
Constitutional Court has considered that the right of defense by the defendant himself 
in the criminal proceedings is a constitutional right. Such right is not unrestricted and 
does not imply that the individual, in every instance of judgment and phase of the 
proceedings, has the right to request to be heard directly. As an exemption from this 
right, the Court has considered the legal defense before the Supreme Court, holding 
that “the examination of cases by the Supreme Court is of special nature as it is mainly 
restricted to the issues of law, the way how material and procedural law has been applied by the 
lower courts… With a view to ensure a more eff ective protection, the examination of cases in 
this phase by the Supreme Court imposes some particularities. The problems presented before 
this Court have proper legal character, so their discussion requires very good preparation and 
high professional level. This can be realized with professionalism only by the defense lawyer, 
on behalf of the defendant or the parties in judgment. He has all the potential and skills to 
provide a real and effi  cient protection of the interests of the subject he represents before the 
Supreme Court… On the other hand, it is also in the interest and function of the requirements 
of the rule of law, since it bett er serves to establishing legal certainty and giving of justice, 
for which our Constitution has assigned a distinguished role to the Supreme Court… In the 
court hearing held before the Supreme Court, the general principle of defense is not violated. 
On the contrary, the representation through a defense lawyer in the court session aims at 
guaranteeing a more eff ective and professional protection of the fundamental human rights 
and freedoms… The court hearing held at the Supreme Court has public character. This court 
hearing might also be att ended by the interested parties, which can have consultations and 
make proposals at any time to their defense lawyer. The defense lawyer is the professional 
voice of the represented party. The parties could not play an active role at the court hearing 
held at the Supreme Court. This role should be played by their lawyers. Besides the above, 
a protagonist role of the defendant and parties in the civil process would inevitably bring 
before the Supreme Court other unnecessary emotional elements, which would cause delays 
and avoidance from its main task – to examine the case from the viewpoint of appropriate 
application of the material and procedural law.” (Decision of the CC no.25, 2003).
With regard to the trial conducted before the Supreme Court, being this a court of law 
and not a court of fact, there have been many cases in the everyday practice where 
the judgment has been held in absentia of the defendant or his defense lawyer, either 
because of the lack of knowledge about the prosecutor’s recourse or not being able to 
att end the trial due to objective reasons. With reference to these cases, Constitutional 
Court has already created a consolidated practice reiterating that if neither the 
defense lawyer nor the defendant does not present himself at the court hearing 
before the Supreme Court, it could not further proceed with the trial process. The 
presumption that the defendant has not att ended the court hearing knowingly could 
be justifi ed only when verifi ed that he has been personally notifi ed. In the context 
of guaranteeing the due process of law, it is indispensable for the Supreme Court to 
take all the necessary measures not to allow the conduction of trial in absentia of the 
representative of the defendant’s interests, since this is the only way for the defendant 
to take part in the eventual debates, through the representative fi gure of the defense 
lawyer. (Decisions of the CC no.24, 2005; no.5, 2008; no.13, 2008; no.16, 2009; no.28, 
2009; no.30, 2009; no.37, 2010; no.40, 2011; no.18, 2012).
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Further on, the Court has emphasized that neither the provision nor the spirit of article 
6 of the Convention impedes a person to waive a right of his own free will, explicitly or 
implicitly expressing the right of due process of law. However, in such case the defendant 
should undoubtedly take advantage of the minimal guarantees, without which a criminal 
proceeding could not be considered as consistent with the intentions of Convention. 
(Hermi v. Italy,  2006; Poitrimol v. France, 1993). Furthermore, in such cases it should not 
be left  apart the public interest to give justice in conformity with respective standards. 
(Håkansson and Sturesson v. Sweden, 1990; Sejdovic v. Italy, 2004).
In this context, ECHR has not considered a certain proceeding as being violated in 
cases when the defendant has chosen by himself his/her defense lawyer, who might 
have been active during the proceedings, but have not att ended the fi nal court 
hearing where the closing remarks about the charges would have been presented. In 
any case, the defendant has not pretended that the defense lawyer has been acting 
against his will. The defendant has not pretended before the judicial panel that he 
has been facing diffi  culties while preparing the closing remarks, which were not been 
presented by the defense lawyer. However, in the adjudication before the court of 
appeal, the defendant was represented by the defense lawyer chosen by him, who 
presented the closing remarks and asked for the defendant’s innocence of the charges 
raised against him. (Caka v. Albania, 2009. Cuscani v. United Kingdom, 2002, Edwards 
v. United Kingdom, 1992).
With regard to the assigning of defense lawyer by the defendant’s families, the recent 
practice in Albania has revealed a problem related with the trial in absentia of the 
accused. More concretely, when the court trial had begun in absentia of the accused, 
the court has accepted the assigning of the defense lawyer by his families. Later on, 
when the defendant has been notifi ed about the conduction of a court trial in his 
absentia and the existence of a fi nal criminal court decision, he has requested the 
resett ing of the time limit to appeal, regardless of the fact that the defense lawyer 
assigned by his families had exercised all the appealing remedies provided for by 
the CPC. The argument employed in this case was that “the defense lawyer was 
not chosen by me, I had no contacts with my family members, so this has not been 
my expressed free will.” However, the Albanian courts, including here even the 
Constitutional Court, have accepted that the defense lawyer assigned by the families 
meets the criteria of defense according to the concepts foreseen by the CPC. (Decision 
of the CC no.15/2003) 2

Being referred to the practice of ECtHR, which has considered that assigning of 
the defense lawyer by the families of the accused tried in his absentia, when he has 
no knowledge about the court trial against him, is unacceptable, since it does not 
guarantee the right of eff ective protection in the context of article 6/1 of the ECHR, 
it emerged the obligation to change the judicial practice. The fi rst to do this was 
the Constitutional Court, which changed its relatively long practice concerning 
the assigning of the defense lawyer by the defendant’s families not only during the 
court trial conducted against him, but also with regard to his right of appeal. In its 

2  Via this decision, the CC abrogated the word “defendant” from article 410/2 of CPC, where it was stated 
that the appeal could be fi led by the defense lawyer provided with power of attorney. The CC appraised that 
this would constitute a limitation of the right to appeal as it did not allow the defendant’s families to assign 
a defense lawyer when the defendant was incapable to do such thing. According to the CC, this provision 
contradicted also article 48/3, because it allowed the assigning of a defense lawyer by the defendant’s families,  
whereas the previous formulation of article 410/2 didn’t. 
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decision, which marked this turning point of the judicial practice, it emphasized that 
“… the provision in article 48/3 of the possibility of the defendant’s families to provide the 
defense lawyer with a power of att orney does not imply the transfer of the right to choose the 
defense lawyer from the defendant to his families, but it implies the exercise of the defendant’s 
will through his family members. In other words, the defendant exercises this personal right 
through his family members, who have the objective possibility to contact with lawyers so that 
the latt er examine the possibility to take the capacity of the defendant’s defense lawyer. Under 
these circumstances, if there are any inconsistencies between the defendant’s will and the will 
of his families, who might have wrongly interpreted the defendant’s will or have had a diff erent 
will as to the defense lawyer, it should prevail the defendant’s will, who in any case has the 
right to refuse or discharge the defense lawyer assigned by his families. Thus, it is permitt ed 
the assigning of the defense lawyer by the defendant’s families only in cases when the latt er 
express the defendant’s will to waive his right to take part in the legal process, and not to be 
invested in this assignment if they have no contacts with the defendant, what, according to 
ECtHR, is the obligation of the competent state organs. It is the same situation as regards 
the right of appeal. The defendant’s families could fi le an appeal only if they are fulfi lling the 
defendant’s will and only if the defendant has taken notifi cation that a criminal proceeding 
is being conducted against him. In this way, it is respected the application of notifi cation 
procedures.” (Decision of the CC no.30, 2010). This change in the practice of CC came 
as a result of the case law of ECtHR regarding the trial in absentia. 
However, besides cases of the accused tried in absentia, it should be noted that the 
defendant’s will prevails, so it belongs to him to choose the defense lawyer. In cases 
when he asks to authorize his families to do this, then the forms provided for by the law 
enable such thing. So, the defendant chooses his own defense lawyer. The ways how 
he can exercise this right might be explicitly foreseen: for example by authorizing his 
families, asking for the court’s assistance etc. In this way, the defendant has expressed 
his own will. The right of defense is a right directly related with the defendant. So, 
if we refer to article 49/1, it could be noted that the defendant should ask for the 
assignment of the defense lawyer if he has no possibility to choose him b himself of 
when the defense lawyer has presented his resignation. 

Trial in absentia

This type of judgment has been frequently applied in Albania during the last years. 
This is due to the fact that a part of defendants left  Albania to evade justice and have 
been returned aft er a few years or are arrested by INTERPOL. Aft er this moment, they 
started serving the sentence given in their absentia. Another part of the defendants 
have not been notifi ed according to the rules established for this purpose or the 
notifi cation has not been received for a number of diff erent reasons (lack of a regular 
registry of addresses, movement of residence or not being registered in the new place 
of residence etc.). This situation has brought about the reopening of legal processes 
due to the right of resett ing the appealing time limits when they have managed to 
prove that they had not been notifi ed about the legal process according to the rules 
laid out in the CPC.
As to the legal framework, it is worth mentioning that Article 33 of the Constitution 
has provided that: "Everyone has the right to be heard before being sentenced. A person 
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who is evading justice may not take advantage of this right." Section 141 of the CPC has 
provided that: "In cases where notifi cation cannot be done according to the established rules 
for notifying the free defendant, the proceeding authority orders the chasing of the defendant. 
If the chasing does not give a positive result, then a non-fi nding decision is issued, which 
aft er assigning a defense lawyer to the defendant, orders that notifi cation should be done by 
delivering a copy to the defense lawyer. The missing defendant is represented by the defense 
lawyer."
So, CPC has provided for the trial in absentia when he (the defendant) is not found 
by the judicial police. According to the recent practice of the ECtHR, the trial in 
absentia, when the defendant is not found (so, it has not been verifi ed whether or 
not he is evading justice), does not guarantee any of the procedural rights under 
the Convention. Given the fact that it suggests even in cases of trial in absentia the 
possibility of the defendant to reopen the legal process, it results that this type of 
judgment is exceeded or unnecessary. This system has undergone a series of changes 
as consequence of continues interventions of ECtHR.
The fi rst important intervention of ECtHR regarding trial in absentia was the decision 
of the case of Colozza v. Italy (12/02/1985). Colozza was sentenced for fraud to 6 years’ 
imprisonment and he never took notice about the charges raised against him, the 
legal process and the respective decision, as he was initially declared as unreachable 
and then as fugitive. The decision was notifi ed only to the offi  cially assigned lawyer, 
under the established provisions in these cases. Underlying the guarantees of due 
process of law provided for by article 6 of the ECHR, the ECtHR has stated that 
“although this is not expressly mentioned in paragraph 1 of the article 6 (art 6-1), the object 
and purpose of the article taken as a whole show that the person “charged with a criminal 
off ence” is entitled to take part in the hearing. Moreover, sub-paragraphs (c), (d) and (e) of 
the paragraph 3 guarantee to “everyone charged with a criminal off ence” the right “to defend 
himself in person”, “to examine or have examined witnesses” and “to have the free assistance 
of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court”, and it is diffi  cult 
to see how he could exercise these rights without being present.” ECtHR found a violation 
of the Convention by the Italian legal order due to the lack in this legislation of a 
measure that could have balanced the rights of the defendant, providing him with the 
opportunity to have a new decision aft er having been notifi ed about the legal process. 
As the result of ongoing decisions of ECtHR, the Italian legislation underwent several 
reforms. It was also necessary to adopt the legislation to the European arrest warrant. 
Regarding the latt er, the decision of the Council of Europe no.2002/584/GAI of 13 
June 2002 provides that “where the European arrest warrant has been issued for the 
purpose of executing a sentence or detention order imposed by a decision rendered in 
absentia and if the person concerned has not been summoned in person or otherwise 
informed of the date and place of the hearing, which led to the decision rendered in 
absentia, surrender may be subject to the condition that the issuing judicial authority 
gives an assurance deemed adequate to guarantee the person who is the subject of 
the European arrest warrant that he or she will have an opportunity to apply for e 
retrial of the case in the issuing Member State and to present at the judgment.” This 
provision was applied in many Member States whose legislation explicitly provides 
for the rejection of execution of the European arrest warrant issued by a Member 
State when, in cases of judgment in absentia, the legislation of the Member State 
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making the request doesn’t guarantee the right of retrial of the case.         
In the decision Somogyi v. Italy (2004), the Court has punished the Italian state underlying 
that “a denial of justice will nevertheless occur where a person convicted in absentia is unable 
subsequently to obtain from a court which has heard him a fresh determination of the merits 
of the charge, in respect of both law and fact, where it has not been unequivocally established 
that he has waived his right to appear and to defend himself.” Somogyi, arrested in Austria 
and extradited to Italy, was convicted as a result of a trial conducted in his absentia 
and he was denied to reopen the time allowed for an appeal. Somogyi fi led an appeal 
with the ECtHR and stated that he was not aware of the proceeding against him and 
the signature on the envelope was not his. The ECtHR decision provides that “the 
applicant repeatedly challenged the authenticity of the signature att ributed to him, which was 
the only evidence capable of proving that the defendant has been informed that proceedings 
had been instituted against him. However, even though this evidence was crucially important 
for the case in question, no investigation was ordered to look into the disputed facts and, 
despite the applicant’s repeated requests, there was no comparison of the signatures by means 
of expert handwriting analysis.” 
ECtHR punished Italy for the violation of Article 6 § 1 of ECHR, because the lack 
of verifi cations to remove any doubts on the defendant’s refusal to appear in court 
trial comes against the principle of the due process as defi ned by the Convention. 
Actually, ECtHR does not rigorously and formally interpret the defendant’s right 
to be informed about the charges raised against him, to participate or refuse to 
participate in the process. In some of its decisions, it was held that “the trial in absentia 
does not constitute a violation of article 6 § 1 and 3 of the Convention on due process when the 
notifi cation has been made at the place of residence chosen at the moment of release from prison 
by the lawyer.”(Kimmel v. Italy, 2004) The rule that a defendant sentenced in absentia 
has the right to be interrogated by the judge and to be re-determined the merits of the 
charges “is restricted in cases when, without any equivoque, there had been a waiver of his 
right to appear at the court trial,” and to prove to having waived an important right, it 
must be shown that he could reasonably have foreseen what the consequences of his 
conduct would be.” (Poitrimol v. France, 1993) So, when the defendant has chosen the 
place of residence as the address for receiving notice, this is also valid for his lawyer. 
It is the duty of the defense lawyer to be informed about the process and “the fact that 
he has not being interested is equal to the waiver of the right to appear at the court trial.” 
(Jones v. England, dated 9 September 2003)
Another problem is related to the determination of conditions for having equivalence 
between the waiving of the right to appear at the court trial and evading justice by 
any means. According to the resolution of the Committ ee of Ministers of the Council 
of Europe nr.11/1975, this hypothesis, held by the state authorities, could not give to 
the defendant the right to have a new process of law.   
In several decisions the ECtHR has noted that ”the resources available under domestic 
law must be shown to be eff ective where a person “charged with a criminal off ence” has neither 
waived his right to appear and to defend himself nor sought to escape trial,” what implies 
that a new legal process should not be opened when the defendant does not justify 
his absence or is found under certain circumstances by himself provoked, such as 
the voluntarily non-appearance at the court trial becoming intentionally unreachable. 
(Medenica k. Switzerland, 2001). In other decisions, the conclusions are contradictory 
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as some of them exclude the need to reopen a new court trial process when the 
defendant evades justice, while others establish the right to reopen the process “under 
any circumstances in which the judgment was rendered in absentia.” (Sejdovic v. 
Italy, 2004).
In case Sejdovic, the latt er being declared as fugitive and tried in absentia, he was 
sentenced to imprisonment for manslaughter and illegally carrying a weapon. He was 
arrested in Germany, whose authorities refused the Italian government extradition 
request on the ground that the requesting country’s domestic legislation did not 
guarantee with suffi  cient certainty that the applicant would have the opportunity 
of having his trial reopened. Sejdovic argued that he had been judged without being 
informed on the accusations against him, while the Italian Government observed that 
the applicant had waived his right to appear on the court trial and, this circumstance 
was determined by the fact that “immediately aft er the killing for which he had been 
responsible according to eyewitnesses, he had suddenly moved from his usual place of residence 
without leaving an address or the slightest trace of his whereabouts”. In the instant case, the 
ECtHR decided that the defendant’s absence from his usual place of residence could 
have “given the impression” that he was aware or feared that the police were searching 
for him, but there is no “evidence” that he knew of the proceedings against him or 
of the date of his trial. The decision reiterates that “to inform someone of a prosecution 
brought against him is a legal act of such importance that it must be carried out in accordance 
with procedural and substantive requirements capable of guaranteeing the eff ective exercise of 
the accused rights. Vague and informal knowledge cannot suffi  ce.” 
These conclusions were also presented in the decisions R.R. v. Italy (2005), Zunic v. 
Italy (2006), in which the Court affi  rmed that “the failure to make a formal notifi cation 
of the act by which the defendant is informed of a prosecution and charges brought against 
him, the absence of the defendant from the place of residence registered on his residence permit 
and the contradictory versions given by the third parties for his movements, are not suffi  cient 
elements to clearly demonstrate that the defendant has waived his right to appear on court trial 
or he is evading justice.” In the decision Sejdovic v. Italy, the ECtHR has also examined 
the institution of resett ing the time allowed to appeal, reiterating that “this is a right of 
the person sentenced in absentia, who does not result to have clearly waived his right to appear 
on trial, to have “in all cases” a new decision on the charges brought against him.” 
Let’s have a look to the practices of the European countries. 
Countries of the Common Law legal system generally exclude the judgment in absentia; 
the criminal system in force in the United Kingdom does not provide for the trial in 
absentia, expect for criminal off enses falling under the jurisdiction of the Magistrate 
Courts, and the appealing process before the Court of Appeal. However, even before 
Magistrate Courts, judgment in absentia is possible only if the non-appearance of the 
defendant is preceded by the correct notifi cation of the lawsuit and exceeding of a 
considerable time limit prior to the conduction of the legal process. In no case of 
the trials in absentia, it could be rendered a decision to sentence of imprisonment. 
(Quatrale, 2006, 27)
In criminal trials in the U.S. the right to be presented in the process is provided in 
the Constitution, representing an aspect of “the right to due process of law” and of 
“the right to question the prosecution witnesses,” both of these sanctioned in the 
Bill of Rights of 1791. Anyways, the defendant may waive the right to be present, but 
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this must be done in an explicit, conscious and voluntary way and controlled by the 
judge. (Quatrale, 2006, 27)
In the French system the trial in absentia is distinguished between the serious criminal 
off enses and those less serious: délits and crimes. For the fi rst, which are considered 
light, can be given sentence in absentia (par défaut), but this decision, characterized by 
very limited procedural eff ects, become executive only aft er notice to the defendant 
and if he does not reject it within the period prescribed by law. This claim provokes a 
total suppression of the eff ects of the process. In this case, the decision is considered 
as tamquam non esset, so the process returns to the previous stage and judged by the 
same judicial body. Practically, applies the principle that no one can be punished 
without being heard by the court and the defendant in absentia has the right to 
defend himself before the process is completed. (Article 379/4 of French CPC)
For more serious off enses, crimes, is foreseen the trial in absentia (par contumace) that 
provides a series of restrictions on the right of defense, but is also characterized by 
a strong provision for the protection of the rights of the defendant. It is considered 
“in absentia” the defendant that is not only physically absent in the process, but even 
if he is under the condition of “rebellion against the law” by not responding to the 
execution of the order of appearance in the trial, which is announced twice, personally 
or by means guaranteeing that the defendant be aware of it (notice in the residence 
and municipality, followed by forms of publicity in the press). The decision declaring 
the absentia is a source of serious consequences for the defendant: seizure, suspension 
of civil rights, diff erent forms of relative disability for the judicial protection of his 
rights. The process, which under a procedural point of view is prett y much simplifi ed, 
is based on facts, without hearing witnesses and with serious restrictions on the right 
of defense, because the defendant in absentia has not the right to be represented and 
protected by a lawyer. However, the decision rendered in absentia is subject of a 
conditional solution determined by the presentation (or the arrest) of the defendant 
within the period of limitation of sentence – normally twenty year. This circumstance, 
this situation known as “purgatory of absence”, sets the cancellation of decision with 
retroactive eff ects and returns to the status quo ante, with the renewal of all procedural 
guarantees to protect the defendant. 
The Portuguese criminal procedure legislation underwent various amendments from 
the 1987CPC. The amendments consisted in the almost complete removal of the trial 
in absentia, apart from some limited exceptions, regarding to the defendant's consent 
not to participate in the trial as a result of a severe and consistent obstruction that 
prevented him/her from appearing at the trial. As a rule, the trial cannot be held in 
his/her absence. The repetitive notice of the order to appear in the process brings 
as a result, just as in the French system, the declaration of absence, which is related 
to extra-judicial sanctions of a diff erent nature (incapability to dispose of his rights, 
inability to obtain several certifi cates etc.). This procedural situation establishes the 
suspension of proceedings. However, this system has brought about a halt in the due 
processes and, consequently, a signifi cant increase in prescription cases. (Quarale, 
2006, 27)
Even the German criminal procedure legislation att aches great value to the principle 
of the personality of defense (to defend himself). The defendant is required to appear 
and this obligation becomes possible through the issuance of an arrest order. Trial 
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in absentia is no longer possible when the defendant cannot be traced. However, in 
this case, it is allowed to take evidence that may be lost, and that would be relevant 
in the future (Articles 286 and 289 of German CPC). However, it is always possible 
to proceed in the absence of the defendant when the judge fi nds that the absence is 
the result of a procedural strategy chosen by the defendant to paralyze the process. 
(Article 285/1 fi rst phrase of CPC)
The German legislator has defi ned the case when the defendant will be considered 
"in absentia". Thus, the defendant will be considered “in absentia” when “the location 
is not known or he is outside the country borders or when he is in a place that cannot be 
identifi ed by the court". (Article 276 of CPC). The German CPC declaratively stops the 
hearing session in the absence of the defendant, but the submitt ed evidences are kept 
safe in order to show them in the subsequent sessions in case the defendant would 
be present. (Article 285/1 second phrase of CPC).  However, despite the absence of 
the defendant, the court has the obligation to inform the defendant using the media 
(newspapers, announcements, etc.) of his/her obligation to appear at the court hearing 
or to make known the exact address of his/her location. (Article 288 of CPC)
The Austrian PPC provides that the trial in absentia of the defendant can be done 
only if this is made at his own choice and will or if it is proven that he has been sent 
a regular notice and that he has received it personally. (Article 445 of Austrian CPC) 
In this case, the defendant is notifi ed also of the court decision. If these conditions 
do not exist and the session chairman deems it necessary for the defendant to be 
present at the trial, then the process is suspended until the defendant is tracked in 
accordance with the court order. If the defendant is a fugitive or in an unidentifi ed 
location/residence, then it could be proceeded with the preliminary investigation 
phase in which obtaining and administration of evidence is important for holding the 
judicial process at a later stage. Failure to provide the evidence would bear serious 
consequences for the process. (Article 445 of Austrian CPC). The defendant tried in 
absentia has the right to demand the resett ing of time allowed for the appeal when he/
she manages to prove that he was prevented from appearing in the trial for reasons 
beyond his control.
The Spanish system, just as the French system, provides more or less rigorous 
procedures, depending on the gravity of the off ense. Although the general rule is 
that in the absence of the defendant (whose appearance is mandatory) the process is 
suspended, there are opportunities for a reduced trial in absentia, such as criminal 
off enses punishable by a fi ne (penalty) or by an imprisonment of not more than 1 year. 
In these cases, the defendant should have received regular notice and be represented 
by a lawyer appointed by him. With the exception of these cases, the declaration of 
absence (rebeldía) establishes the suspension of the process aft er the investigation stage 
has been completed. However, to avoid slow dilatory tactics, it has been foreseen that 
if the declaration of absence (rebeldia) is made   aft er the decision of the fi rst instance – 
and when the prosecution or the defendant has lodged an appeal with the Court of 
Appeal – the trial may be proceeded by the lawyer (the one that has been offi  cially 
assigned if the defendant has not appointed one) and the decision can become fi nal. 
(Article 445 of Austrian CPC)
The Italian system is among the few ones that provide the general possibility of the 
trial in absentia for any crime, without providing any guarantees for the defendant to 



18

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

have a new trial in case he is caught/traced. In this system, the absence of the defendant 
means his/her voluntary, conscious and unjustifi ed absence. The absence is conscious 
when the defendant has eff ectively recognized the vocation in ius; is voluntary when 
there is no reason of an absolute inability to be present and it is unjustifi ed when, in 
case this inability exists, he has not presented it as such. Therefore, we can have a trial 
in absentia when there are three elements:
a) The absence of the defendant;
b) The charges fi led in an orderly manner, in the objective (regular notice) and 
subjective profi le (the eff ective recognition from the defendant);
c) The absence of legitimate obstacles to his/her presence (as defi ned by the judiciary 
body).
What should be noted is that the defendant in absentia is always represented by a 
lawyer, either appointed by him/her or offi  cially assigned; what is more, no procedural 
sanctions are provided for his/her physical absence, on the contrary, a number of 
guarantees are provided concerning acts of notice and appealing deadlines, as well 
as the resett ing of time limit allowed to appeal. 
This provision is similar to the judgment in absentia as foreseen by the Albanian 
criminal procedural legislation. However, it is worth mentioning that this system has 
undergone continuous changes as a result of repeated fi ndings of the ECtHR, which 
were mentioned above. 
As a result of recent reform of the Italian legislation (Law no.60/2005), a number 
amendments were made to the trial in absentia regarding the notifi cations and the 
resett ing of time limit allowed to appeal. With regard to notifi cations, it was provided 
the possibility of notifying the lawyer assigned for the unimprisoned defendant who 
has assigned a lawyer, regardless of whether the defendant has chosen a location 
where to receive notifi cations or not. It is the obligation of the defendant to be in 
contact with his lawyer in order to be informed on the developments about the 
process.
The question arises whether the notifi cation of the assigned lawyer is equivalent 
(in terms of knowledge on the act) to the notifi cation made to the defendant 
personally? There is an implied "weakness" in the presumption of acknowledging 
in cases of informing the offi  cially assigned lawyer for the defendant in absentia. 
This notifi cation is not suffi  cient to prove that the defendant was informed on the 
prosecution against him, with the exception of aliunde acknowledgment, i.e. as in the 
case when it is proven that the offi  cially assigned lawyer has managed to create an 
eff ective professional relationship with the defendant.3

In conclusion, the trial in absentia should be held only in cases when there is suffi  cient 
evidence that the defendant is evading justice. In other cases, holding a trial in absentia 
is senseless not only because it does not guarantee the defendant’s procedural rights, 
but also in the context of judicial economy, since aft er the defendant will receive notice 
of the punishment decision rendered against him, it will follow another process for 
resett ing the time limit allowed to appeal.

3  Even the jurisprudence of the High Court of Italy has been expressed about this case (Penal Cassation, 
Section I, decision 6.4.2006).
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Conclusions

In criminal proceedings the defendant has the right to be present at the court trial held 
against him, he could waive this right of his own free will and the defendant should 
be notifi ed about the court trial held against him. There should exist preventive or 
repairing remedies in order to avoid the conducting of court trials in absentia of the 
accused or without them being notifi ed, or to ensure the opening of a new court trials 
by introducing new evidence, the right of defense which was impossible to have been 
personally exercised in the court trial conducted in absentia of the accused.   
The court is obliged to take all the necessary measures to notify a person about the 
criminal charges raised and the criminal proceedings against him. The fact that this 
person could not be found or does not have a correct address should not be presumed 
as an expression of his will not to take part in the court proceedings or to fi le an 
appeal. The court should not proceed with the court trial in absentia of the accused 
unless it is unequivocally proved his notifi cation about the court trial. Even though it 
might be considered as coming against the principle of reasonable time in the length 
of proceedings, because only in the case of a due process of law, in conformity with 
the constitutional model, it could be assessed the length of proceedings. 
ECtHR has considered that it belongs to the Member States to fi nd the adequate legal 
remedies in order to adopt the structure of criminal proceedings to the principles of 
due process of law and, in this context, an approach would be the closing (ending) of 
the criminal process at the fi rst instance court. Given that aft er a long time it is very 
diffi  cult to administer the evidence, to summon the witness etc., it is necessary that 
the process at the fi rst instance court be held in absentia of the accused. If referring 
to the constitutional case law, according to which it could not be accepted an appeal 
submitt ed by the defense lawyer offi  cially assigned or assigned by the defendant’s 
families unless it is not proved that they express the defendant’s will, then it is also 
reached the conclusion that in these cases the legal process should be closed at the 
fi rst instance court. The criminal process could continue at the higher instance courts 
only when the accused notifi ed, detained or extradited takes full knowledge about 
the process and expresses his will to exercise the right to appeal. 
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Abstract

The problem of informal area is well established in many urban areas of Albania. This article 
was carried with the objectives to determine the causes of failure of conventional land use 
planning in upgrading informal sett lements and the resulting spatial implications. Urban 
planning in the post-socialism period is presented in this paper through the case study of 
Shkoder city which has changed radically. Most of the new constructions built aft er the 
1990s in Shkoder were informal and consisted in individual houses built by new migrants 
from rural areas. Vacant urban land at the edge of Shkoder was either offi  cially belonging 
to the government, or was frozen until claims made by families who had been dispossessed 
by the former regime. Shkoder and its suburb is one of the cities which are suff ering from 
informal buildings. Almost every year, during the winter season the suburb of the city gets 
water fl ooded. This is a  tool that makes the linkage between the spatial planning and fl ooding 
issues by encouraging specifi c actions. The challenge of spatial planning at this situation is 
to integrate the informal area of Shkoder by providing them infrastructure, and to take in 
consideration the land valuation and making them part of the market. 

Keywords: Informal area, spatial analysis, land-use policy, peripheral urbanization, Shkoder 
city.

Introduction

Illegal housing development in almost all larger Albanian cities, by its genesis, 
heterogeneity, scale, form and eff ects, within Balkan and Europe represents regional 
urban phenomenon. It is, at fi rst, consequence of socialist’s economic, housing and 
planning system crises, but as much more a consequence of the turbulent transition 
trends of 90’s in Albania. Informal growth and housing in Shkoder city is specifi c 
and diff erent from other cities of developing world, since Albania is a post-socialist 
country and has experienced recent migration from other parts of the region. The 
economic and planning conditions, together with the rise of migration from other 
parts of north area to Shkoder city, induced very high growth of informal housing 
areas in the surrounding of Shkoder. Today informal sett lements in Shkoder city 
make 40% of total housing area. They occupy large previously periphery areas of the 
city. Scale and character of informal growth put Shkoder periphery somewhere in 
between the third-world sprawl and post-socialist housing transformation process. 
In areas that have been built illegally, we fi nd a mix of good-quality buildings and 
substandard products (three-or four-story buildings with large fl oor space far above 
average and litt le, modest buildings, buildings with several bathrooms and buildings 
with outdoor toilets). The diversity of actual forms of illegal construction and illegal 
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sett lements requires specifi c typology in Shkoder city. This paper will explore the 
informal housing areas in Shkoder city. It will present the condition which caused 
and lead to the informal growth, the ways how it grew through two decades. The 
main aim of the paper is to present the specifi city of these informal housing and to 
give general recommendations for improvement of informal urban areas and possible 
approach to taming its further growth.    

2. Defi nition of informal sett lements in post-communist cities: spatial 
manifestation of factors and patt erns

More than 25 years have passed since the fall of the iron curtain of the communist 
regime; a period which has allowed post-communist societies to undergo a wide 
specter of changes. During this period, the very core of the existing social relations, 
such as property relations, housing needs, and in general people relation to space 
and interventions related to it, as indicated by the communist political will, was 
challenged. The changes leading to the dissolution of the socialist city model, initiated 
partly by the state, partly by the market, and partly by unplanned development 
processes, occurred in diff erent forms across the Eastern European countries. 
Research has suggested that there is no single post-socialist transformation model 
but a range of analogous cases bearing general trends (Stanilov, 2007, Nase and 
Ocakçi, 2010). In south-eastern Europe a particular form of urbanization process 
has been proposed. Scholars have used various metaphors to refer to this process” 
“Balkanization” (Hirt, 2012), “Turbo-urbanism” (Jovanović Weiss, 2006) and “Turbo-
architecture” (Jovanović Weiss, 2006). These metaphors refl ect cultural dispositions 
expressed through spatial outcome; such terms directly associate to geographical 
context and cultural characteristics of the Balkan region. The history and evolution of 
informal sett lements in the country is diverse and varied in terms of standard (from 
slums to luxurious residences), location (from suburbs to city cores and protected 
areas) and size (from several small units to sett lements for over 5,000 residents). The 
informal nature of these developments is associated with the lack of formal urban 
plans and/or building permits. Informalities are due to diff erent factors: inadequate 
spatial planning, old and complex legislation, lack of housing policy, and outdated 
public administration structure. Apart from addressing urgent housing needs, illegal 
investments in real estate have been used by many households and small scale property 
developers as a “shield” against instability and hyper-infl ation. The synonyms 
researchers use for informal sett lements oft en gives a view on how these sett lements 
are perceived. Hoff man et al (2008) use the synonyms “slum”, “favela”, “squatt er 
sett lement” or “shanty town”. “Pueblo jóvenes”, “gecekondu” and “kampong” are 
words used by Tunas (2008). These words give the impression of shabby sett lements 
with structures made provisionally out of bad materials. Also Andoni (2006) affi  liates 
the next names with informal sett lements; “spread city”, “citt a difusa”, “divided 
city”, “irregular housing”, “illegal sett lement”, “informal development” or “un-
authorized housing”. She also explains these words have an origin from each certain 
author’s context, but that they all have similar connotations. Because of the specifi c 
form of informal sett lements in Southeast Europe (and thus in Albania), the defi nition 
used in the Vienna Declaration on National and Regional Policy and Programmers 
regarding Informal Sett lements in South Eastern Europe (Vienna Declaration) of 2004 
can be considered as the most safe to use: “Informal sett lements are human sett lements, 
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which for a variety of reasons do not meet requirements for legal recognition (and have been 
constructed without respecting formal procedures of legal ownership, transfer of ownership, 
as well as construction and urban planning regulations), exist in their respective countries 
and hamper economic development.  While there is signifi cant regional diversity in terms of 
their manifestation, these sett lements are mainly characterized by informal or insecure land 
tenure, inadequate access to basic services, both social and physical infrastructure and housing 
fi nance.” In Albania the process of illegal construction started in early 1990 straight 
aft er the collapse of communist regime. Informal sett lements developed through 
illegal construction became a reality in Albania as well as in many other European 
countries with similar urban developments. This phenomenon appears as a way 
out of the lack of economic and politic power of local and central administration to 
manage the territory. Privatization and the occupation of land and buildings opened 
the cities to rapid development, heavy traffi  c, and booming construction of shops, 
houses, and squatt er sett lements (Felstehausen, 1999: iv). Located in periphery areas 
on public or private land, they have become home to hundreds of thousands of people. 
Informal developments have become a socially acceptable response to an urban 
crisis in the provision of aff ordable housing, where illegal connections to existing 
infrastructure ensure much-needed electricity and water. Some of these are squatt er 
sett lements on public land or illegal subdivisions outside municipal boundaries. The 
informal sett lements in the post-communist cities of southeast Europe are a distinct 
manifestation of the post-communist systemic transformation process, exacerbated 
by a lack of eff ective urban planning and enforcement of existing plans (Gabriel, 2007). 
Many illegal sett lers are not registered in the place where they live and neither is their 
real properties registered. This means their social and economic activity is hard to 
estimate, and their properties do not generate income for the local administration 
(Andoni, 2007). As long as there are no formal property rights for this to get done, 
transfers of real estate will be done illegally, and taxes will not be paid. De Soto (et al., 
2002) recognized early on that municipalities in Albania lack resources to adequately 
tackle defi ciencies in education, health, economic assistance, infrastructure and public 
security. The presence of informal sett lements is connected to other problems, like 
lacking infrastructure, unstable economic prospects for residents and an unbalanced 
tax-revenue system for governments (Tsenkova, 2010). As Bjoern Gabriel pointed 
out ‘this is not simply an “urban planning problem”, but a rather more complex 
and intractable phenomenon which, unless rapidly and effi  ciently addressed, may 
threaten the long-term sustainability of urban communities. Informal sett lements are 
the expression of dramatic changes in the social and economic patt erns of the societies 
giving as result an urban spaces, collectively produced and socially constructed by 
human actions, and people in turn relate to their surroundings and are aff ected by 
them in complex ways so should be recognized its multidimensional problems of 
economic, social and environmental development (Soja, 2000).   
As systematic studies on informal sett lements have shown, cities are built from 
informal processes as much as formal ones (Dovey and King, 2011).

3. Informal growth of shkoder city in the period of transition

Aft er transition, due to rapid urbanization there was a considerable amount of 
illegal occupation of both private or state land and illegal construction around big 
cities in Albania. Process of high urbanization and expansion of cities oft en induces 
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illegal construction and creation of informal sett lements. Aft er the collapse of the 
State-owned agricultural cooperative, it was diffi  cult to fi nd a job in the provinces. 
Huge masses of people from rural area fl ocked to Shkoder city periphery. From 1990 
awards, Shkoder city has undergone a rapid transformation of its peripheral areas 
and inner city core. Aft er the fall of the communist regime, restriction to free mobility 
of people was abolished resulting in a remarkable infl ux of internal migrants into 
the city. The periphery of Shkoder city and its land rapidly converted from rural to 
urban use by a wave of informal land occupation and illegal buildings. This process 
took place on collective farms, public land and land which had not given any specifi c 
use. Informal sett lements are irregular in their physical sett ings and illegal in the 
appropriation of land and/or buildings rights. 
Shkoder city is situated in the north-western part of Albania, on the following 
coordinates: latitude 19˚30'42"and longitude 45˚03'05". The city is mainly located in a 
valley. From its southwest to its northeast border, it is located between 9.5 m and 24 m 
above sea level. On its northwest is located Shkoder Lake. The city covers an area of 
23 km2, whereas the hills cover an area of 3 km2. The city’s suburbs called Bahçalleku 
in the south, Shiroka and Zogaj in the west, cover a total area of 1,8 km2. In the east 
the city is bordered with the river Kir that has its source on the northern Albanian 
Highlands and is 43 km long. This river fl ows into the river Drin and surrounds 
Shkoder from the south side. The Buna River which is 44 km long derives from the 
lake and fl ows into the Adriatic Sea.
Shkoder city is the center of the Prefecture, as well as the cultural and fi nancial center 
of the region. Like many cities in Albania, Shkoder city too has experienced signifi cant 
demographical changes following the early 1990s. Its population has increased from 
78,086 inhabitants in the year 1991 to 116,440 in the year 2014 despite high emigration 
rates. Mechanical growth due to in-migration from remote mountainous areas is the 
main cause of this change. Increase in population was accompanied by the creation 
of informal sett lements of poor quality housing in the suburbs, which now poses a 
problem for the local authorities. Despite the major changes undergoing in the city 
starting from the year 1990, att ention to the urban plan as a guide to development has 
been inadequate. Currently, building permits are being issued based on the regulatory 
plan of the year 1994, which does not refl ect reality anymore. In the year 2005, a new 
plan for the center of the city was approved. There are 4 informal areas in Shkoder, 
and data from the local authorities reveal that detailed plans will be prepared for 
these areas. The number of informal buildings is estimated at 7,000; hosting over 
22,000 inhabitants. So far, the legalization process is ongoing, and the self-declaration 
rate is estimated at about 60%.
The new constructions and urbanization were in Shkoder city was spontaneous and 
occurred with litt le government intervention. Informal sett lements/buildings were a 
practical response to confront the massive demographic and economic changes. The 
government admitt ed that informal development was the only way for the average 
Albanian to acquire bett er housing, or even a second house. Building through existing 
formal procedures normally means waiting for several months with unknown 
results. Allowing informal building procedures, legalization of squatt ing, and 
ownership rights provision for informal houses was chosen as the best approach to 
address service provision, improve the image of the state and stimulate the economy 
of Albania. This approach also provided a motive to emigrants to bring their savings 
back into the country. 
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Informal and unplanned growth became the reality and dominant model of Shkoder 
housing development. Whole new suburbs of Shkoder city were developed without 
proper roads, public transport, street lighting, utility services like electricity, water, 
sewerage, public open space or public services like schools, although other services 
and businesses like shops, banks, bars, even dentists, lawyers and hotels managed to 
follow quickly behind development, usually in the fi rst two stores of both new and 
old residential buildings. The houses built, were rarely slum dwellings as in under-
developed nations experiencing urbanization driven by rural migrants. Most of the 
housing in Albania has been built by skilled workers. This signifi cant amount of capital 
invested, if not legalized, would have remained a “sleeping” capital, not been taxed, 
transferred or mortgaged. In reality, our modern city centers are an “unstructured” 
product of the free initiative that has tried to capitalize on their geographic position, 
natural sources, and administrative access. Spontaneously developed, through 
interpretations of the micro-economic theory, whereby companies choose the 
location to maximize the profi t, whereas individuals choose location to maximize its 
usefulness, our cities were mostly perceived as a meeting place, where companies 
and individuals could fulfi ll their interests. (Shutina, 2009).

Source: ASI

Dynamic process of urbanization and without a certain strategy was associated with 
a total negligence of the environment. The shore areas of Shkoder Lake and Buna 
River have oft en been praised as a valuable area of development, but really have un-
dergone speculative development. Uncontrolled collection consisting mainly of plas-
tics and other hazardous waste in open spaces but especially on river banks and lake 
excavation for construction sites or buildings without respecting the establishment 

Figure-1 Urban growth of Shkoder

      in the  communist period, 1985 

Figure-2 Urban growth map of

Shkoder city, 2017



26

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

of landscapes and soil stability, lead to the deterioration of speed assets of the town 
and region. Currently the city of Shkoder on the physical level but also in mental and 
relational, turning its back on the most important element of space: the lake. A no 
man's land of “tainted” by abusing the shares from the center of Shkoder. But is this 
place changing urban connections on which they insist to realize a new image of the 
city through a new element: Waterfront. Ecological Dynamics of the lake, in diff erent 
periods of the year sets the boundary between land and water, is the element that is 
intended to give a new image to the very positive social impact

4. Spatial analysis of informal sett lements in Shkoder city

Shkoder city is now at the beginning of what might be called a “third phase” 
of urbanization during which laws and regulations have to be developed and 
enforced so that all real estate-whether existing stock or new construction-will 
eventually become entirely formal. Beyond upgrading, the informal sett lements 
need to be spatially, functionally and socially integrated into the urban system. These 
sett lements have been constructed, for the most part by urban migrants; many of 
them are poor and are living under precarious conditions with inadequate service 
access. They have become citizens of Shkoder and their assimilation into the city 
requires not only the improvement of services but also the spatial integration of 
the informal sett lements through public transport access and the extension of road 
and pedestrian networks-measures which facilitate links of proximity and exchange 
between new neighborhoods and the established neighborhoods of the core city. 
The Albanian labour force, especially those who worked outside the country, had 
invested their earnings in homes in Albania; about 60 per cent of the total new 
construction in Albania was fi nanced by remitt ances from abroad. Many worked in 
the construction sector in Greece or Italy, and could avoid labour costs by building 
their own houses. Thus, approximately two thirds of the buildings are informal 
developments, but most are of good quality. However, most informal constructions 
are still not connected to basic infrastructures, and do not receive services such as 
waste management, transportation, education and health services. In 2006, more than 
52 per cent of houses in rural areas had no fresh water supply, more than 70 per cent 
of the total population suff ered from long daily power interruptions, and more than 
50 per cent of the total population had access to fresh water for only six hours per day. 
In 2006, Law 9482 “On Legalization, Urbanization and Integration of Informal 
Sett lements and the Establishment of the Agency for Legalization, Urbanization 
and Integration of Informal Areas and Constructions” was adopted. This specifi es 
ownership rights, and establishes procedures for recognizing the user of an informal 
building as the legal owner of the constructed parcel. Implementing this law is the 
responsibility of ALUIZNI1, which has cooperated with the Organization for Security 
and Co-operation in Europe, the World Bank and United States universities in its 
work. According to the government, for several years aft er privatization, informal 
development was the only way for the average Albanian to access bett er housing 
or another home. The government decided to quickly legalize most informality, to 
1  “ALUIZNI” (Agency for Legalization, Urbanization and Integration of Informal Areas/Constructions) is 
the newly established specialized state agency which under this Law coordinates the activities between the 
central government bodies and local government/municipal units. It issues legalization permits and conducts 
other organizational and professional duties. When the town-planning offi ces or regional councils fall behind 
schedule in exercising their responsibilities, then the ALUIZNI takes over these responsibilities.
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mitigate criticism from opposing political parties and to stimulate economic growth. 
(Qirko, 2008). Legalization aimed to activate the billions of dollars of sleeping 
capital trapped in the informal market. The government has also draft ed the Urban 
Law, which promotes a new planning approach. (Andoni, 2007). The budget for 
legalization amounted to USD 5 million. Building through existing formal procedures 
usually meant waiting for several months, and the result of the application was not 
easily predictable. The new planning approach did not include detailed dimensional 
requirements for parcels (that is, there are no minimum parcel or façade sizes to 
build). It created a legal development right for all parcels that may accommodate a 
building (except those too small or oddly shaped to accommodate buildings), as a 
measure to address urgent housing market needs for the next 20 to 30 years.
Approximately 7,000 families (or 35 percent of the total Shkoder city population), 
spread over 4 areas totaling 150 hectares, have informal status. Most of the informal 
sett lements occurred on former cooperative or state-farm land during the early 
1990s, and these sett lements were att ached to the city in early 1994. All four informal 
areas, in the direct surrounding of the formal area, seem to have assimilated into 
it. The density has reached the similar level of formal sett lements (approximately 
40 houses per hectare), and clear rights of way have been established. While there 
is no social infrastructure within the informal area, access seems to be reasonable. 
However, infrastructure services, supplied through illegal connections, are strictly 
limited. Urban problems that exist in general in all informal sett lements in the 
city of Shkoder, identifi ed is the lack of engineering infrastructure: road network, 
power grid, telephone network, water supply, sewerage and water white, sanitation 
and sewage, but even in those areas where the infrastructure engineering, it is of 
signifi cant defi ciencies. 
As a result of illegal buildings, even in those areas that lie within the yellow lines 
which are planned to be construction, it increased the density of buildings, and 
therefore the density of the population which has led to the necessity of development 
of urban studies functional. There are four informal sett lements: Informal Sett lements 
area Shkoder No.1, Informal Sett lements area Shkoder No.2, Informal Sett lements 
area Shkoder No.3, Informal Sett lements Bahçallek.

Figure-3 Map of administrative 
boundaries of Shkoder city

Figure-4 The city of Shkoder with existing zone of 
informal settlements

(Color areas with numbers present informal settle-
ments)
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Informal sett lements area Shkoder No. 1 is the largest informal sett lement of the 
city of Shkoder and is considered one of the biggest in the region. During the last 
two decades grew up signifi cantly so to reach enormous proportion and shape the 
entire landscape of the periphery areas of the city of Shkoder. Informal sett lements 
area Shkoder no. 1 is a suburban area surrounding the city of Shkoder in its east, 
and south-east borders. Formerly agricultural land, the zone has a surface area of 
approximately 290, 64 ha.  These informal sett lements generally present a good 
quality. It is in agricultural land that has been subdivided illegally and sold by its 
legal owner to people who build their houses, oft en with self-help methods having an 
ownership of the land, but the house is built without a planning and building permit.
Another situation of informal sett lements area Shkoder No. 1 housing is linked to the 
abandonment or bad management aft er 1990 of some unused nationalized buildings 
degraded and/or was not returned to their jure owners. These buildings, housing 
diff erent public institutions or used as social houses, haven't been well managed by 
the public authorities, being abusively occupied by people or diff erent economically 
marginalized people. These buildings were used as illegal houses until a legal 
resolution was in place if the owner wished for regaining the ownership. Nowadays, 
it accommodates many families who built their dwellings around the industrial 
complex or even adapted part of the industrial buildings to their living purposes. 
However, the industrial building stock nowadays mostly serves as warehouses or 
as service units. The former industrial buildings over time faced several low quality 
architectural interventions which mostly consisted of extensions to the existing 
buildings or building of smaller units in close proximity to the original units.
Informal Sett lement area Shkoder No.1, approved by a decision of The Council for 
Territorial Adjustment in the Republic of Albania (KRRTRSH)2 no.1/4, date. 26.10.2007. 
These informal sett lements are the largest being known as Mark Lula neighborhood. 
The sett lement extends from Rozafa Castle along the riverbed Kir and continuing to 
the ex-industrial area of the city. The key data for these informal sett lements are given 
in the table below:

Muni-
cipality 
Shkodër

Informal 
area Surface Number of objects 

in function
Construction 

surface

Area ow-
ned by 

residents

Number 
of resi-
dents

Shkodër 
Num-
ber.1

288,07 
ha 1541 86 48 19,8854 ha 18,2366 

ha 8144

Table-1 The dimensions of informal sett lement area Shkoder no.1   
 Source: ALUIZNI
1. Informal objects with residential destination   1541
2. Informal objects with housing and socioeconomic destination     48
3. Informal objects with socioeconomic destination       86

2  The Council for Territorial Adjustment in the Republic of Albania (KRRTRSH). The national level body is 
responsible for major approval of determining the legalization of areas over 5 hectares and for the studies for 
their urbanization.
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Informal sett lements area Shkoder number 2, 3 & Bahçalleku, it is located in west and 
south of Shkoder city. Particularly near the Shkoder Lake, have been seized and 
built haphazardly and without a layout plan, without roads and infrastructure, 
and without any legal title or recorded easements. From fi eld works results in the 
studied area from intense rainfall on both side of the Shkoder Lake and Buna River 
occurred the fl oods phenomenon. Due to their illegal status, they don't generally 
benefi t from an appropriate urban planning; apart from this, there is also the lack 
of access to the urban infrastructure (water, sewerage, roads, electricity, gas), social 
infrastructure (schools, medical centers, cultural centers, commercial spaces etc.); the 
public authorities are not able to ensure the access to the urban infrastructure; the 
expenses for making it-in case it exists-are born by those who built the houses.
The key data for these informal sett lements are given in the table below:

Municipali-
ty Shkodër

Informal 
area

Surfa-
ce

Number of 
objects in fun-

ction

Construction 
surface

Area 
owned 
by resi-
dents

Number 
of resi-
dents

Shkodër 
Number.2

194 
ha

712 41 7 9,1190 ha 8,7310 
ha

3566

Table-2 The dimensions of informal sett lement area Shkoder no.2    
Source: ALUIZNI

Figure-5 Grouping of houses in informal 
settlements area Shkoder no.1

Figure-6 Typical houses in informal 
settlements area Shkoder no.1



30

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

1. Informal objects with residential destination   712
2. Informal objects with housing and socioeconomic destination     7
3. Informal objects with socioeconomic destination     41

Municipali-
ty Shkodër

Informal 
area

Surfa-
ce

Number of 
objects in 
function

Construction 
surface

Area 
owned by 
residents

Number 
of resi-
dents

Shkodër 
Number.3

48,31 
ha

158 1 1,8238 ha 0,748 ha 827

Table-3 The dimensions of informal sett lement area Shkoder no.3      Source: 
ALUIZNI
1. Informal objects with residential destination    158
2. Informal objects with socioeconomic destination       1

Municipali-
ty Shkodër

Informal 
area

Surface Number of 
objects in 
function

Construction 
surface

Area 
owned 
by resi-
dents

Number 
of resi-
dents

Bahçal-
leku

46 ha 73 42 3 1,6211 ha 0,8983 
ha

565

Table-4 The dimensions of informal sett lement area Bahçalleku          
Source: ALUIZNI
1. Informal objects with residential destination   73
2. Informal objects with housing and socioeconomic destination   3
3. Informal objects with socioeconomic destination  42

Floods in this area are caused by the rainfalls. This is why fl oods are registered in 
many times from January to February, the period when the rainfalls are abundant. 
Informal sett lements situated on the low-lying areas in south-western part of Shkoder 
city and Bahçalleku square are particularly exposed to extensive fl oods phenomena 
from Shkoder Lake and Buna River, where in some cases from this phenomenon these 
parts are fl ooded, doing a large impacts particularly in terms of economic losses. As 
a result of the fl oods, the water spread and occupied objects, house, building and 
roads doing a lot of damages. Therefore, these sectors need to take the protected 
engineering measurements as artifi cial levees. (Ziu & Krymbi, 2010)

Figure-7 Grouping of houses in informal   Figure-8 Grouping of houses in informal settle-
ments area Shkoder no.2 & 3  settlements area Bahçalleku
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The zone of Shiroke and Zogaj is characterized by low population density and a weak 
economic base. It is, however, a zone of striking landscape beauty with preserved 
village architecture and fantastic views. Zoning plans are the introduction of new 
processes of legalization, and demolition of illegal buildings. A 2006 Law (9482) on 
Legalization, Urbanization and Integration of illegal construction, excludes the legal-
ization of illegal buildings built in coastal and priority touristic areas including the 
banks of  Shkoder Lake from Shiroke to Zogaj until further actions have been taken 
to update urban development plans.  An urban planning study has been prepared 
by Shkoder municipality with the support of GTZ, which proposes two develop-
ment alternatives on the lake shores: (1) strictly develop only existing offi  cial urban 
areas with demolition of identifi ed illegal buildings; or (2) allow existing buildings, 
but regulate for the future the intensive and irregular development of the present 
area.  In total, 199 illegal buildings (134 in Shiroke and 65 in Zogaj) have been identi-
fi ed around the Shkoder Lake with no urban planning or clear inventory of illegal 
construction on the eastern lakeshores.  No defi nite timetable has been established to 
reach fi nal agreement on the urban plan and follow-up actions. Thus, it has been as-
sumed for the life of this project (next 4-5 years), that resolution of the illegal building 
problem around the lake will remain an active concern of the government.

Recommendations

Experience shows that legalization, penalties and even demolition has not 
completely stopped informal development. While legalization is on-going, informal 
construction continues to happen. It is estimated that, since 2006, up to 100,000 new 
constructions have been built. The Albanian government is determined to legalize 
them by changing laws and procedures. It is preferable not to include deadlines for 
legalization until parallel tools are adopted, such as fl exible, pro-growth planning 
and construction permitt ing and provision of aff ordable housing. Therefore, plans 
for aff ordable housing, and municipal fi nancing for infrastructure improvements 
need to be developed too. The contribution of the private sector is important, but its 
role should be defi ned by clear rules. There is a need for sustainable zoning systems. 
Planning, urban regeneration and new development should be supported by general 
strategic plans, up-to-date and reliable cadastral information, and participatory 
decision-making process.

Figure-9 View over the informal settlements area Shkoder no. 2 & 3 during the fl oods 
of 2010
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Regulation of informal sett lements in Shkoder city will provide opportunities for 
investment transactions and suburban areas by entrepreneurs of the formal economy. 
Also, the revenue that will be created by legalization is thought could give impulse 
to economic growth. Formalization of ownership will enhance development of land 
markets, and this brings the tax implications of living in informal sett lements, through 
tax on inherited land. Deep informality caused obstacles for the development of land 
market and the entry of foreign investments in the area of Shkoder city. The process 
of legalization of informal property will have positive eff ects on the Shkoder city 
economy. It will bring fi nancial income, part of which can be used for compensation 
of former owners and for the development of local economies. It will also be essential 
for the development of the fi nancial system as well as real estate property market 
because it will increase credit to the economy, using as collateral for the borrowing of 
assets of authentication.
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Abstrakt

Ar syeja për përzgjedhjen e kësaj teme lidhet me faktin se pushtimi i Shqipërisë pikërisht me 7 
prill 1939 nga Italia Fashiste është një ndër ngjarjet kryesore të Historisë së popullit Shqiptar. 
Për vetë faktin se pushtimi i saj erdhi në një mënyrë të mirëorganizuar nga pala Italiane, 
ndërkohë që shteti shqiptar përveç varësisë që kishte ndaj saj, nuk zotëronte përkrahjen nga 
Fuqitë e Mëdha të cilët luanin një politikë të dyfi shtë ndaj të dy shteteve. Fillimisht synojmë që 
të bejme një parantezë për ti dhënë një kuadër të qartë lexuesit mbi temën.  
Këtë punim e kemi strukturuar ne dy pjesë. 
Pjesa e parë përfshin arsyet pse Italia ishte e interesuar gjithmonë ndaj territorit shqiptar dhe 
gjithashtu analizon periodizimin e mardhënieve Italo-Shqiptare, ndërsa pjesa e dytë përfshin 
Pushtimin Fashist në Shqipëri dhe masat që ata ndërmorën.
Për ta realizuar këtë punim kemi përdorur një literaturë të gjërë, kryesisht në gjuhën shqipe. 
Ndër botimet e historianëve shqiptare dhe të huaj jemi përpjekur që të përdorim botimet e tyre 
akademike, në mënyre të tillë që të japim një pasqyrë të qartë Pushtimit Italian. 

Shqipëria nën pushtimin fashist italian

Pushtimi i Shqipërisë nga Italia Fashiste më 4 prill të vitit 1939, është bërë objekt jo 
vetëm i historiografi së shqiptare, por dhe asaj Ballkanike, Evropiane, për vetë faktin 
se kjo periudhë përbën një etapë të veçantë në historinë e mardhënieve Italo-Shqiptar, 
etapë kjo e përcaktuar jo vetëm nga zhvillimet e brendshme midis dy vëndëve, por 
dhe nga ato ndërkombëtare.
Shqipëria, atdheu ynë mjaft  i rropatur ndër shekuj, do të ishte një ndër viktimat e para 
të koalicionit ushtarak famëkeq, i cili jo vetëm kishte në plan, por dhe po zbatonte 
realisht coptimin dhe pushtimin hap pas hapi të vëndeve të ndryshme në Evropë.
Shqipëria, e cila ishte kthyer në një fushëbetejë gjatë Luft ës së parë Botërore, u 
ballafaqua me kërcënime të mëdha për pavarsinë e tërësinë e saj territoriale, që vinin 
nga Fuqitë e Mëdha, të cilët ishin shtete fi tuese të luft ës, ashtu dhe nga monarkitë 
fqinje.
            Me të drejtë shtrohen pyetje:
1. Pse ishte kaq e interesuar Italia rreth territorit Shqiptar?
2. Pushtimi i Shqipërisë më 7 prill 1939 nga Italia Fashiste ishte rezultat i planifi kimit 

dhe bashkëpunimit me Antantën apo si rrjedhojë e një politike të gabuar ?
 Arsyet mund të jenë të shumta që çuan shtetin shqiptar të vendosur nën sundimin 
e fashistëve, të cilët me doemos kërkonin që fati i popullit shqiptar të ishte i lidhur 
rreth tyre. Megjithatë, duke u mbështetur në burime primare dhe sekondare dalin në 
pah disa nga shkaqet kryesore që çuan Italin drejt një veprimi tepër armiqsor ndaj 
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Shqipërisë, duke dërguar ushtrinë dhe armët e saj përtej Adriatikut. 
1. Një ndër shkaqet e zaptimit të territorit Shqiptar, ishte rëndësia e madhe kulturore 

dhe historike që kishte ky vënd, pasi që në kohet e lashta kishte qënë pjesë e 
Perandorisë Romake dhe për këtë, nacionalistët fashist kërkonin me çdo kusht që 
t’i rkthenin Italisë madhështinë e Romës së dikurshme. 

2. Një arsye tjetër që çoi Italin para një veprimi të madh dhe të rëndësishëm për të 
dy palët ishte dhe kontributi, që ajo kishte dhënë së bashku me Austro-Hungarinë 
për ekzistencën e shtetit shqiptar. Duhet theksuar, se dhënia e kontributit nga këto 
dy shtete me infl uencë të madhe në arenën ndërkombëtare, ishte pjesë e planit 
të strategjisë që ne të ardhmen do të vendosnin sovranitetin e tyre pikërisht në 
shtetin që do kishin në të ardhmen. Nga ana tjetër Italia ia kishte bërë të ditur 
Antantës synimet që kishte për territorin shqiptar. 

Gadishmëria e qeverive të Antantës për të kënaqur lakmitë e aleatës së pritshme të 
Italisë nuk mungoi. Bisedimet përfunduan më 26 prill 1915 me nënshkrimin e një 
marveshje, e cila ka hyrë në histori me emrin “Traktati i Fshehtë i Londrës”. Ajo u 
nënshkrua nga përfaqsuesit e  Britanisë së Madhe, të Francës, të Rusisë nga njëra anë 
dhe të Italisë nga ana tjetër. 
Sipas pikës 7 të traktatit, Italia pranoi që pjesët veriore dhe jugore të Shqipërisë t’u 
jepeshin Malit të Zi, Serbis dhe Greqisë. Por këtë lëshim që u bëri të tre shtetëve 
Ballkanike në kurriz të territorit Shqiptar, Italia e kushtëzoi me këto kërkesa:
Do ta pranonte pasi të merrte tokat në Adriatikun veriore e lindore dhe krahinën e 
Vlorës, siç parashikohej në pikat 4,5,6 të traktatit, si dhe në Shqipërinë e Mesme do 
të formohej një shtet Shqiptar të cunguar, autonom e neutral. Përveç kësaj, ajo kërkoi 
që i ashtuquajturi  “Shteti Shqiptar” të mos kishte mardhënie diplomatike me botën 
e jashtme. Në këto mardhënie ai do të përfaqësohej nga Italia, që do të thotë që shteti 
Shqiptar do të vihet nën protektoratin Italian1.
Siç duket, nga vetë përmbajtja e këtĳ  traktati apo marveshje, ndërmjet tyre bëhej 
një pazar në kurriz të popullit shqiptar, i cili me mund dhe sakrifi ca u shkëput nga 
Perandoria Osmane për të qeverisur më vete, për tu njohur në arenën ndërkombëtare, 
por kjo gjë nuk merrej parasysh nga këto shtete borgjeze, përkundrazi rëndësi 
parësore për to ishin realizimet  e aspiratave të shteteve fqinje ndaj këtĳ  kombit, 
shtetit shqiptar. Marveshja apo bashkpunimi reciprok midis Italisë dhe Antantës 
sollën rrjedhën e ngjarjeve që çojnë pikërisht me 7 prill 1939
Megjithatë, nësë do të duhej të saktësohej një datë kur Shqipërisë iu përcaktua ky fat, 
kjo ishte Konferenca e Ambasadorëve e katër Fuqive të Mëdha më 9 nëntor 1921. Kjo 
konferencë ripohoi pavarsinë e Shqipërisë dhe tërësinë e saj territoriale, i hapi rrugë 
njohjes së qeverisë shqiptare, por ajo mori një vendim që ishte në kundërshtim me 
frymën e aktit të mësipërm. Cenimi i pavarsisë së Shqipërisë dhe i kufi jve të saj u 
interpretua se mund të përbënte një kërcënim për sigurinë strategjike të saj, nëse kjo 
do të ndodhte, Fuqitë  e tjera të Mëdha, Britania e Madhe dhe Franca do të ndërhynin 
në këshillin e  Lidhjes së Kombeve, me qëllim që ai të rekomandonte që rimëkëmbja e 
kufi jve të Shqipërisë ti besohet Italisë2. Njohja e përparësisë së interesave strategjike të 
Italis, në Shqipëri nga Konferenca e Ambasadorëve legjitimoi të drejtën e fqinjit përtej 
Adriatikut, që të lunate rolin e kujdestarit e një shteti të vogël Ballkanik. Vendimet që 
1  Historia e popullit shqiptar, vëll. III,79.
2  Paskal Milo, Shqipëria në luftën e dytë Botërore (Tiranë:Shtëpia Botuese Toena,2014),18.
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u morën në këtë Konferencë i dhanë përparësi Italisë të fuste trupat e veta në Shqipëri 
me pretekstin e ruajtjes së pavarsisë dhe sovranitetit të saj.
Megjithatë, asaj i mungonte liria e ekspansionit ekonomik, që Britania e Madhe nuk 
kishte preferuar t’ia jepte. Vetëm pas takimit midis diktatorit fashist Italian, Benito 
Musolini e Ministrit të Jashtëm të Britanisë së Madhe, Nevil Çembërlein në Livorno 
në fund të shtatorit 1926, Italisë iu hap drita jeshile për të vendosur protektoratin 
e saj mbi Shqipërinë3. Ndërkohë që në krye të shtetit shqiptar, gjatë kësaj periudhe 
qëndronte A.Zogu, i cili kishte bërë të mundur përqëndrimin e pushtetit në duart e 
tĳ . Duhet të theksojmë, se në vitin 1925 Shqipëria u shpall Republik Parlamentare me 
president A.Zogun, i cili lunate dhe rolin e kryeministrit. 
Kur rimori pushtetin në Tiranë, Zogu ishte i ndërgjegjshëm se nuk do të mund të 
mbante gjatë atë në qoft ë se nuk do të kishte mbështetje nga jashtë, nga një apo më 
shumë fuqi4. Gjithashtu, Zogut i duhëshin para dhe krahë të forta ku të mbështetej, 
midis dy rivalëve, Italia dhe Jugosllavia , ai zgjodhi më të pasurin dhe më të fortin, 
fqinjin përtej Adriatikut. Që këtu fi llon mardhënia e tĳ  tepër komplekse dhe plot 
kundërthënie me italinë5.  Me sa duket Italia Fashiste nuk humbiste asnjë mundësi 
për të arritur qëllimin e saj, që ishte nënshtrimi i territorit dhe shtetit Shqiptar ndaj 
Italis. Nëse do të periodizoheshin mardhëniet Shqiptaro-Italiane, ato mund të ndahen 
në 4 periudha :       
1. Në vitet 1925-1928
2. Në vitet 1928-1931
3. Në vitet 1931-1935
4. Në vitet 1935-19396

Periudha e parë ka të bëjë pikërisht me vendosjen e mardhënieve midis dy palëve. 
Nga njëra anë Zogu ishte i detyruar t’u drejtohej italianëve për shumë arsye:
1. Politikisht, udhëheqësi shqiptar ishte borxhli ndaj Beogradit dhe ndonse ia 
shleu borxhin në vitin 1926, duke i falur territoret e diskutueshme rreth Manastirit të 
Shën Naumit, ai s’pranoi t’u njihte atyre të drejtën për të ndikuar mbi qeverinë e tĳ , 
pasi i druhej qëllimeve të tyre.
2. Italia ishte një prej shtetëve kryesore Evropiane që nuk kishte kufi j të përbashkët 

me Shqipërinë, ndërkohë aleanca me Romën do të gëzonte jo pak popullaritet, për 
shkak se shqiptarët deri në atë kohë kishin patur pak kontakte me italianët dhe për 
pasojë nuk ishin kërcënuar ndonjëherë.

3. Sipas A.Zogut, italianët ishin zgjedhja më logjike edhe nga pikpamja ekonomike,  
aktualisht partner i dytë tregtar i vëndit dhe që  kishte nevojë për mallrat shqiptarë.7

Këtë periudhë mund ta cilësojmë si periudha e e vendosjes së mardhënieve miqësore 
midis Romës dhe Tiranës, pasi të dyja palët kishin interesa ndaj njeri-tjetrit, prandaj 
u pasua nga marveshje të shumta. Megjithatë Musolini ishte kategorikisht i vendosur 
për të mos kryer asnjë hap në çështjen e njohjes së regjimit të ri Shqiptar, për sa kohë 
që A.Zogu nuk do të jepte prova të sigurta se nuk ishte i varur nga Beogradi dhe se 
garantonte poziten dhe njohjen e interesave të Italisë në Shqipërisë8.
3  Paskal Milo, Shqipëria në luftën e dytë Botërore (Tiranë:Shtëpia Botuese  Toena,2014),19.
4  Paskal Milo, Politika e jashtme e Shqipërisë (Tiranë: Toena, 2013),675.
5  Paskal Milo, Shqiptarët në luftën e dytë botërore( Tiranë: Shtëpia Botuese ,Toena,2014 ),20.
6  Paskal Milo, Shqiptarët në luftën e dytë botërore( Tiranë: Shtëpia Botuese ,Toena,2014 ),20.
7  B. Fischer, “Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet”(Tiranë:Shtëpia Botuese,Çabej),95.
8  Valentina Duka, Historia e shqipërisë 1912-2000 (Tiranë: Shblu, 2007), 161.
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Refl ektimi i drejtpërdrejtë ishte nënshkrimi në mars të vitit 1925 i Konventës “Për 
themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë”, nga një grup fi nanciar Italian, i 
mbështetur nga qeveria e Musolinit dhe qeveria Shqiptare. 
Sipas kësaj Konvente, në formimin e kapitalit themëlor të Bankës, shtetasit shqiptar 
mund të kishin 49% të aksioneve, kurse shtetasit e huaj jo më pak se 51% të aksioneve. 
Në rast se aksionet nuk do të nënshkruheshin nga shtetasit shqiptarë brënda një afati 
të caktuar, ato u kalonin italianëve.9  
Një marveshje tjetër ka të bëjë me marrjen e një huaje të paracaktuar për nevojat 
ekonomike të vëndit. Për dhënien dhe administrimin fi nanciar të kësaj huaje u krĳ ua 
S.V.E.A. Kjo marveshje u nënshkrua më 29 maj 1925 dhe Shqipëria do të siguronte 
një hua fi nanciare prej një shume nominale përafërsisht 70.5 milion franga ari e cila 
do të shlyhej për një periudhë 40 vjeçare me një kamatë vjetore 7.5%.9  Viti 1926 ishte 
viti vendimtar për politikën italiane në Shqipëri. Fitorja e Italisë në “Luft ën e Naft ës” 
në vitin 1925, nënshkrimi i një sërë aktesh fi nanciaro-ekonomike, si dhe nënshkrimi i 
paktit të fshehtë ushtarak, krĳ uan një bazë të qëndrueshme për shtrirje të mëtejshme. 
Nuk vonoi shumë dhe midis dy shtetëve u nënshkruan dy pakte.10

 Më 27.11.1926 u nënshkrua pakti në Tiranë, Pakti i Miqësisë dhe i Sigurimit. Traktati 
kishte 5 nene:
• Neni i parë nënvizonte se “ Italia dhe Shqipëria njohin se çfardo cenimi drejtuar 

kundër statukuos politike, juridike e territorial të Shqipërisë është në kundërshtim 
me interesat e tyre të ndërsjellta politike”

• Neni i dytë përmbante se “Për mbrojtjen e interesave të lartpërmendura, palët 
e larta kontaktuese angazhohen për të mbështetur njëra-tjetrën, në bashkpunim 
të përzemërt ato angazhohen që të mos përfundojnë me Fuqitë e tjera marveshje 
politike ose ushtarake në dëm të interesave të palës tjetër.11 

Neni i parë dhe i dyti i Paktit ishin thellimi dhe trupëzimi i ides italiane për vendosjen 
e protektoratit mbi Shqipërinë. Pakti ishte i vlefshëm për 5 vite më rradhë dhe nëse të 
dy palët binin dakort ripërtëritjen e tĳ , kjo ishte e vlefshme.
Megjithatë Musolini nuk ndalej pavarsisht marveshjeve ekonomike të nënshkruara 
me qeverinë shqiptare për vendosjen e paktit të parë të Tiranës, ai sërish kërkonte që 
Shqipërinë ta fuste gjithnjë e më tepër në një rrugë pa dalje, sepse pikërisht ky ishte 
dhe qëllimi i tĳ , deri në momentin që do të sanksiononte bashkimin e Shqipërisë 
me kurorën Mbretërore Italiane. Një vit pas nënshkrimit të paktit të parë, i cili u 
konstatua në mënyra të ndryshme nga vëndet e tjera, kjo në bazë të interesave të tyre, 
i vetmi vënd që reagoi menjëher dhe ashpër ishte pikërisht Jugosllavia. Më vonë u 
vendos që qeveritë Italo-Shqiptare të nënshkruajnë një pakt të dytë . Më 22 nëntor 
1927  Ministri i Jashtëm Shqiptar Iliaz Vrioni dhe Ministri fuqiplotë Italian Ugo Sola, 
nënshkruan në Tiranë Traktatin e Aleancës Mbrojtëse midis shqipërisë dhe Italisë.12 
Traktati u nënshkrua për një periudhë 20-vjeçare. Ky traktat nuk është gjë tjetër veçse 
vazhdimi i traktatit të parë vetëm se përfshiu aspektin ushtarak. Këta dy traktate 
zyrtarizuan proteksionizmin Italian në Shqipëri. Nga ana tjetër ato përkrahën Zogun 
për tu shpallur mbret i Shqipëtarëve. 

9  Valentina Duka, Historia e shqipërisë 1912-2000 (Tiranë: Shblu, 2007), 161.
10  Nina Smirnova, Historia e Shqipërisë përgjatë shek. XX (Tiranë: Ideart, 2004),151.
11  Paskal Milo, Politika e jashtme e Shqipërisë (Tiranë: Toena, 2013),692-693.
12  Paskal Milo, Politika e jashtme e Shqipërisë (Tiranë: Toena, 2013),700.
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Gjithashtu, duhet të theksojmë se A.Zogu ishte një njeri që lakmonte të kishte një 
pushtet të pakufi zuar në duar e tĳ , por për ta realizuar  këtë, i duhej ndihma e aleatës 
së saj (Italis). Kalimi nga Republikë në Monarki tregon mbylljen e një periudhe më 
uljet dhe ngritjet e veta dhe vazhdimi i një periudhe tjetër.
Fuqizimi i pushtetit të A.Zogut, si dhe nënshkrimi i dy pakteve me Italinë, ishin 
garanci për një qëndrueshmëri politike të Shqipërisë13. Mbretëria Shqiptare e sapo 
shpallur më 1 shtator 1928, nuk kishte as pasuri të mjaft ueshme as dhe autoritet 
të trashëguar aristokratik. Këtë defi çit në pasuri dhe në prestigj, Zogu shpresoi ta 
kompensonte me ndihmën italiane14. Me ndërrimin e formës qevërisëse nga Republikë 
në Monarki bëri të nevojshme miratimin e Statusit themëltar të Mbretërisë Shqiptare. 
Ky Status e përcaktonte mbretërin si institucionin me fuqinë më të madhe juridike 
dhe kushtetuese. Me realizimin e qëllimit të tĳ , për tu shpallur Mbret të Shqiptarëve 
A.Zogu ndihej superior tashmë dhe u mundua të ndiqte një politik disi më të pavarur 
nga Italia fashiste. Qeveria shqiptare nuk e përsëriti marveshjen e vitit 1928 për 
instruktorët Italian pranë ushtrisë shqiptare. Qeveria e Musolinit kundërveproi duke 
e prerë huan. Italianët tashmë e kishin humbur durimin dhe goditja e tyre nuk do të 
vonohej. Komisioni i ngarkuar në administrimin e fondeve të kredisë italiane të vitit 
1931 pushoi së ekzistuari15.
Këto rrethana të jashtme, vonesat dhe pagesat e Italisë për realizimin e angazhimeve 
ekonomike ndaj Shqipërisë, e sidomos përgatitjet e hapura për ekspansionin ushtarak, 
e bënë mbretin Zog të fi llonte gradualisht pengimin e ndikimit Italian e të kërkonte 
rrugë afrimi më të ngushta me Anglinë, Jugosllavin etj16. Interesi i këtyre vëndeve 
ndaj Shqipërisë ishte si në anën politike ashtu dhe ekonomike. Anglia zotohej se 
nuk do të lejonte që Shqipëria, të binte në duart e pushtimit Italian, pavarsisht se 
në mënyrë të heshtur ajo ka pranuar çdo levizje të Fashistëve ndaj Shqipërisë. Përsa 
i përket Jugosllavisë, Zogu synoi një afrim të madh me të, për të kundërbalancuar 
ndikimin Italian. Hapi i parë ishte emërimi i Z.Rauf Fico si Ministër i Shqipërisë në 
Beograd, çka shkaktoi pakënaqësi në Romë17.
Krisja e mardhënieve Italo-Shqiptare, përfshin periudhën e tretë gjatë viteve 1931-
1935 ku vetë Shqipëria do të vihet para një përgjegjësie të madhe për të paguar 
borxhet e larta që kishte ndaj palës tjetër. Nga ana tjetër, në Romë shpresonin se në 
mos me bindje, Zogu përmes politikës së shtërngimit të rripit, do të bënte leshime të 
tjera politike, ekonomike dhe arsimore18. Shenja më serioze e ft ohjes në mardhëniet 
Shqiptaro-Italiane u duk në fund të nëntorit 1931 kur Mbreti Zog s’përtërin Paktin 
e Miqësisë dhe të Sigurimit të 27 nëntorit 1926 me Italinë, të cilit i skadoi afati në 27 
nëntor 193119. 
Pala Italiane donte me doemos këtë përsëritjen e këtĳ  pakti, nga ana tjetër Zogu nuk 
dëshironte, duke argumentuar se mjaft on ekzistenca e Paktit të nënshkruar më nëntor 
1927, si kundërpërgjigje dhe në formë kërcënuese, në portin e Durrësit u dukën 22 
luft anĳ e Italiane, pa lejen e autoriteteve vendase, por me ndërhyrjen e Fuqive të 
13  K. Dervishi, Historia e shtetit shqiptar, 273.
14  Paskal Milo, Shqiptarët në luftën e dytë botërore( Tiranë: Shtëpia Botuese ,Toena,2014 ),21.
15  Valentina Duka, Historia e shqipërisë 1912-2000 (Tiranë: Shblu, 2007), 188.
16  Ilir Ushtelenca, Diplomacia e mbretit Zogu I-rë (Tiranë: 1995), 229.
17  Ilir Ushtelenca, Diplomacia e mbretit Zogu I-rë (Tiranë: 1995), 229.
18  Paskal Milo, Shqiptarët në luftën e dytë botërore( Tiranë: Shtëpia Botuese ,Toena,2014 ),22.
19  Ilir Ushtelenca, Diplomacia e mbretit Zogu I-rë (Tiranë: 1995), 235.
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Mëdha ato u larguan. 
Përsa i përket forcimit të bashkpunimit ballkanik, Shqipëria nuk u pranua në Paktin 
që do të nënshkruhej mes vëndeve të Ballkanit i cili njihet si Pakti Ballkanik, të krĳ uar 
në Athinë të vitit 1934, kjo për arsye të presionit që Italia i ushtronte këtyre shteteve, 
të cilët nuk donin ta sfi donin politikën italiane në Shqipëri.
  Gjysma e dytë e viteve ‘1930, që ishte dhe periudhë e katërt në mardhëniet 
Shqiptaro-Italiane, shënoi rrokullimin e pakthyeshme të Zogut e të Shqipërisë në 
prehrin e Italisë20. Pikërisht më 07 prill 1939 Shqipëria pushtohet nga Italia Fashiste, 
të cilët  falë përkrahjes deri diku nga Fuqitë e Mëdha dhe politikës së ndjekur nga 
vetë A.Zogu, i cili mundohej të shfrytëzonte çfardolloj mundësie që i garantonte atĳ  
fronin, mirqënien. Por duhet të theksojmë se ishte pikërisht A.Zogu që hodhi bazat 
e konstitucionalizmit Shqiptar dhe organizimit të shtetit. E megjithatë kontributi i tĳ  
më i madh ishte forcimi i ndërgjegjes kombëtare shqiptare
Historiografi a shqiptare mardhënien e Zogut me Italinë e kanë përcaktuar në dy 
prizma të ndryshme. Një pjesë e mirë e historianëve pushtimin fashist të Shqipërisë 
e cilësojnë si një vepër tradhëtie dhe nënshtrimi ndaj tyre, pjesa tjetër e ka cilësuar 
veprimin e Zogut si e vetmja alternative mundshme me rrethanat me të cilat ndodhej 
Shqipëria në atë kohë21.

Pushtimi Italian në Shqipëri

Pushtimi Italian i Shqipërisë 7 prill 1939 ishte një fushatë e shkurtër ushtarake 
nga Mbretëria e Italisë kundrejt Mbretërisë së Shqipërisë. Arkitekti i pushtimit të 
Shqipërisë nga italianët ishte pikërisht konti Ciano. Pas kthimit nga Shqipëria, më 2 
maj 1938, Ciano harton një plan të fshehtë që përmbante tre faza veprimi. 
1. Afrimi dhe lidhja e ngushtë ekonomike  e Italisë me Shqipërinë, e përfunduar kjo 

me një afrim politik. 
2. Rënia dakort me Jugosllavinë dhe Greqinë për coptimin e Shqipërisë. 
3. Pushtimi i Shqipërisë nga Italia22. 
Në planet e Musolinit Shqipëria ishte një pikëmbështetje e rëndësishme për zotërimin 
e plotë të Adriatikut e për ekspansionin në Ballkan23. 
 Vetë Musolini nuk kishte dashur që Shqipërinë ta nënshtronte nëpërmjet luft es 
dhe mjetëve ekstreme, përkundrazi shpeshherë ai hezitonte, por duke u shtyrë nga 
dhëndri i tĳ  Ciano, që mbante postin e Ministrit të Punëve të Jashtme Italiane, ndoqi 
një politik agresiv.
 Me 25 mars Musolini miratoi projektt raktatin e hartuar nga Ciano dhe nga 
bashkpuntorët e tĳ , për t’ia paraqitur mbretit Zog.
Ciano ia dërgoi projektt raktatin ultimativ mbretit Zog me sekretarin e tĳ  të Kabinetit 
Karlo de Ferraris, i bindur që ai do të pranonte qoft ë dhe për arsyen e tĳ  shumë të 
rëndësishme familjare, lindjen së shpejti të trashëgimtarit të fronit. 
Ultimatumi kërkonte që qeveria shqiptare, në funksion të largimit “të një kërcënimi 
ndaj sovranitetit ose integritetit dhe pavarsisë së Shqipërisë, t’i lejonte qeverisë 

20  Paskal Milo, Shqiptarët në luftën e dytë botërore( Tiranë: Shtëpia Botuese ,Toena,2014 ),22.
21  Paskal Milo, Shqiptarët në luftën e dytë botërore( Tiranë: Shtëpia Botuese ,Toena,2014 ),20.
22  K. Dervishi, Historia e shtetit shqiptar, 398.
23  Paskal Milo, Politika e jashtme e Shqipërisë (Tiranë: Toena, 2013),890.
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italiane “përdorimin e porteve, aerodromeve dhe rrugëve të komunikacionit”. 
Gjithashtu propozohej bashkimi doganor e monetar midis dy vëndeve, vendosja në 
cdo ministri Shqiptare e një funksionari Italian në nivelin e sekretarit të përgjithshëm, 
barazit në të drejtat politike e civile të qytetarëve Italian, që banojnë në Shqipëri me 
Shqiptarët si dhe ngritjen e përfaqsimit diplomatik të të dyja vendeve nga legatë në 
ambasadë24.
Ky projekt-traktate shqetësoi Zogun, i cili nuk mund të pranonte vendosjen e një 
protektorati në Shqipëri. Nga ana tjetër vëmëndja e tĳ  ishte përqëndruar tek Geraldina 
e cila së shpejti do të sillte në jetë princin, por sipas mjekut parashikohej të kishte një 
lindje të vështirë. Situata me të cilën po përballej vetë Zogu ishte dramatike, pasi  
kishte bërë të pamundurën për të pasur një pushtet të pakufi zuar, ku nëpërmjet 
marveshjeve apo dredhive të shumta në një farë mënyre ia kishte dalë, por i gjithë ky 
pushtet nga momenti në moment mund të shkatërrohej. Zogu nga ana tjetër mundohej 
të zgjaste sa më shumë bisedimet, duke bërë kundër propozime, që rrëzoheshin fi ll 
nga pala Italiane.
Në Romë mbetën të zhgënyer nga qëndrimi i Zogut. U vendos të veprohej njëkohësisht 
në dy drejtime:
• Përfundimi i përgatitjeve ushtarake për pushtimin. 
• Vazhdimi i presionit diplomatik për ta detyruar Mbretin Shqiptar të pranojë 

skemën Italiane të projekt-traktatit25. 
Nga ana tjetër mbreti Zog refuzoi në mënyrë kategorike, pasi nuk mund ti lejonte të 
preknin integritetin dhe pavarsinë e Shqipërisë.
Ai pohoi se shqipëria ishte gati të pranonte një forcim të aleancës Shqiptaro-Italiane, 
në thellim të Traktatit të Aleancës Mbrojtëse, si dhe të diskutonte çështjet ekonomike, 
por kurrsesi një traktat protektorati26. Në këtë periudhë tepër të vështirë si për shtetin 
shqiptar dhe mbretin Zog, një lajm i shumpritur entuziazmoi popullin dhe vetë 
Zogun, pikërisht më 5 prill 1939 çift it mbretëror i lindi trashëgimtari. Në të njëjtën 
kohë Zogu mer një ultimatum tjetër nga pala italiane, por ai shpresonte se Lidhja 
e Kombeve Ballkanike e sidomos Anglia e Franca nuk do të lejonin një zbarkim 
të forcave ushtarake italiane në territorin shqiptar, por asnjë ndërhyrje….asnjë 
kompromis nga ana e tyre. Pikërisht në orën 4 e 30 minuta të 7 prillit, të “premten e 
zezë”, 35-40 mĳ ë ushtarë Italian nën komandën e Gjeneralit Alfredo Guxoni, nisën 
zbarkimin në portët e Shëngjinit, Durrësit, Vlorës dhe Sarandës27. Mund të themi që 
pushtimi i Shqipërisë nga Italia Fashiste ishte akti fi nal i një historie të parashikuar që 
në momentet e formimit të shtetit Shqiptar. 
Ndërsa përsa u përket vëndeve fqinje dhe shteteve demokratike si Anglia, Franca etj, 
nuk e kundërshtuan agresionin Italian, ato nuk bënë asgjë për ta penguar.
Situata në Shqipëri sa vinte dhe përkeqësohej. Zogu nga ana e tĳ  me  përgjesinë e një 
mbreti duhet të njoft onte popullin e tĳ  për gjëndjen aktuale në vend. Ai urdhëroi të 
hartohej një thirrje që do të trasmetohej në Radio Tirana. Thirrja akuzonte qeverinë 
italiane se kishte shkelur traktatet me fuqi dhe mardhëniet miqësore midis dy vëndeve 
dhe se synonte të shkelte pavarsinë dhe sovranitetin mbretëror të Shqipërisë. Mbreti 

24  Paskal Milo, Shqiptarët në luftën e dytë botërore( Tiranë: Shtëpia Botuese ,Toena,2014 ),22.
25  Paskal Milo, Shqiptarët në luftën e dytë botërore( Tiranë: Shtëpia Botuese ,Toena,2014 ),22.
26  Ilir Ushtelenca, Diplomacia e mbretit Zogu I-rë (Tiranë: 1995), 229.
27  Nina Smirnova, Historia e Shqipërisë përgjatë shek. XX (Tiranë: Ideart, 2004),151.
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ft onte popullin që të bashkohej për shpëtimin e atdheut e të pavarsisë e për ti mbrojtur 
këto deri në frymën e fundit të gjakut. Kjo thirrje ishte akti i fundit zyrtar i Zogut28.
Shqipëria nuk ishte përgatitur për luft ë, madje vetë Zogu shpresonte që qeveria 
italiane të tërhiqej nga ky veprim pavarsisht se trupat e tyre kishin zbarkuar 
në qytetet bregdetare dhe po marshonin drejt Tiranës. Kjo ushtri ishte e 
madhe në numër,e organizuar dhe e pajisur mirë përsa i përket armatimeve, 
ndërsa ushtria shqiptare as nuk mund të krahasohej dhe jo të përballej me të
.                                                                                                                                                 
Vetë Zogu pak orë pas thirrjes që i bëri popullit të tĳ  u largua në drejtim të Korçës, 
më pas do të largohej për në Greqi nëpërmjet Kapshticës, pikërisht aty e priste 
mbretëresha Geraldinë, e cila së bashku me foshnjën e saj ishin larguar një ditë më 
parë. Me arrtisjen e A.Zogut, mbretit të Shqiptarëve, shumë historian kanë hedhur 
hipoteza të ndryshme si p.sh:    
Veprimi që bëri Ahmet Zogu ishte e vetmja zgjidhje ?
 Një pjesë e mirë e tyre mendojnë se zgjedhja e Zogut ishte një zgjidhje prej një 
frikacaku, burracaku që nuk i kishte hĳ e një malsori që gjithmonë ka dëshiruar të 
ishte në krye të këtĳ  shteti, por në momentin më të vështirë ai e braktis atë. Ndërsa 
një pjesë tjetër prej tyre veprimin e tĳ  e shohin si të vetmen alternative të mundshme, 
pasi përballja me italianët ishte e pashmangshme, të cilët prej vitesh me rradhë kishin 
pritur këtë moment, sigurisht të përkrahur dhe nga vëndet e mëdha demokratike, të 
cilët me heshtjen e tyre e pranuan këtë në mënyrë që të tërhiqnin Italin me krah të 
boshtit të tyre.

Masat e marra nga Fashistët në Shqipëri

Me vendosjen e trupave fashiste dhe me mbërritjen e gjeneral Guxonit në mengjesin 
e 8 prillit, pikërisht në Shqipëri u morën dhe masat e para. Ata krĳ uan komitetin e 
Përkohshëm administrativ nën kryesin e Xhafer Ypit. Ky i fundit luajti rolin kryesor 
ne thirrjen e “Asamblesë Kushtetuese”që përbëhej nga 159 antarë, kryesisht pronarë 
tokash, bajraktar, tregtarë dhe klerik. Asambleja u mblodh për herë të pare me 12 prill 
1939. Fillimisht rrëzoi dinastin zogiste dhe më pas vendosi bashkimin e Shqipërisë me 
Italinë nën kurorën mbretërore të Viktor Emanuelit III dhe nxiti popullsinë të besonte 
tek Italia29. Ndërkohë me 3 qëshor 1939 Asambleja Kushtetuse mori vendimin për të 
hartuar një akt të ri kushtetues që do ti përgjigjet ndërrimeve me regjimin politik të 
Shqipërisë pas pushtimit nga Italia30. Kjo Kushtetutë në të vërtet vendosi një regjim 
diktatorial fashist në shqipëri. Ndërkohë një masë tjetër që u mor nga fashistët e që 
ishte emediate ishte formimi i një qeverie me përkrahësit më besnik të fashistëve. Në 
krye të qeverisë së re do të vinte Shefqet Vërlaci. 
Veprimet që do të formalizonin të ashtuquajturin “Bashkim personal”midis 
Shqipërisë dhe Italisë vazhduan me dorëzimin e kurorës shqiptare ndaj mbretit të 
Italisë Viktorio Emanuele III  pikërisht në Romë më 16 prill 1939.31

 Masa të tjera që u morën nga regjimi fashist ishin: modifi kimi i fl amurit Shqiptar 
28  Paskal Milo, Shqiptarët në luftën e dytë botërore( Tiranë: Shtëpia Botuese ,Toena,2014 ),35.
29  Valentina Duka, Historia e shqipërisë 1912-2000 (Tiranë: Shblu, 2007), 209-210.
30  Arsim Bajrami, Historia e konstitucionalizmit shqiptare 1912-2012 (Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe 
e Arteve e Kosovës, 2014), 82.
31  K. Dervishi, Historia e shtetit shqiptar, 421.
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duke vendosur sëpatën fashiste, u censurua shtypi ku gazetat kryesore ishin 
“Fashizmi”, “Tomorri”, “Këmisha e Zezë”, u formua dhe partia Fashiste në Shqipëri 
që ishte degë e partisë fashiste në Italiu, arrit bashkimi doganor italo-shqiptar midis 
Mbretërisë Italiane dhe Mbretërisë Shqiptare, përsa i përket ushtrisë Shqiptare ato u 
bashkuan me ato italiane, ku si autoriteti i lartë ushtarak do të vepronte një komandë 
e përgjithshme që do të drejtohej nga një general që do të vinte nga Roma.
Ata i dhanë rëndësi propagandës fashiste duke synuar që nëpër shkolla të përhapej 
gjithnjë e më shumë fashizimi Italianizmi, gjithashtu iu dha përparësi kapitalit Italian etj. 
Nga ana tjetër fashistët ndoqën një strategji për formimin e “Shqipërisë së Madhe”që 
përfshinte Kosovën, Çamërinë dhe territoret shqiptare që ndodheshin në Jugosllavi. 
Ky ndryshim u diktua nga zhvillimet në teatrin e luft imeve europiane. Gjatë kohës 
që Gjermania brënda një kohe të shkurtër pushtoi disa vënde evropiane dhe mbi 
të gjitha sulmoi Francën, Musolini vlersoi se ishte momenti për të hyrë në luft ë, 
duke  përkrahur irridentizmin Shqiptar në Shqipëri. Formësimi zyrtar i “Shqipërisë 
së Madhe” nuk u krye menjëherë. Në vitin 1941 pjesa më e madhe e Kosovës së 
bashku me territoret e tjera Shqiptare, në Maqedoni dhe në Malin e Zi u bashkuan 
me Shqipërin nën zonën italiane të pushtimit duke krĳ uar Shqipërinë e Madhe. 
Shqipëria e Madhe, përtej emrit e kuptimit përçmues e negative që i kanë dhën ndër vite, 
në thelb ka qënë një levizje, një program e një synim nacionalist Shqiptar për të bashkuar 
ato territore që janë banuar historikisht nga Shqiptarët etnik në Ballkan32. Me vendosjen 
e Fashistëve në Shqipëri dhe me masat e marra prej tyre Shqipëria humbi pavarsinë e saj 
dhe u kthye në një provincë italiane me një vetëqeverisje të brendshme të kufi zuar.

Konkluzione

Si përfundim mund të themi: Pushtimi i shqipërisë nga Italia Fashiste është një ndër 
periudhat e errta të historisë të shtetit shqiptar, të cilët me vendosjen e tyre moren masat 
e para për të kontrolluar cdo aspekt , qoft ë në politikë, ekonomi, ushtri, dhe në arsim.
Theksojmë se Historia e Shtetit shqiptar ishte e paracaktuar që në perudhën e Luft ës së parë 
Botërore, me Traktatin e Fshehtë të Londrës i cili u mbajt me 26 prill 1915 dhe u përforcua 
akoma më tepër në Konferencën e Ambasadorëve që u mbajt në vitin 1921 ku kjo Konferenc 
ripohoi pavarsinë e Shqipërisë dhe tërësinë e saj territoriale, por i hapi rrugë interesave 
strategjike të Italisë në mënyrë që të lunate rolin e kujdestarit ndaj shtetit Shqiptar.
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Bazat e Radioaktivitetit

Etleva Jarazi                                                                                         
Gjimnazi “Petro Nini Luarasi” Ersekë

Radioaktiviteti

Në vitin 1896 Henri Bekerel vuri re për herë të parë që nga mineralet e uraniumit 
çlirohej një rrezatim i rastësishëm i cili u quajt rrezatim radioaktiv. Zbulimi i këtĳ  
rrezatimi si dhe zbulimi i elektronit nga Josef J. Tomson në vitin 1981ishin dy momente 
historike që çuan në zbulimin e strukturës së atomit. Ernest Radhërford shfrytëzoi 
rrezatimin alfa që emetohej nga burimi radioaktiv i poloniumit për të bombarduar 
fl etët e holla prej fl oriri. Ai zbuloi se ngarkesa pozitive e atomit si dhe afërsisht 99% 
e masës së tĳ  ishte e përqendruar në një hapësirë fare të vogël të rendit 

. Ky grumbull i dëndur lënde u quajt bërthamë e atomit dhe është pikërisht 
origjina nga ku rrezatimi radioaktiv çlirohet.Bërthamat të cilat janë energjitikisht të 
paqëndrueshme zbërthehen vetëvetiu dhe kalojnë në një gjëndje energjitike më të 
qëndrueshme duke çliruar energji me anë të rrezatimit. Probabiliteti që një bërthamë 
të zbërthehet gjatë një intervali kohe është  ku njihet si konstantja e 
zbërthimit radioaktiv dhe shpreh probabilitetin e zbërthimit në njësi të kohës.Le të 
marrim një mostër që në çastin e kohës ka  radiobërthama: gjatë kohës 
elementare numri i bërthamave që janë zbërthyer do të jetë:

 
Duke integruar ekucionin e mësipërm marrim ligjin e përgjithshëm të zbërthimit 
radioaktiv:

-  është numri fi llestar i radiobërthamave në çastin e kohës ,
-  është numri i radiobërthamave që ka mbetur pa u zbërthyer në çastin 
e kohës .Shpejtësia e zbërthimit të radiobërthamave njihet ndryshe me emrin 
aktivitet dhe jepet me anë të relacionit të mëposhtëm:

-  është aktiviteti fi llestar në castin e kohës ,
-  është aktiviteti në çastin e kohës .
Njësia matëse e ativietit në sistemin ndërkombëtar SI është bekerel Bq, e cila shpreh 
numrin e zbërthimeve për një sekondë. Një njësi e vjetër e radioaktivitetit, por mjaft  
e përdorur edhe në ditët e sotme është njësia kyri Ci, e cila është e barabartë me 

aktivitetin e  të pastër.

Koha gjatë së cilës zbërthehet gjysma e sasisë së radiobërthamave quhet periodë 
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përgjysmimi:  

Siç shihet perioda e përgjysmimit varet nga  që do të thotë se ajo gjithashtu është 
një karakteristikë statistikore e radiobërthamave sepse gjithmon bëhet fj al për me një 
numër të madh radiobërthamash. Në  fi gurën e mëposhtme (Fig. 1.1) kemi paraqitur 

raportin  në varsi të pëeriodës së përgjysmimit .a

Fig.1.1 Kurba karakteristike e raportit  në varësi të numrit të periodave të 

përgjysmimit .

1.1 Zbërthimi në seri
Zakonisht ndodh që bërthamat bĳ a  që lindin nga zbërthimi i bërthamave prind 

 janë gjithashtu radioaktive. Kështu që, radiobërthamat bĳ a do të vazhdojnë 
të zbërthehen me një shpejtësi që karakterizohet nga konstantja e zbërthimit  
përkatëse. Është e qartë se numri i radiobërthamave bĳ a  do të varet njëkohësisht 
dhe nga prurja që vjen nga zbërthimi i radiobërthamave prind  dhe nga 
pakësimi i tyre si pasojë e vetëzbërthimit. Dukuria përshkruhet me anë të ekuacionit:

ku  në çastin e kohës .
Në përgjithësi  dallohen tre situata:

1. .  Koha e përgjysmimit e bërthamës prind 
është shumë më e gjatë se ajo e bërthamës bĳ ë.

2. . Koha e përgjysmimit e bërthamës prind është 
me e gjatë se ajo e bërthamës bĳ ë.
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3. . Koha e përgjysmimite bërthamës prind është 
me e shkurtër se ajo e bërthamës bĳ ë.
1.1.1 Ekuilibri shekullor
Në ekuilibrin shekullor, koha e përgjysmimit e bërthamës prind është shumë me 

e gjatë se ajo e bërthamës bĳ ë , e thënë ndryshe propabilieti i 
zbërthimit të bërthamës prind është shumë me i vogël se propabiliteti i zbërthimit të 
bërthamës bĳ ë ( . Atëherë duke qënë se  është shumë e vogël, ajo mund 
të neglizhohet dhe  do të transformohet:

N.q.s. presim për një kohë relativisht të gjatë  atëherë termi  (Ek 1.8) 
bëhet afërsisht zero, dhe do të kemi:

Ekucioni i mësipërm tregon se aktiviteti i bërthamave prind barazohet me aktivitetin 
e bërthamve bĳ ë. Pra, për kohë relativisht të gjata, bërthamat prind  zbërthehen 
me të njëjtën shpejtësi me bërthamat bĳ ë . Ky quhet ekuilibër shekullor i cili 

praktikisht arrihet pasi kanë kaluar rreth 7 perioda . Në Fig.1.2 kemi paraqitur 

skematikisht ekuilibrin shekullor që vendoset ndërmjet bërthamave prind të  

( ) dhe bërthamve bĳ ë  ( ). Duke qënë 

se  aktiviteti i bërthamve prind dotë jetë një vĳ ë e drejt ndërsa 
aktiviteti i bërthamve bĳ ë vjen duke u rritur fi llimisht derisa bëhet i barabartë me 
aktivitetin e bërthamve prind, arrihet ekulibri shekullor.

Fig.1.2 Ilustrimi skematik i ekuilibrit shekullor ndërmjet bërthamave prind  

 

(1600vite) 

(3.8ditë) 

koha(ditë) 

akt
ivit
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aktiviteti total 

ekuilibri shekullor 
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dhe bërthamave bĳ ë .

1.1.2 Ekuilibri tranzient
Në ekulibrin tranzient, koha e përgjysmimit e bërthamës prind është më e gjatë se 

ajo e bërthamës bĳ ë , e thënë ndryshe që propabilieti i zbërthimit 
të bërthamës prind është më i vogël se propabiliteti i zbërthimit të bërthamës bĳ ë (

. Për kohë  , termi  dhe numri i bërthamave bĳ ë rritet 
sipas ekuacionit të mëposhtëm:

Për kohë  termi , vendoset ekuilibri tranzient dhe ekuacioni 
transformohet: 

Nga ekuacioni i mësipërm  shohim se numri i bërthamave  ndryshon 
linearisht me numri e bërthamave  gjithashtu aktiviteti  i bërthamave prind 
ndryshon linearisht më atë të bërthamave bĳ ë si dhe është më i vogël. Në Fig.1.3 kemi 
paraqitur skematikisht ekuilibrin transient që vendoset ndërmjet bërthamave prind 

të  ( ) dhe bërthamave bĳ a të   ( ). 

Fig.1.3 Ilustrimi skematik i ekuilibrit transient ndërmjet bërthamave prind  
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dhe bërthamave bĳ a .
1.2.3 Jo-Ekuilibri
Në  jo-ekuilibër, koha e përgjysmimit e bërthamës prind është më e shkurtër se ajo 

e bërthamës bĳ ë . Në këtë rast, bërthamat prind zbërthehen shpejt 
dhe kjo sjell një rritje të aktivitetit i bërthamave bĳ a deri në një vlerë maksimale dhe 
më pas fi llon të zvogëlohet sepse prurja që vjen nga bërthamat radiokative prind është 
pakësuar. Në Fig.1.4 kemi paraqitur rastin e jo ekuilibrit ndërmjet bërthamve prind 

të  ( ) dhe bërthamave bĳ a të  ( ).

Fig.1.4 Ilustrimi skematik i “jo-ekuilibrit” midis bërthamës prind  dhe bĳ ës së 

tĳ  .

1.2 Zbërthimi  dhe 
Zbërthimi radioaktiv është një proces transformimi bërthamor i cili ndodh vetëvetiu 
dhe rezulton në formimin e elementëve të rinj. Gjatë këtĳ  proçesi, bërthama e 
paqëndrueshme “prind” (P) transformohet në një bërthamë më të qëndrueshme 
“bĳ ë” (B).Zbërthimi radioaktiv është një proçes që është shumë i pavarur nga gjëndja 
kimike dhe fi zike e bërthamës. Ky proçes varet vetëm nga raporti neutron-proton dhe 
nga bilanci masë-energji ndërmjet bërthamës prind dhe bërthamës bĳ ë sëbashku me 
grimcat e emetuara. Në çdo reaksion bërthamor kanë vend të gjitha ligjet e ruajtjes. 
Deri më sot njihen disa mënyra zbërthimi por do të trajtojmë vëtëm zbërthimet  
dhe .
1.3.1 Zbërthimi 
Në zbërthimin , atomi prind  emeton një grimcë  ( ) dhe shndërrohet në 
një bërthamë bĳ ë . Menjëherë pas zbërthimit  atomi i ri ka Z elektrone të 
bërthamës prind prandaj duhet të shënohet  . Këta dy elektrone humbasin 
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shumë shpejt duke e lënë atomin bĳ ë elektrikisht neutral. Ndërsa grimcat  gjatë 
përplasjes me grimcat e mjedisit rrethues fi tojnë nga 2 elektrone dhe kthehen në 
atome heliumi neutral. Simbolikisht përshkruhet me anë të reaksionit:

Zbërthimi  ndodh kryesisht në bërthamat që janë të pasura me protone dhe kanë 
një numër atomik të madh dhe kjo lidhet me faktin që forcat elektrostatike shtytëse 
rriten shumë duke i mposhtur forcat tërheqëse bërthamore. Në Fig.1.5 janë paraqitur 
me ngjyrë të verdhë të gjithë bërthamat  emetuese.

Fig.1.5 Alfa emetuesti (me ngjyrë të verdhë).
Le të marrim si shembull transformimi e  në  për të treguar se zbërthimi  
shoqërohet edhe me rrezatim .  

Rreth  e grimcave  që dalin nga reaksioni kanë energji kinetike 
Fig.1.6 që do të thotë se e gjithë energjia që çlirohet nga reaksioni shëndërrohet në 
energji kinetike të grimcës  . Ndërsa rreth 23% e grimcave  kanë energji kinetike 

. Kjo tregon se kemi të bëjmë me dy tipe gjëndjesh të ngacmuara të atomit 
të  dhe në rastin e dytë, zbërthimi shoqërohet me emetimin e një fotoni  me 
energji . Gjatë bashkëveprimit me lëndën rrezatimi  nuk depërton shumë 
thellë duke qënë se përbëhet nga grimca relativisht të mëdha, pra e humbet energjinë 
e tĳ  shumë shpejt. Në ajër grimcat   depërtojnë rreth disa centimetra ndërsa në 
lëngje dhe në trupa të ngurtë distanca a depërtimit është e rendit mikrometrit. Kjo 
do të thotë se, në rastin e ekspozimit të jashtëm ky rrezatim është i parrezikshëm 
për njerëzit sepse  absorbohet nga shtresat lekurës. . Ky lloj rrezatimi bëhet shumë 
i rrezikshëm nëse futet në organizëm nëpërmjet rrugëve të tjera siç është frymarrja 
sepse i aft ë të depozitoj një energji të madhe për një distanc të shkurtër depërtimi 
duke i demtuar seriozisht qelizat e indeve apo organeve të ndryshme.
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Fig.1.6 Nivelet energjitike të zbërthimit  të bërtham .
1.3.2 Zbërthimi 
Rrezatimi  mund të jetë i tipit  dhe po trajtojmë vetëm zbërthimin  ndërsa 
proçesi i zbërthimit  do të jetë relativisht i ngjashëm. Rrezatimi  shfaqet kur një 
bërthamë e paqëndrueshme emeton një elektron dhe shënohet me simbolin , që 
të dallohet se ky elektron e ka origjinën tek bërthama e atomit. Ky lloj zbërthimi ka 
prirje të ndodhë kur një bërthamë ka tepricë neutronesh. Një neturon transformohet 
në një proton duke emetuar një grimcë sipas reaksionit:

ku  është një antineutrino. 
Reaksioni që përshkruan zbërthimin  është:

Mënjëherë pas zbërthimin  bërthama bĳ ë rrethohet nga i njëjti numër elektronesh 
që do të thotë se atomi i sapoformuar është i ngarkuar pozitivisht. Shumë shpejt ai 
tërheq një elektron nga mjedisi rrethues dhe bëhet neutral. Në Fig.1.7 janë paraqitur 
me ngjyrë të blu të gjitha bërthamat emtuese. 
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Fig.1.7 Beta emtuesit(me ngjyrë të blu).
Emetimi  ndryshon nga ai  sepse ka një spektër të vazhduar energjish që 
fi llon nga zero deri në një vlerë maksimale e cila është karakteristike për bërthamën. 
Fakti që grimcat beta nuk janë monoenergjitke por kanë një shpërndarje të vazhduar 
energjie implikon faktin që ky lloj zbërthimi duhet të shoqërohet me çlirim të një 
grimce tjetër që merr pjesë në këtë reaksion (antineutrino). Vlera maksimale e energjisë 
i korresepondon diferencës së masave të bërthamës prind me bërthamën bĳ ë.
Për të treguar që rrezatimi  shoqërohet gjithashtu me rrezatim  është marrë rasti 
i transformimit të  në  Në Fig1.8 tregohet se bërthama e  zbërthehet 
në  sipas tre mënyrave, në rastin e parë emeton një grimcë   dhe kalon direkt 
në  në gjëndje të qëndrueshme ndërsa në dy rastet e tjera emeton ,  duke 
kaluar në  në gjëndje të ngacmuar e cila pas një kohe shumë të shkurtër emeton 
rrezatim  dhe kalon në gjëndje të qëndrueshme.gj j q

Fig.1.8 Nivelet energjitike për zbërthimin  të  në . Emetohen tre grimca 
.

Rrezatimi  është më i rrezikshëm se rrezatimi  kur bie dret për drejt në lekurën e 
njeriut sepse ka një depërtueshmëri më të lartë.
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1.3.3 Zbërthimi 
Siç e pamë edhe mësipër rrezatimi elektromagnetik  nuk shfaqet nga një proçes 
parësor por ai shoqëron rrezatimin  dhe . Zakonisht ky rrezatim lind kur produkti 
bĳ ë që formohet ndodhet në gjëndje të ngacmuar dhe kjo gjëndje e ngacmuar kalon 
në mënyrë të menjëherëshme në gjëndje të qëndrueshme duke emetuar një foton . 
Detektimi i rrezatimit gama na jep informacion për gjendjet energjitke bërthamore si 
dhe jetëgjatësinë e këtyre gjëndjeve energjitke. Pikërisht kjo karakteristikë e rrezatimit 
gama do të shfrytëzohet në këtë punim.
1.4.1 Radioaktiviteti mjedisor
Ne jemi të ekspozuar në një mjedis radioaktiv, rrezatimi i të cilit vjen nga burimi të 
ndryshme. Burimet radioaktive në mjedis mund ti ndajmë në dy grupe kryesore: a) 
burime natyrore dhe b)  të shkaktuara nga njeriu (man-made). Në burimet natyrore 
futen bërthamat që janë radioaktive nga vet natyra të cilat janë shpërndara në të 
gjithë lëndën që përbën tokën (e gjithë lënda egzistente në univers përmban element 
radioaktiv) si dhe hapsira kozmike për shkak reaksioneve bërthamore të pafund që 
ndodhin në kozmos. 
Sipas raportimeve të UNSCEAR(United Nations Scientifi c Committ ee on the Eff ects 
of Atomic Radiation)në vitin 2000 në qytetin bregdetar të Guaraparit në Brazil, doza 
maksimale për shkakt të burimeve radiaktive natyrore arrinte vlerën  
rreth 200 herë më shumë se doza mesatare në vendet e tjera të botës Fig.1.9. Në 
Ramsar, Irani verior, disa zona të pabanuara kanë radioaktivetin natyror më të lartë 
në botë i cili shkon deri në .

Fig.1.9 Ritmi i dozës mestare (dhe maksimale)  natyrale në disa vende të botës. Figura 
e ndërtuar nga Fondacionet Kërkimore për Shëndetit në Koyto, Japoni.
Në burimet e shkakëtuara nga njeriu (man-made) futen ato burime që nuk kanë 
origjinë natyrore por janë formuar për shkak të veprimtarisë njerëzore siç janë 
p.sh. mbetjet radioaktive që dalin prej reaktorve bërthamor. Materialet në të cilat ka 
përmbajtje të elementëve bërthamor njihen nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë 
Atomike, IAEA (International Atomic Energy Agency) si Materiale me Përmbajtje 
Natyrore të Radioaktivitetit, NORM (Natyral Occurring Radioactive Material). 
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Në këtë kategori (man-made) përfshihen edhe mbetjet që dalin nga nxjerrja dhe 
përpunimi i xeherorëve metalor dhe jometalor (p.sh alumini, hekuri, plumbi, fl oriri 
apo zinku), nxjerrja dhe prodhimi i karbureve (p.sh qymyri, naft a dhe gazi), nxjerrja 
dhe përpunimi i elementëve radioaktiv etj.
1.4.2 Rrezatimi tokësor 
E gjithë materia që përbën tokën e cila në ditët e sotme ndodhet gjëndje të 
qendrueshme, e ka prejardhjen nga elementë që dikur kanë qënë radioaktiv dhe 
tashmë janë zbërthyer dhe kanë kaluar në gjëndje të qëndrueshme. Bërthamat që 
kanë periodë të gjatë përgjysmimi janë akoma të pranishme në tokë dhe vazhdojnë të 
zhvillojnë procesin e zbërthimit radioaktiv. Radiobërthamat mëkryesore radioaktive 

i përkasin serive të zbërthimit të  dhe , .

Urani 
Urani është një ndër bërthamat më të rënda që gjendet në natyrë. Ai përbëhet nga 

tre izotope natyrore , ,  dhe gjendet në raportet , 

, . Koha e përgjysmimit të  është  vjet. Uraniumi  

arrin në izotopin e qëndrueshëm   pasi ka kaluar një zinxhir zbërthimesh të 
njëpasnjëshme Fig.1.10.  Për dedektimin e uranit me anë të teknikës së spektrometrisë 
gama, shfrytëzohet rrezatimi gama që del nga disa prej bërthamava bĳ a të tĳ . Kjo 
proçedurë mund të zgjasë edhe një vit për arsye se disa prej radiobërthamave kanë 
jetëgjatësi të madhe. Rrezet gama më të rëndësishme për dedektimin emetohen nga 

radiobërthama e  dhe kanë energji , ) dhe . 

Fig.10 Zinxhiri i zbërthimit të . ( 8 -zbërthime, 6 -zbërthime )

 

Numri Atomik Z 

Emrat e elementëve 
U-uranium 
Th- thorium 
Ra-radium 
Pa-protac nium 
Rn-radon 
Po-polonium 
Bi-bismuth 
Pb-lead(plumb) 

Njësitë e  

a-vite 
d-ditë 
h-orë 
m-minuta 
s-sekonda 
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Toriumi 

Toriumi ka vetëm një përfaqësues natyror,  me periodë përgjysmimi 

 vjet. Në radiobërthamat në zinxhirin e zbërthimit të   bëjnë pjesë 

izotope të toriumit me kohë gjysëmzbërthimi të shkurtër si  me  

ditë  me  vjet, në zinxhirin e zbërthimit të  kemi 

 me  ditë si dhe në zinxhirin e zbërthimit të vetë  në  

me   vjet i cili është i ngjashëm me zinxhirin e zbërthimit të , i cili 

përfundon me izotopin e qëndrueshëm të Fig.1.11. Për dedektimin e toriumit 
me anë të teknikës së spektrometrisë gama, përdoren rrezet gama që emetohen nga 

 dhe që kanë energji , .

Fig.1.11 Zinxhiri i zbërthimit të . ( 7 -zbërthime, 5 -zbërthime )

Kaliumi 

Kaliumi natyror përbëhet nga tre izotope: ,  dhe , prej të cilëve  është 
radioaktiv dhe përbën rreth  të sasisë totale të kaliumit. Koha e përgjysmimit 

të  është  bilion vite. Në  të rasteve Fig.1.12 ai shndërrohet në  
duke emetuar grimca beta me energji  dhe në  të rasteve 
shndërrohet në gas  dhe ky proçes shoqërohet me emetimin e rrezatim gama me 
energji , i cili përdoret për dedektimin e kaliumit me anë të teknikës 

 

Numri Atomik Z 

Emrat e elementëve 
Th- thorium 
Ra-radium 
Ac-ac nium 
Rn-radon 
Po-polonium 
Bi-bismuth 
Pb-lead(plumb) 
Ti-thallium 

Njësitë e  

a-vite 
d-ditë 
h-orë 
m-minuta 
s-sekonda 
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së spektrometrisë gama.

Fig.1.12 Zbërthimi i
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Understanding determinants of students’ behaviour intention to use Moodle 
in Albania

Agim Kasaj
Department of Informatics, Mathematics, and Statistics

European University of Tirana, Tirana, Albania

Abstract

The purpose of the paper was to investigate determinants of students’ behaviour intention 
and continued usage intention of the Moodle e-learning platform. A total 227 students fi lled 
an online questionnaire, from Bachelor and Master Level of studies. By utilizing Unifi ed 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model and integrating trust in 
website constructs, the model explained 45.7% of Behaviour Intention and 75.1% Continued 
Intention to use the system. We used Partial Least Squares Structural Equation Modelling PLS-
SEM approach to do the statistical analysis. The results show that behaviour intention was 
determined by performance expectancy, social infl uence and trust in website, while continued 
usage intentions was predicted by behaviour intention and trust in Moodle web site. Through 
the fi ndings of this study, the university management can develop appropriate policies and 
strategies to encourage long-term use of Moodle platform. 

Keywords: Moodle, E-leaning, UTAUT, Albania, Technology adoption, Education, Smart PLS.
 

Introduction

Moodle is the most well-known free open source e-learning platform now days. 
It is used in more than 230 countries and with more than 99.000 online running 
copies, serving more than 129 million of students World-wide (Moodle Trust, 2018). 
E-learning has been adopted by enterprises and organizations, large and small, 
in all kinds of industries. But it was the learning industry, including traditional 
educational establishments, which fi rst embraced e-learning. The development 
of WEB  technologies has  changed  how the interactions between the students and 
the universities is done. Because of relatively low costs, now days is easy even for 
developing countries to implement very good e-learning platforms and improve 
dramatically the learning process of the students.
The e-learning platforms have improved the effi  ciency in information dissemination 
and student-teacher-university collaboration. The students can access most of the 
teaching resources and activities 24/7 even without the need for a face to face contact 
with the teacher.
The adoption of e-learning platforms is a must for universities in Albania, for them 
to remain competitive and att ract the best students. To gain the much-wanted 
benefi ts of e-learning technologies, the European University of Tirana (EUT) has 
implemented for the fi rst time in November 2016 the UET LMS platform, based on 
Moodle. All students of the EUT are provided with this e - learning platform access. 
The main functionalities available in the portal for students and teachers where: 1) 
resource sharing like fi les, folders, web links, wikis, 2) Activities like announcements, 
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assignments, questionnaires, forums, 3) grades, 4) timetables, etc.
University invested its fi nancial resources and time to develop the e-learning platform. 
So, it need to be aware of how this investment is used and develop right policies, 
so the students use it and profi t from this system. UET need to know what are the 
factors that predict the students’ intention to use the UET LMS. The more intention 
to use UET LMS the student has, the more likely he or she will use it. The behaviour 
intention to use is a good predictor of actual use of the system (Fishbein & Ajzen, 
1975).
The adoption of technology by users is one of the main well-known research fi elds 
in information technology. One of the most widely used model is Unifi ed Theory of 
Acceptance and Use of Technology (UTATUT) (Venkatesh et al., 2003), based in the 
family of Technology Acceptance Model (TAM) model (F. D. Davis, 1989).
This study will identify and analyse the factors that aff ect the students’ adoption of 
student’s portal. It will analyse and discover the diff erence in their relative importance 
to student’s intentions to use the portal. As per our knowledge, no other study has 
been done in Albania on student’s portal adoption.

Conceptual model and research hypotheses development

Many theories and models are developed to explain user’s adoption of technology. 
The most used theories of technology acceptance model in individual level are those 
of the so called TAM family: Theory of Reasoned Action (TRA) (Fishbein & Ajzen, 
1975), (Ajzen & Fishbein, 1977), Motivational Model (MM) (F.  D.  Davis,  Bagozzi , 
& Warshaw, 1992) ,  Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991), (Ajzen, 
1985), Decomposed Theory of Planned Behavior (Taylor & Todd, 1995), Technology 
Acceptance Model (TAM) (F. D. Davis, 1989) (F. Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989), 
Unifi ed Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh et al., 
2003).
In this study we use UTAUT (Venkatesh et al., 2003) model as it is a unifi ed adoption 
model of many other well-known models in the fi eld. It predicting and explaining 
power is proved to be higher that other similar models in technology adoption (Huang 
& Kao, 2015; Venkatesh, Thong, & Xu, 2012; Venkatesh, Thong, Chan, Hu, & Brown, 
2011; Williams, Rana, & Dwivedi, 2015).
2.1 Research model
The research model (Fig.1) we propose is adapted from UTAUT with an additional 
variable we believe are important in determining the student behaviour. The behaviour 
intention to use student portal is explained by 5 variables; performance expectancy, 
eff ort expectancy, social infl uence, facilitating conditions, trust in website. Intention to 
continue use the portal is explained by 2 variables: behaviour intention and trust in 
website.
The constructs and their defi nitions used in this research model are:
1. Performance expectancy (PE): the degree to which an individual believes that 

using a particular system would improve his or her job performance (Venkatesh 
et al., 2003);

2. Eff ort expectancy (EE): the degree of simplicity associated with the use of a 
particular system (Venkatesh et al., 2003);



57

Vol. 4 No.2
September 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

3. Social infl uence (SI): the degree to which an individual perceives that others 
believe he or she should use a particular system (Venkatesh et al., 2003);

4. Facilitating conditions (FC): the degree to which an individual believes that 
an organizational and technical infrastructure exists to support the use of a 
particular system (Venkatesh et al., 2003);

5. Intention to Continue Use (CONTU) which measures the intention to continue 
using system by a user (TEO, SRIVASTAVA, & JIANG, 2008);

6. Behaviour intention (BI) which measures the likelihood of a person using the 
system.

7. Trust in web site (TrustW) which is defi ned trust as a set of expectations that tasks 
will be accomplished reliably (TEO et al., 2008);

2.2 Hypothesis
The hypothesis of our study, following also the UTAUT original model with some 
adaptation are as follows:
H1. The Performance Expectancy (PE) in the use of Moodle during the learning 
process  positively aff ects the students’ Behaviour Intention (BI) to use Moodle.
H2. The Eff ort Expectancy (EE) in the use of Moodle during the learning process 
positively aff ects the students’ Behaviour Intention (BI) to use Moodle.
H3. The Social Infl uence (SI) in the use of Moodle during the learning process 
positively aff ects the students’ Behaviour Intention (BI) to use Moodle.
H4. The Facilitating Conditions (FC) in the use of Moodle during the learning 
process positively aff ects the students’ Behaviour Intention (BI) to use Moodle.
H5. The Eff ort Expectancy (EE) in the use of Moodle during the learning process 
positively aff ects the Performance Expectancy (PE) to use Moodle.
H6. The Trust in Website in the use of Moodle as a learning tool during the 
learning process positively aff ects the students’ Behaviour Intention (BI) to use 
Moodle.
H7. The Trust in Website in the use of Moodle as a learning tool during the 
learning process positively aff ects the students’ Behaviour Intention (BI) to use 
Moodle.
H8. The Trust in Website in the use of Moodle as a learning tool during the 
learning process positively aff ects the students’ Behaviour Intention (BI) to use 
Moodle.

Methodology

A quantitative approach through a questionnaire was the main method to study the 
system adoption. In conjunction to that, some qualitative methods were used too 
through some unstructured interview with students and teacher in UET.
Theoretical constructs were measured using validated items from prior research. A 
questionnaire was created in English and this was administered in Albanian for 
students. Only data from students who have used UET LMS was used for testing 
our model. We identifi ed the students by using UET LMS reports of learners’ analytics 
activity in the system. The other data was used for the descriptive statistics. The 
English questionnaire was translated into Albanian by a professor of Information 
Technology and researchers.
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The online questionnaires build on surveymoneky.com was sent by email invitation 
to 1500 students of Bachelor and Master Level in European University of Tirana in 
Albania that were recently using the UET LMS soft ware. Note that students had a free 
choice to participate in our study or not. Out of 1500 questionnaires sent, we received 
227 valid responses from the students in 1-month period by the end of the second 
semester, on June 2017. That was the last month of the second semester and it was six 
months that the UET LMS was available and functioning for all students and teachers. 
Females were 71,4% of respondents. Some general statistics are shown on Table 1.

Table 1: Sample 
Statistics

Results and Discussions

The research model displayed in Figure. 1 was analysed by using Partial Least Square-
Structural Equation Modelling (Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, 2014).
4.1 Items Composite reliability, Converged Validity and Discriminant Validity
We checked strictly the procedure of checking Composite reliability, Converged Validity 
and Discriminant Validity. We checked the results of loadings (Composite Reliability) 
and cross-loading (Converged Validity) of all items with their own constructs. We 
see that all items are loading with their construct are very well. They are all above 
0.8. At the same time we can check the items loading with other constructs are lower 
than internal loadings by checking the Average Variance Extracted. That means that 
Discriminant Validity is also OK.
4.2 Assess Signifi cance and Relevance of the Structural Model Relationships



59

Vol. 4 No.2
September 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Aft er applying the PLS-SEM algorithm, estimates are obtained for the structural model 
relationships (the path coeffi  cients), which represent the hypothesized relationships 
between the constructs. The path coeffi  cients for the structural model were obtained 
from the SmartPLS 3.0.
Before examining the sizes of the path coeffi  cients, we fi rst examine their signifi cance.  
To do so, we run the Bootstrapping with 5000 subsamples, two-tailed option. The 
results show the signifi cance of the path coeffi  cients. A T-Statistic > 1.96 is signifi cant 
with a two-tailed test. Aft er checking the signifi cance, then we can judge about the 
relevance of signifi cant relationships. And statistically test the hypothesis in our model 
if they are supported or not supported. The table below is a summary of the analysis 
and results:

Hypothe-
sis Path Path Coeffi -

cients T Statistics P Values Hypothesis Results

H1 PE -> BI 0.211 ** 2.264 0.024 Suported
H2 EE -> BI 0.031 0.293 0.770 Not supported
H3 SI -> BI 0.299 *** 4.776 0.000 Suported
H4 FC -> BI 0.003 0.030 0.976 Not supported
H5 EE -> PE 0.710 *** 12.770 0.000 Suported
H6 TW -> BI 0.288 *** 2.983 0.003 Suported
H7 TW -> CONTU 0.194 *** 3.440 0.001 Suported
H8 BI -> CONTU 0.744 *** 16.824 0.000 Suported

Table 2: Hypotheses testing results.
Notes: *** p<0.001; ** p<0.05; * p<0.1;
In Table 2 summarize the list of hypotheses, paths, Path coeffi  cient, T statistics and 
remarks. We see that 6 out of 8 hypotheses are supported by the data analysis.
Our research model with the results (Path coeffi  cient, T Statistic and adjusted R2) plott ed 
on top of it is shown on fi gure 1. Our model explains 45.7% of behaviour intention 
to use the UET LMS. The most relevant factor in predicting the behaviour intention 
is Social infl uence, which is not a commune result in adoption models. The other 
two predicting factors of BI are trust in website and Performance expectancy. The 
other hypothesised factors are not statistically important for BI. Eff ort expectancy is 
a predictor of Performance expectancy, but it is not a predictor for Behaviour Intention 
to use the portal. Our model shows a strong predicting factor for Intention to continue 
use (CONTU) of students to use UET LMS by 75.1%. The two factors predicting 
CONTU are BI and trust in website (TrustW), with BI being strongly more important 
than TrustW.
Below in fi gure 1, is the research model with results:
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Figure 1: Model testing results

Conclusions

Moodle (UET LMS) is an excellent learning tool for universities to improve the effi  ciency 
and eff ectivity in learning process of the students. We studied the determinants that 
predict the student’s adoption of the Moodle based e-learning platform UET LMS. 
Understanding these factors and their relative importance, will make it possible 
for universities to build right policies and take appropriate steps to increase e the 
student’s adoption.
Implications for the universities. This study helps the universities to focus on important 
factors, like for example communicate more positive examples of UET LMS use to 
students by students. Teacher should focus in class to point to the benefi ts of using the 
system. University should use these communication channels, because according to 
our study the Social infl uence factor is very important for the positive intention of 
students to use the UET LMS system. Students and teachers are the most important 
social factor that infl uence the student in university. Also, messages that assure the 
students that the UET LMS website is secure helps in motivating the student to 
use even more the Moodle platform and to continue use it in the future. Enforcing 
more the use of the platform by teachers, and timely entering the information, as 
discovered in the interviews, will make the system more useful for students and 
increase their intention to use the system. Behaviour intentions itself is the most 
important factor in predicting the intention to continue use the portal. Also, the trust 
in the UET LMS website is very important for predicting the intention to continue use 
it, so the UET should invest enough people and money to keep the system always 
secure and available to students.
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Techniques and steps of draft ing a lesson plan

Aida Semini              

Abstract

A lesson plan is a plan for learning.  As is true in most activities, the quality of planning 
aff ects the quality of results.  Successful executives and professional people know 
that the price of excellence is careful preparation.  A lawyer spends hours planning 
a case before appearing in court.  A minister does not ad-lib a sermon but plans 
days or weeks in advance.  In anticipation of the big game, the coach spends hours 
planning the plays and watching the team execute them.  Should we att empt such a 
complicated process as learning with less att ention than is given to other important 
activities?  The answer is obvious: of course not.  The eff ective instructor devotes 
much time and energy in carefully planning and preparing each lesson, whether the 
lesson encompasses one or several periods of instruction.
To ensure the greatest probability of learning, we must carefully select and arrange 
activities that will produce the desired learning outcomes in our students.  Only 
through careful planning can we be certain that we include all necessary information 
and have our lesson plan properly organized to achieve the lesson objective.  The 
complete cycle of lesson planning includes eight steps:
(1) Determine the objective
(2) Research the topic as defi ned by the objective
(3) Select the appropriate instructional method
(4) Identify a usable lesson planning format
(5) Decide how to organize the lesson
(6) Choose appropriate support material
(7) Prepare the beginning and ending of the lesson
(8) Prepare a fi nal outline.
 Determining the Objective:  Oft en we will begin our lesson planning with an 
objective or objectives clearly in mind.  Objectives need to be student-centered.
Researching the Topic:  Aft er we have writt en or been provided with a teaching 
objective, we are ready to decide on the main points of the lesson and gather materials 
about the lesson topic.
Self:  The fi rst step in researching a lesson topic is to see what we ourselves know 
about the subject.
Others: The second step in the research process is to draw on the experience of others.  
Library:  Modern libraries provide us with an abundance of sources: books, 
newspapers, popular magazines, scholarly journals, abstracts, subject fi les, and 
microfi lms.  
Selecting Instructional Methods:  Aft er deciding exactly what to teach, the teacher 
determines how best to teach it and what instructional method to use.  
Philosophy Underlying Selection:  We should choose a teaching method suited to 
the student’s needs as a learner. 
The Selection Process:  No one method is suitable for all teaching situations, because 
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no single method is suffi  ciently fl exible to meet the needs of students in every learning 
situation  In general, as we have seen, the nature of a learning outcome suggests the 
type of activity that will be most helpful to the students in achieving that outcome. 
Lesson Planning Format:  Good lesson planning is essential for any systematic 
approach to instruction.  Although many teachers become discouraged by the time 
required for good lesson planning, a well writt en and properly used lesson plan can 
be a very worthwhile teaching aid.  
Organizing The Lesson:  Aft er we have researched the topic, selected the appropriate 
instructional method, and identifi ed the lesson planning format to use, we must 
decide how to organize the lesson. 

Overview of LESSON PLANS’ formatt ing components

1.1 Cover Sheet
The cover sheet is the fi rst part of the content and components of a lesson plan.
It includes eight steps:
1. Lesson identifi cation
2. Instructor’s name
3. Method used
4. Objective (with behavioral indicators of achievement)
5. Main teaching points or task steps
6. References consulted
7. Instructional aids used
8. Handouts needed
These steps make out the general characteristics of a good lesson plan but many 
authorities have diff erent content and forms of lesson plans. This happens because of 
they should satisfy their own needs but as I wrote before many authorities agree on 
essential points. These steps are used mostly in a routine form. Anyway this is only 
the fi rst part of the lesson plan that makes out the cover sheet. 
1.2 Objectives
  Determining the Objective
We always begin the lesson plan with an objective or some objectives planed from 
us. All these objectives are related to the student or bett er saying to their learning. 
We sometimes, shape the objective. That may happen because of the researches 
and additional planning we do. In other words, although the fi rst step of the lesson 
planning process is to determine the objective, our objective may not fully evolve 
until aft er we have completed other steps of the process.
All objectives need to be concentrated to the student. It is bett er not to think in terms 
of what we want to teach, but rather in terms of what we want our students to learn. 
We may take an example of the objective of a lesson on developing a lesson plan that 
might be for each student to know the eight steps of eff ective lesson planning as listed 
in this chapter.
It is ok if we teach the lesson at a higher level than the knowledge level of the students. 
Objectives are not of the same level. We should begin the lesson with the warm-up 
activity. Oft en for warm-up activity or to warm-up the students we ask questions. 
Sometimes teachers plan at home what they will ask to warm-up the students. They 
plan kinds of questions and the level of questions. We always begin the lesson with 
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simple question. So the process of students’ thinking develops gradually. That helps all 
the students of diff erent levels to brainstorm or put mind to work. We might want each 
student to comprehend the eight steps appropriate to eff ective lesson planning or even 
to be able to apply the eight steps of lesson planning. But whatever the level, the student-
centered objective should guide our subsequent planning. If we don’t have an objective, 
it is diffi  cult for us to know if our students will reach to the point we want or they get the 
knowledge they should get.
The relation between the teacher, book (or material) and the student is important. 
When we choose or select a material it should be done in a useful and appropriate way. 
Selecting relevant materials is important for learning. To be appropriate, information 
should relate to the lesson objective and have a high possibility for student retention. 
To be useful, it should aid both the instructor and the students in the teaching-learning 
process. If the instructor selects material solely on the basis of its interest, a lesson 
may be fi lled with interesting information of litt le learning value. On the other hand, 
dry, uninteresting facts even though very important may also defeat the instructor’s 
purpose. Students are more likely to grasp and retain facts and concepts enriched with 
interesting support material and arranged in a way to enhance learning.
The objective, helps us to gather actual material or do research on the subject. The 
sources for this material are our own experiences, the experience we gain from others 
through conversation and interviews, and writt en or observed material. Instructors 
concerned with teaching a good lesson will oft en draw from all of these sources.
In order for us to be a good teacher we must motivate students through carefully 
selecting and arranging activities that will produce the desired to learn. Only through 
careful planning we can be certain that we include all necessary information and 
have our lesson plan properly organized to achieve the lesson objective.

1.3 Course/phase/lesson Identifi cation Teacher’s name,  Method used

Another step that helps teaching-learning process is gathering materials about 
the lesson topic. That begins right aft er we have writt en or been provided with an 
instructional objective. Aft er we put some objectives we are ready to decide on the 
main points of the lesson and than we search and gather materials about the lesson 
topic. We search and collect materials and then we match what we found to develop 
objectives. What we collect is determined from the objective we chose before. What 
we search may make us modify some objectives or to rearrange main points.
Normally we do not collect a mass of research materials and then develop an objective to 
match the fi ndings.  Not only is this latt er approach ineffi  cient, but it is also likely to be 
ineff ective. The objective should determine the research that needs to be done.
When we are making research about a lesson topic we fi rstly see what we ourselves know 
about the subject.  Our personal knowledge may suggest a tentative organization, but 
more important, it will point up gaps in our knowledge where we need further research.
The second step in the research process is to draw on the experience of others.  People 
who are interested in the topic may provide ideas during the course of conversation.  
The most fruitful source is the expert who may help us clarify our thinking, provide 
facts and testimony, and suggest sources for further research.
While personal experience provide valuable content for lessons, we must usually do 
further research elsewhere.  If we have properly narrowed our subject and kept the 
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purpose in mind, our research task will be easier.
Libraries may be helpful sources where we can fi nd: books, newspapers, popular 
magazines, scholarly journals, abstracts, subject fi les, and microfi lms. Quantity is 
no problem; quality is more diffi  cult.  We must always concern ourselves with the 
accuracy and relevance of the material we select.  Using an article from some time in 
the past to discuss today might well lead to inaccurate, irrelevant conclusions.
The next step in the research process is to evaluate the material gathered. We will 
probably fi nd that we have enough material for several lessons. We must now combine 
some ideas, eliminate others, and perhaps expand on what we found in the research 
materials.  We will also want to give special att ention to the types of support material 
we have selected (defi nitions, examples, comparisons, statistics, and testimony). Later 
in this chapter we will discuss types of support material in detail.
Sometimes we have an organizational patt ern in mind before we start. If not, as we 
gather our material, we will probably see that the ideas are beginning to form into some 
type of patt ern.  
During the research phase, the teacher is likely to fi nd material that students should 
read to prepare for a given class session.  If we keep this possibility in mind when we 
begin our research, we can prepare a suggested student reading list and save time 
in selecting student references.  When deciding on supplementary reading for the 
students, we should choose interesting and informative materials that reinforce or 
support the lesson objectives.
Aft er deciding exactly what to teach, the teacher determines how best to teach it and 
what instructional method to use.  When related to instruction, “method” refers to a 
combination of techniques or skills used by the teacher to engage students in meaningful 
learning experiences.  A method is a broad approach to instruction-for example, the 
lecture method or the guided discussion method.  A technique, on the other hand is a 
specifi c concrete skill or procedure used in implementing a method-for example, the 
technique of using the chalkboard or of using an analogy as support material.
We should choose a teaching method suited to the student’s needs as a learner.  In 
making the selection, we consider the ways that people learn: by doing, by discussing, by 
listening, by observing, by participating.  We should select the instructional method that 
will most eff ectively guide students toward desired learning outcomes.  Our role is to 
select the method and the techniques that will result in a meaningful learning experience.
No one method is suitable for all teaching situations, because no single method is 
suffi  ciently fl exible to meet the needs of students in every learning situation  In general, 
as we have seen, the nature of a learning outcome suggests the type of activity that 
will be most helpful to the students in achieving that outcome.  If, for example, we 
want students to gain skill in performing a certain task, one of the activities should 
be practice in performing the task.  If the desired outcome is knowledge, students 
should observe, listen, or read so they can relate what they are learning to their own 
experience.  If students must learn to apply a principle, the teacher should ask them 
to solve problems or perform tasks requiring an application of that principle.
The instructional approach we choose for one learning outcome may be diff erent from 
the approaches that we select for other outcomes in the same lesson.  Our primary 
concern is to plan and select the most appropriate approach for students to achieve 
each outcome.



66

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Content outline and Notes on delivery techniques as well as use of visual aids
Instructional Methods: Activities to Include in Lesson Plans

No one student learns the same way. Each one has his/her own learning style. So 
teachers should include diff erent methods in order to meet the needs of all students.
Even two children aren’t the same. This is true in the classroom as well as out. Each 
student, aft er all, has his or her own unique learning style. While some students learn 
by seeing, others learn by hearing and others learn by doing.
In order for a teacher to be eff ective he must be able to reach his students using 
methods that work best for them. Mixing things up in this fashion will also help 
alleviate boredom, engaging students, and helping them truly retain their lessons.
Here are a few instructional methods to consider:
Direct Teaching
Direct teaching is the most common form of teaching. It occurs when a teacher addresses 
the class using whatever means they choose, relaying the information to students as a 
group. Lessons are well organized, and this method is eff ective for teaching specifi c 
facts and skills, but the format of this type of teaching can stifl e creativity.
Cooperative Learning  
Group projects not only give children the opportunity to learn by doing, but allow 
them to work with, teach, and learn from their peers. While some students do not 
work well in groups, others excel in them.
Quality teaching:
 establishes a positive learning environment;
 motivates student engagement;
 provides appropriate challenges;
 is responsive to students’ learning needs; and
 is fair in evaluating their learning.

Concretely, indicators of quality teaching can include:
 eff ective choice of materials;
 organization of subject matt er and course;
 eff ective communication skills;
 knowledge of and enthusiasm for the subject matt er and teaching;
 availability to students
  responsiveness to student concerns and opinions

Some characteristics are more easily measured than others. Furthermore, since 
instructors are individuals and teaching styles are personal, it is all the more important 
to recognize that not everyone will display the same patt erns 

Beginning and Ending a lesson

So far we have selected the verbal and visual material that best supports our lesson 
and made necessary changes in the original tentative outline. We are now ready to 
cast our lesson into a fi nal content outline. However, we usually want to consider how 
to begin and end the lesson before we outline. If the lesson is not the fi rst in a block 
of instruction, we may have litt le to do in the way of beginning or introducing the 
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lesson. If other lessons in the same block of instruction are to follow this lesson, we 
may not need an extensive conclusion. But, especially if the lesson is to stand alone, 
we need to give some att ention toward preparing an introduction and conclusion.

Introduction

The introduction to a lesson should serve several purposes to establish a common 
ground between the instructor and students, to capture and hold att ention, to outline 
the lesson and relate it to the overall course, to point out benefi ts to the student, 
and to lead the student into the lesson content. While humor may be appropriate, 
the introduction should be free of irrelevant stories, jokes, or incidents distracting 
from the lesson objective. It should not contain long or apologetic remarks likely 
to dampen student interest in the lesson. Educators oft en speak of three necessary 
elements in the introduction of a lesson: gain att ention, motivate, and provide an 
overview of lesson material.

Conclusion

 The conclusion of a lesson may stick with the students longer than anything else said. 
For this reason, we should give much care to its preparation. The conclusion of most 
lessons should accomplish three things: summarize, remotivate, and provide closure
Lesson Plans
Purpose
Lesson plans are not writt en for teachers to read to the class. They are used 
to structure the lesson and to help with the fl ow of the class, especially when 
something has occurred to distract everyone, including the teacher.
Thinking Parts
Lesson plans are fi rst of all a thinking process. This thinking process basically is 
completed in four parts.
First, determine the curriculum; that is, what the children will learn, what they will 
be able to do upon completing the activities or work of the lesson.
Second, determine what the students already know, before beginning the lesson, that 
can lead into the new curriculum of the day.
Third, determine at least one way to assist the students in learning the new curriculum.
Fourth, determine at least one way to evaluate the learning outcomes of the students.
Writt en Format
There are many diff erent formats that can be used to write lesson plans. Formats that 
are most useful are very simple to follow and are well structured. A format can be 
used very easily during class for quick references by the teacher. It can be followed 
and accessed very quickly by the teacher in case there is a distraction or in case the 
teacher loses his/her) train of thought.
The following is one type of format for writing lesson plans.
First, we should write the student academic behavioral learning objective based 
on the thinking parts above (especially the fi rst and fourth steps; that is, what the 
students will be able to do upon completing the lesson, and what student academic 
knowledge will be evaluated as a result).
Second, we should follow steps A, B, and C as follows.
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A--�B--�C
A: What the students enter the lesson already knowing (prerequisites)
Review any prerequisite knowledge that will lead easily into the new curriculum.
B: Core lesson (what the teacher and the students do)
Be sure to include the exact examples, problems, projects, or activities that will be 
used.
C: The new curriculum that the students exit the lesson knowing (objective of the 
lesson)
Review and stress again all of the most important points of the core lesson.
Note: The thinking parts involve thinking about A, B, and C above in this order. 
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 Konsumi vetjak i narkotikëve dhe kushtet për aplikimin e përgjegjesisë 
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Abstrakt
 
Nga analiza e nenit 283 të Kodi Penal rezulton se si bazë të përgjegjësisë penale për prodhimin 
dhe shitjen e narkotikëve pranohen dy kritere kryesore, përdorimi vetjak dhe në doza të 
vogla, Këto dy kritere janë parashikuar për herë të parë me  ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001 për 
disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 “Për kodin penal të Republikës 
së Shqiperisë”. Kriteri përdorim vetjak nuk qëndron më vete. Ajo nuk mund të shërbejë e 
vetme për të arritur në përfundimin se, duke u bazuar vetëm në ekzistencën e saj, të faktit të 
provuar tashmë sipas të cilit lënda narkotike dhe psikotrope, mbahet për përdorim vetjak, nuk 
ekziston edhe fi gura e krimit të parashikuar në nenin 283 të K.Penal. 
Kështu ky kriter nuk mund të shërbejë i vetëm për të arritur në përfundimin se nuk ekziston 
baza ligjore (fi gura e krimit) për të marrë mbajtësin e tyre në përgjegjësi penale (KBGJL. 2008. 
1).  Përkundrazi, për të mos u marrë mbajtësi i lëndëve të tilla në përgjegjësi penale duhet 
të provohet se ekziston edhe rrethana e dytë, që ka lidhje me sasinë e këtyre lëndëve, e cila, 
sikurse shprehet ligjvënësi në vetë dispozitën e përmendur, duhet të jetë “në doza të vogla”. Të 
dy këto kritere duhet të ekzistojnë në mënyrë kumulative, që të bëhet i mundur mos aplikimi 
i përgjegjësisë penale. 
Në praktikën gjyqësore kanë lindur problematika të theksuara lidhur me kuptimin dhe 
interpretimin e këtyre kritereve. Madje në jurisprudencë janë verejtur edhe qëndrime të 
ndryshme të gjykatave të shkallëve të ndryshme lidhur me to. 

Fjalët kyçe: narkotik, dozë, konsumim, tregtim, jurisprudencë.
 

Kuptimi ligjor i termit përdorimit vetjak

Përdorimi vetjak nënkupton mbajtje për konsum vetjak. Lidhur me këtë formë 
(mbajtjen) të anës objektive të kësaj fi gure krimi, ligjvënësi, si kriter përcaktues për 
ekzistencën e vetë fi gurës së krimit dhe, për pasojë, të bazës së përgjegjësisë penale 
për personat që e konsumojnë atë, ka parashikuar dy rrethana specifi ke: së pari, 
mbajtjen e substancave narkotike dhe psikotrope, si dhe të farave të bimëve narkotike 
jo për përdorim vetiak dhe së dyti, edhe kur rezulton i provuar fakti që, këto lëndë 
mbahen nga personi për përdorim vetiak, në aspektin sasior, ato nuk duhet të jenë në 
doza të vogla.
Përdorimi vetjak është rrethanë fakti dhe rezultat i proçesit të të provuarit nëpërmjet 
analizës të provave dhe indicieve, në të cilat duhet të bazohet gjykata për të arritur në 
përfundime të drejta, nëse lënda narkotike dhe psikotrope, etj. mbahet nga personi 
për përdorim vetjak apo për të kryer në vĳ im,(pavarësisht se kur), ndonjërin, apo 
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disa nga veprimet e tjera (shitje, ofrim për shitje, dhënie ose marrje në çdo formë, 
shpërndarje, tregtim, transportim, dërgim dhe dorëzim të saj), që janë elementë të 
anës objektive të fi gurës së krimit të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve.
Në aspektin ligjor, formulimi i nenit 283 të Kodit Penal parashikon një dënim penal 
të vetëm, pa bërë dallim, mbi llojet e drogave në droga të lehta dhe në droga të rënda, 
si dhe të sasisë së mbajtur. Në bazë të dispozitës ligjore të parashikuar në nenin 283 
të Kodit Penal, duhet bërë një dallim për sa i përket kriminalizimit të atyre sjelljeve 
penalisht të dënueshme që kanë të bëjnë me mbajtjen e lëndës narkotike për qëllim 
shitjeje, ofrimi, dhënieje a marrjeje, shpërndarjeje, transportimi, dërgimi, dorëzimi, etj., 
në raport me atë të mbajtjes për përdorim personal. Në vlerësimin e ligjvënësit tregtimi, 
transportimi, shitja apo shpërndarja e lëndëve narkotike nuk janë të vetmet veprime që 
përbëjnë një rrezik potencial, pasi edhe blerja, edhe mbajtja e këtyre lëndëve paraqesin 
gjithashtu rrezik, për shkak se krĳ ojnë mundësinë që ato të shpërndahen te palët e treta, 
pra të kalojnë nga një individ tek tjetri pa asnjë kontroll (KPGJL. 2017. 138).
Pavarësisht se është në vullnetin e shteteve parashikimi i një kriteri të tillë Konventa e 
OKB-së, kundër trafi kut të paligjshëm të drogave narkotike dhe të lëndëve psikotrope” 
(ligji. 8722) nuk u kërkon atyre inkriminimin e një mbatje për përdorim vetjak. Në 
nenin 1/(m) të kësaj Konvente është përkufi zuar termi “trafi k i paligjshëm”, me të cilin  
nënkuptohen veprimtaritë e kundërligjshme të parashikuara në nenin 3, paragrafi  1 
dhe 2 (Konventa. 1/m). Sipas kësaj konvente veprimtaritë e kundërligjshme, të cilat 
secila palë, sipas nevojës, duhet të adoptojë masat për të parashikuar si veprimtari 
kriminale në bazë të ligjit të vendit të vet, janë (Konventa. 3): 
a. (i) prodhimi, fabrikimi, ekstrakti, përgatitja, ofrimi, ofrimi për shitje, 
shpërndarja, shitja, përhapja në çfarëdo kushtesh qofshin, shpërblimi i ndërmjetësit, 
dërgimi tranzit, transportin, importimin ose eksportimin e çfarëdolloj droge narkotike 
ose çfarëdolloj lënde psikotrope në kundërshtim me dispozitat e Konventës 1961, 
Konventës 1961 të ndryshuar ose Konventës 1971; 
….
 (iii) mbajtja ose blerja e çfarëdolloj droge narkotike ose lënde psikotrope me 
qëllimin e ushtrimit të ndonjërës prej veprimtarive të renditura më sipër (i)..”
Pra, Konventa kërkon që shtetet duhet të adoptojnë masat për të parashikuar si 
veprimtari kriminale në bazë të ligjit të vendit të vet, mbajtjen ose blerjen e çfarëdolloj 
droge narkotike ose lënde psikotrope me qëllimin e ushtrimit të ndonjërës prej 
veprimtarive të rënditura më lart, duke përjashtuar rastin kur lënda narkotike 
përdoret për konsum vetjak.
Për vlerë studimi duhet të përmendim se një parashikim të ngjashëm me Konventën 
kishte Kodi Penal i vitit 1952, i cili në nenin 284 parashikonte se: “…Përgatitja dhe 
mbajtja me qëllim shitjeje, si dhe shitja e kokainës, opiumit, morfi nës, dhe lëndëve të 
tjera narkotike pa lejen e duhur dënohen me punë korrektonjëse ose me heqje të lirisë deri në 
një vit dhe kurdoherë me konfi skim të lëndëve të përmendura…”(Kodi Penal. 1952. 284). 
Ndërsa kodet e tjera penale, ai i Zogut, i vitit 1997 dhe i vitit 1995, deri në vitin 2001, 
inkriminonin mbajtjen si vepër penale.
Shtetet e tjera në kodet e tyre kanë parashikime të ndryshme lidhur me kriterin e 
posedimit të lëndëve narkotike. P.sh: Në Kodin Penal të Kosovës parashikohet se: 
“1.Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose 
ofron për shitje substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca 
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psikotrope apo substanca analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy deri në tetë 
vjet”(Kodi Penal i Kosovws. 273). Pra, me këtë kod nuk inkriminohet mbajtja, si e tillë, 
por vetëm kur ajo bëhet me qëllim shitjeje ose shpërndarjeje.
Në ligjin Italian nr.309/1990 “Për lëndet narkotike” në nenin 73 të tĳ , me titull, 
“Prodhimi, trafi kimi dhe posedimi i paligjshëm i substancave narkotike ose 
psikotrope”, parashikohet se: “ ….dënohet kushdo që pa autorizimin e përmendur në 
nenin 17, importon, eksporton, blen, merr në çfarëdo lloj titulli ose në çdo rast në mënyrë të 
paligjshme mban:
a) substanca narkotike ose psikotrope në sasi, veçanërisht më të lartë se kufi jtë maksimale 
të përcaktuara nga Ministri i Shëndetësisë lëshuar bashkërisht me Ministrinë e 
Drejtësisë, pas konsultimit me Presidencën e Këshillit të Ministrave -Departamenti 
për politikat antidrogë, ose për modalitetet e prezantimit, duke pasur parasysh peshën 
totale bruto ose paketimin e pjesshëm, ose kur për rrethana të tjera të veprimit, ato 
paraqiten të destinuara për përdorim jo ekskluzivisht personal;
(b) produkte medicinale që përmbajnë substanca narkotike ose psikotrope të listuara në 
Tabelën II, Seksioni A, që tejkalojnë sasinë e përshkruar. Në këtë hipotezë të fundit, dënimet e 
lartpërmendura ulen nga një e treta në gjysmë” . 

Termi “dozë e vogel” dhe kriteret për përcaktimin e saj.

Në kodin penal në fuqi në vendin tonë, posedimi i lëndës narkotike, përveç rastit të 
përdorimit vetjak dhe në dosja të vogla, është e inkriminuar. Nocioni juridiko-penal 
që është shprehur nga ligjvënësi me togfj alëshin “në doza të vogla”, edhe pse nuk 
mund të bëhet ndonjë përcaktim numerik i sasisë së lëndëve të ndaluara që do të 
shprehte në peshë sasinë e dozës për t’u konsideruar e vogël, duhet të interpretohet 
në kuptimin që, në aspektin sasior, lënda narkotike dhe psikotrope,  duhet të jetë në 
atë masë sa të konsiderohet realisht e vogël për përdorim vetjak nga ana e individit 
konkret dhe jo në përgjithësi. Ajo nuk duhet të tejkalojë aft ësitë fi ziko-biologjike të 
individit përdorues dhe brenda kufi jve të tolerancës që paraqet organizmi i tĳ  për 
llojin konkret të lëndës narkotike, në momentin dhe kushtet e përdorimit të kësaj 
lënde, për të mos krĳ uar tek ai efekte tej asaj shkalle që do t’i dëmtonin shëndetin. 
Pra, mbajtja për qëllim shitjeje, ofrimi, dhënieje a marrjeje, shpërndarjeje, transportimi, 
dërgimi, dorëzimi, përbën një veprim penalisht të dënueshëm. Ndërsa rasti për 
përdorim personal, në doza të vogla, nuk përbën vepër penale. Kjo për arsye se nëse 
blerja dhe mbajtja e substancave narkotike kufi zohet në sasi të vogla, për përdorim 
vetjak të rastit, rreziku konkret që këto lëndë të kalojnë te një person i tretë nuk është 
domethënës, për pasojë interesi publik për të vendosur dënime penale në këto raste 
nuk është i justifi kuar. Përmbajtja e nenit 283 të Kodit Penal, i cili përjashton nga ndjekja 
penale individët që mbajnë lëndë narkotike për përdorim vetjak dhe në doza të vogla, 
ka respektuar kërkesën kushtetuese të proporcionalitetit, të sanksionuar në nenin 17 
të Kushtetutës. Vetëm në këto raste shkelja e kryer konsiderohet e tillë që nuk ka asnjë 
interes publik për ndjekjen penale të tyre dhe në miratimin e këtĳ  parashikimi ligjvënësi 
ka respektuar balancën midis fajësisë të autorit, rrezikshmërisë së veprës penale dhe 
masës ndëshkuese të saj (KPGJL.2017.138).
Termi “dozë e vogël” ka gjetur interpretime të ndryshme në praktikën gjyqësore, 
lidhur me karakterin sasior, duke lindur nevojën për unifi kim të praktikës gjyqësore. 
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Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në vendimin unifi kues nr.1 datë 27.03.2008, 
unifi kuan praktikën gjyqësore lidhur me pyetjet e mëposhtme:
1. Mbi cilat kritere duhet të bazohet gjykata për të përcaktuar nëse bëhet fj alë për 

“dozë të vogël” dhe a mund të përcaktohet konkretisht sasia maksimale e lëndës 
narkotike që do të konsiderohet “dozë e vogël”?

2. Kur doza çmohet jo e vogël, por mjekët e konsiderojnë për përdorim vetjak ditor, 
a do konsiderohet mbajtja e saj si “për përdorim vetjak”?

3.  Sasia e lëndës narkotike që përjashton nga dënimi personin për shkak të faktit që e 
ka për përdorim vetjak a duhet të ndryshojë në lidhje me llojin e lëndës narkotike?

Kolegjet e Bashkuara arritën në përfundimin unifi kues se doza e vogël, në kuptimin 
ligjor te saj, konsiderohet jo ndarja fi zike në disa të tilla, por sasia e lëndës apo 
substancës narkotike e psikotrope që ajo përmban si e tërë dhe që sipas ekspertëve 
vlerësohet si dozë e vogël.  
Përcaktim i tillë i nocionit “në doza të vogla”, për efekte të zbatimit të dispozitës 
së nenit 283 të Kodit Penal, veç rolit parandalues që luan për ruajtjen e shëndetit të 
përdoruesve dhe personave që kanë varësi nga droga, luan dhe rolin e parandalimit të 
përgjithshëm në drejtim të luft ës kundër fenomenit të përdorimit të kundraligjshëm të 
këtyre lëndëve, i cili ku gjen përhapje në përmasa të mëdha, shndërrohet në patologji 
sociale (KBGJL.2008.1). 
Në kushtet kur tek ne ende nuk janë përcaktuar, me ligj të posaçëm apo me akte 
nënligjore, rastet e përdorimit të lëndëve narkotike dhe psikotrope “në përputhje 
me ligjin dhe jo në kapërcim të tyre”, përcaktimi si më sipër i nocionit juridiko-
penal “në doza të vogla” shërben edhe për ngushtimin, në një masë të arsyeshme, 
të hapësirave, shfrytëzimi i të cilave, në forma të padrejta, nga keqbërësit, do të 
ndikonte në shmangien pa të drejtë nga përgjegjësia penale e përdoruesve të lëndëve 
narkotike dhe psikotrope, të cilët shpesh konstatohet se janë edhe shpërndarës të 
këtyre lëndëve. 
Per shkak te njohurive te posaçme që kërkohen në fushën e toksikologjisë, gjykata për 
zgjidhjen e çështjes që lidhet me sasinë e lendës narkotike të nevojshme për përdorim 
vetjak duhet të thërrasë në çdo rast specialistë të fushës, si toksikologë apo mjekë 
terapistë, mendimi shkencor i të cilëve do të shërbejë si njeri prej kritereve ku ajo do 
të mbështese arsyetimin e vendimit të saj.
Por, për zgjidhjen përfundimisht të çështjes, gjykata duhet të mbështetet edhe në 
kriterin tjetër, me te cilin lidhet ngushtësisht ai i pari, kriter ky, që konkretizohet 
nëpërmjet sqarimit të rrethanave faktike të mbajtjes së sasisë konkrete të lëndës 
narkotike apo psikotrope nga personi konkret (pikërisht në momentin e gjetjes së 
saj tek ose pranë tĳ ), nëpërmjet zbatimit të kërkesave ligjore të Kodit të Procedures 
Penale që vlejnë për realizimin me sukses të procesit të të provuarit, në përgjithësi. 
Bazuar në sa më sipër, Kolegjet e Bashkuara të Gjykates së Lartë, arritën në 
përfundimin se: “ Përdoruesi i lëndëve narkotike, i cili e mban atë jo për përdorim vetiak, 
qoft ë edhe në doza të vogla, kur është shpërndarës i saj në një nga format që parashikon neni 
283/1 i K.Penal, ka përgjegjësi penale sipas kësaj dispozite. Çmojnë gjithashtu se, përcaktimi i 
dozës së vogël të lëndës narkotike e psikotrope, për efekt të zbatimit të dispozitës së nenit 283 
të K.Penal, duhet të bëhet me ndihmën e specialistëve të fushës (toksikologë, etj.), të thirrur 
si ekspertë dhe rast pas rasti, jo vetëm sipas llojit të lëndës narkotike e psikotrope, por edhe 
të cilësive fi ziko-biologjike dhe shkallës së vartësisë nga droga të personit konkret-mbajtës i 
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lëndës narkotike dhe psikotrope (KBGJL.2008.1)” 
Duke i dhënë kuptimin, si më sipër, togfj alëshit “për përdorim vetjak dhe në doza 
të vogla”, Kolegjet e Bashkuara çmuan se në këtë mënyrë, jo vetëm që gjen zbatim 
të drejtë dispozita e nenit 283 të K.Penal që e përmban atë, por në të njëjtën kohë, 
japin edhe kontributin e tyre në drejtim të kuptimit jo si një e drejtë e pakushtëzuar 
të përjashtimit të përdoruesve në sasira relativisht të vogla të lëndëve narkotike e 
psikotrope nga përgjegjësia penale. E kundërta do t’u krĳ onte hapësira ligjore dhe 
mundësi praktike më të shumta individëve, të cilët, të kamufl uar pas termit formalo-
juridik “doza të vogla”, t’i shmangeshin, pa të drejtë, përgjegjësisë penale, për 
mbajtjen e tyre.
Mbi bazën e këtĳ  arsyetimi Kolegjet e Bashkuara e lidhen konceptin e “dozës së vogël” 
me përfundimin e ekspertëve, që sasia e lëndës narkotike shërben për përdorim ditor 
për poseduesin, duke krahasuar nivelin e lendës narkotike që atĳ  i është gjendur në 
analizën e urinës, duke aplikuar përgjegjësinë penale nëse e gjithe sasia e lëndës nuk 
është vetem për një përdorim, por për disa të tilla dhe gjatë gjithë dites. Një qëndrim 
i tillë i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë tregoi se nuk ishte koherent dhe 
në përputhje me kriteret shkencërore dhe karakteristikat e konsumimit të lëndëve 
narkotike.

Problematikat e verejtura në praktikën gjyqësore lidhur me kriteret e 
sipërpërmendura

Pavarësisht vendimit unifi kues në praktikën gjyqësore është refl ektuar një kuptim 
jo i qartë i tĳ , në veçanti lidhur me sasinë për përbën dozë të vogel, si dhe kriteret 
për përcaktimin e saj. Çdo gjykatë, gjatë shqyrtimit, rast pas rasti vlerëson nëse sasia 
e gjetur te i pandehuri përmbush kërkesën e nenit 283/1 të Kodit Penal (Gjykata 
Kushtetuese. 2015. 55). Shqyrtimi rast pas rasti dhe vendimi nr.1/2008 nuk i zgjidhi 
problemet praktike. Kështu, Gjykata e Lartë në disa raste ka pushuar çështjen penale 
me arsyetimin se fakti nuk përbën vepër penale, duke konsideruar sasi të tilla si 2.823 
gram (KPGJL. 2015. 144), 3.6 gram (KPGJL. 2016. 125), 9 gram (KPGJL. 2016. 156) 
lëndë, si doza të vogla për përdorim vetjak, ndërsa në raste të tjera, sasia 0.555gram 
nuk është vlerësuar e tillë dhe i pandehuri është dënuar (KPGJL.2016.164). Mënyra 
sesi një gjykatë trajton një çështje, mund të duket e drejtë nëse shihet si çështje 
individuale, por mund të duket e padrejtë nëse krahasohet me çështje të ngjashme 
(Jeta Juridike. 2013. 1. 60).
Përpara Gjykatës Kushtetuese u kërkua shfuqizimi si antikushtetues i togfj alëshit 
“dhe në doza të vogla” të nenit 283/1 të Kodit Penal, për shkak se cenonte elementet 
e parimit të ligjshmërisë, në veçanti atë të përcaktueshmerisë, dhe qartësisë të veprave 
penale.  Në vendimin e saj nr.55 datë 21.07.2015, Gjykata Kushtetuese  ka vërejtur se: 
“ …Gjykata vëren se në lidhje me sasinë që do të konsiderohet si “e vogël”, Gjykata e Lartë 
nuk ka përcaktuar ndonjë kriter apo kufi zim, por ka vlerësuar se kjo bëhet rast pas rasti. Ndaj 
çdo gjykatë, gjatë shqyrtimit të çështjeve konkrete, nuk ka asnjë pengesë që rast pas rasti të 
vlerësojë nëse sasia që i është gjetur të pandehurit përmbush kërkesën e nenit 283/1 të KP-
së. Në kushtet kur interpretimi i dhënë nga Gjykata e Lartë nuk është shterues dhe nuk jep 
asnjë përcaktim sasior të asaj ç’ka do të konsiderohet dozë e vogël, gjykatat e zakonshme, gjatë 
zbatimit të dispozitës konkrete, nuk kanë asnjë pengesë që ta interpretojnë dhe zbatojnë atë në 
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përputhje me parimet kushtetuese, duke pasur parasysh rast pas rasti kriteret që zbatohen në 
përcaktimin e llojit dhe masës së dënimit”(GJK.2015. 55).
Pyetjet që lindin janë: Cilët janë kriteret sasiore për të përcaktuar “dozën e vogël”?  Nëse nga 
akti i ekspertimit kimik rezulton se vetëm psh. 10% e masës së peshuar është lëndë narkotike 
dhe pjesa tjetër është përzierës, cilat janë kriteret për të përcaktuar “dozën e vogël”?
Për të bërë dallimin e mbajtjes për qëllim përdorimi vetjak, nga ana e ligjvënësit është 
vendosur si kriter ligjor mbajtja në doza të vogla (Kodi Penal. 283). Në interpretim 
të këtĳ  kriteri ligjor, vendimi unifi kues i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë 
nr.1 datë 27.03.2008, duhet të shihet në funksion të dallimit të qëllimit për përdorimin 
vetjak apo për qëllim tjetër, prandaj në çdo rast kërkohet një vlerësim, në radhë të parë, 
i kriterit sasior, i cili duhet t’i referohet një akti ekspertimi toksikologjik mbi kapacitetin 
absorbues fi zik të subjektit përdorues të lëndës narkotike apo psikotrope në atë rast 
konkret (KBGJL. 2008.1). 
Në bazë të interpretimit literal të dispozitës, vërejmë se për të gjitha llojet e lëndëve 
narkotike apo psikotrope, pavarësisht ndarjes apo kategorizimit të tyre, parashikohet 
mundësia e përdorimit të tyre në doza të vogla. Kjo do të thotë se për të gjithat llojet e 
lëndëve narkotike të ndaluara, duhet të ekzistojnë sasi të vogla të lëndës narkotike, të 
cilat edhe pse jo të njëjta për çdo lloj lënde narkotike, përbëjnë raste të përdorimit vetjak 
duke përjashtuar përgjegjësinë penale për kryerjen e veprës penale të rasteve në fj alë 
(KPGJL. 2017. 138).
Në ligjin penal, nuk është e përcaktuar sasia e lëndës narkotike apo psikotrope që 
duhet konsideruar si dozë e vogël. Në mungesë të këtĳ  përcaktimi, praktika gjyqësore 
ka vlerësuar se kriteret për përcaktimin e dozës së vogël që duhet të ndjekin gjykatat 
e themelit janë: 1) sasia e lëndës narkotike apo psikotrope, 2) mënyra dhe rrethanat e 
mbajtjes së saj, 3) çdo indicie tjetër, siç mund të jetë mënyra e ruajtjes dhe e mbajtjes, gjetja 
e mjeteve për mbajtjen, ndarjen, përzierjen, ndarjen, paketimin, peshores me ndjeshmëri 
të lartë: si qese farmaceutike, thika, letër alumini, gjetja e parave të fi tuara nga cedimi i 
lëndës narkotike, kapja e subjektit aktiv në vende të njohura për shpërndarjen e lëndëve 
narkotike, gjetja e një lloji të vetëm apo më shumë së një lloji të lëndës narkotike, gjetja 
e lëndëve që shërbejnë si prekursorë për përgatitjen dhe ndarjen e saj.
Duhet theksuar se parametrat e vlerësimit janë të ndryshme, sepse nëse subjekti është 
një përdorues rasti i substancës narkotike, sasia psh. 1.5 gram mund të jetë “shumë” 
për nevojat e tĳ  personale dhe si rezultat, lind dyshimi se lënda narkotike është duke 
u mbajtur për shitje, por në qoft ë se subjekti është një përdorues afatgjatë, kjo sasi 
është “pak më pak” se kërkesa e përditshme. Prandaj, vetëm të dhënat sasiore mund 
të mos jenë të mjaft ueshme për të konkluduar lidhur me posedimin, mbajtjen me 
qëllim konsum personal, nga ai që synon shitjen ndaj palëve të treat.
 Gjykata e Kasacionit e Italisë ka konstatuar se të dhënat sasiore do të jenë gjithmonë 
një “çelës” i rëndësishëm, por vetëm kur ato të jenë qartësisht të konsiderueshme. 
Barra e provës se substanca narkotike ishte e destinuar për shitje i takon organit të 
prokurorisë. Në këtë kuptim, për personin e kapur në posedim të lëndës narkotike, 
i cili është përdorues  mjaft on vetëm të thotë “unë jam përdorues dhe e kam për 
përdorim vetjak”, për t’u justifi kuar (L’abuso delle sostanze stupefacenti. 2003. 70).
Në fi llim jurisprudenca kërkonte që përdoruesi i varur të jepte elementë, nga të cilat 
mund të vërtetohej konfi rmimi i tĳ , por tani është e mjaft ueshme të bashkëngjitet 
gjendja e varësisë nga droga, prova e destinimit për palët e treta, është  detyrë e 
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Prokurorit (L’abuso delle sostanze stupefacenti. 2003. 70).
Në vendimin nr.26623 datë 27.06.2016 Gjykata e Kasacionit të Italisë vlerëson se: 
“Nuk është destinacioni për përdorimin personal i substancës narkotike që përbën shkakun e 
mosdënimit, por përkundrazi, është destinacioni i substancës për shitje elementi konstituivi  
veprimit të paligjshëm. Prandaj, nuk është mbrojtja që duhet të demonstrojë destinacionin e 
përdorimit personal të drogës së ndaluar, por është akuza që, sipas parimeve të përgjithshme, 
duhet të provojë posedimin e drogës për përdorim të ndryshëm nga ai personal” (GJKI. 2016. 
26623).
Gjykata e Kasacionit ka vlerësuar një sërë parametrash verifi kimi, nga të cilët mund 
të sigurohen një sër indicjesh për të përcaktuar destinacionin e substancës ndaj palëve 
të treat. Këto janë, në radhë të parë gjendja e varësisë së të pandehurit, si dhe shkalla 
e kësaj varësie, konteksti mjedisor, në të cilin i pandehuri jeton dhe çdo marrëdhënie 
me personat e përfshirë në trafi kun e drogës, bilanci i kapacitetit ekonomik të të 
pandehurit në lidhje me sasinë dhe cilësinë e lëndës në treg. Elemente të tjera, të 
cilat janë çështje fakti, që mund të vlerësohen për të përcaktuar se substanca ishte 
destinuar për shitje palëve të treta janë: ndarja në doza, që është, gjetja e substancës 
tashmë të ndarë në pako, gjetja e parave në prerje të vogla, domethënë një shume 
parash e ndarë në prerje të vogla (Corte Cassazione, Sez. VIPenale.  2016. 26623). 
Gjykata e Kasacionit e Italisë arsyeton se në rastin e posedimit të sasive jo relevante 
të substancës narkotike, lloji i ndryshëm i substancës nuk mund të jetë në vetvete një 
arsye e mjaft ueshme për të përjashtuar hipotezën e një dozë të vogël të referuar në 
nenin 73, paragrafi  5, të DPR nr.09 të vitit 1990, nëse veçantitë e rastit specifi k tregojnë 
një masë të përgjithshme të vogël të veprimtarisë së kryer nga tregtari (Cass. pen.
Seksioni VI. 2017)
Lloji i ndryshëm i substancës nuk mund të jetë në vetvete një arsye e mjaft ueshme për 
të përjashtuar hipotezën e një subjekti të vogël, nëse veçantitë e rastit specifi k tregojnë 
një shkallë të përgjithshme të vogël të aktivitetit të kryer nga tregtare (Cass. Pen. Sez 
IV. 2017.).
Përcaktimi i sasisë së mbajtur për përdorim vetjak, në mungesë të një përcaktimi sipas 
një akti ligjor apo nën ligjor, nga ana e ekspertit toksikologjik, duhet të kryhet mbi bazën 
e një vlerësimi që rrjedh në bazë të një studimi të përgjithshëm të fenomenit të varësisë 
nga lënda narkotike të një subjekti përdorues, ku të përcaktohen kufi jtë maksimalë të 
dozës për përdorim ekskluzivisht personal për çdo substancë narkotike apo psikotrope. 
Në çdo rast, eksperti duhet të përcaktojë për çdo lloj të lëndës narkotike: a) dozën 
mesatare të vetme, e kuptuar si sasia e substancës aktive për çdo marrje të vetme, e 
aft ë për të prodhuar tek një subjekt përdorues dhe dipendent efektin psikotrop apo 
narkotik; b) frekuencën mesatare të përditshme të marrjes; c) sasinë e substancës aktive 
të marrjes në mënyrë të përditshme; d) fuqinë për të shkaktuar ndryshime të sjelljes 
dhe rënies së aft ësive psikomotore, dh) moshës dhe aft ësive fi zike të përdoruesit vetjak 
konkret (KPGJL.2013.201). 
Këto kritere nuk janë marrë në konsideratë në disa raste nga praktika gjyqësore, e cila 
i ka qendruar strikt vendimit unifi kues të sipërpërmendur. Kështu Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Kavajë në vendimin me nr.12-2012-1349, datë 09.05.2012, ka arsyetuar se: 
“...Nga hetimi rezultoi se lënda narkotike, heroinë, që i është gjetur të pandehurve është e një 
sasie jo të vogël; edhe pse ata kanë pretenduar se e kanë për përdorim vetjak, doza e gjetur të 
pandehurve nuk ishte për përdorim vetjak, pasi sasia e saj është më shumë se një përdorimshe 
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dhe se përdorimi i menjëhershëm i saj nga të pandehurit do të dëmtonte shëndetin e tyre, pra 
janë disa doza dhe për disa përdorime gjate 24 orëve (GJRRGJK. 2012. 1349)”. 
Me synimin për të interpretuar dispozitën objekt shqyrtimi në përputhje me parimin 
e ligjshmërisë, të përcaktueshmërisë, të atĳ  të sigurisë juridike, si dhe për të krĳ uar 
bindjen se cilat janë sasitë e lëndës narkotike që do të përbënin “doza të vogla”, 
referencë do të bëhet edhe në legjislacionin e shteteve të tjera dhe në doktrinën e së 
drejtës penale të tyre. 
Kjo referencë, për disa nga llojet e lëndëve narkotike, do të bëhet për faktin se rezultatet 
e shkencës mjekësore, mund të bëhen të pranueshme edhe përtej kufi jve shtetërore. 
Kështu, në të drejtën Italiane, për lëndën narkotike të llojit heroinë (L’abuso delle 
sostanze stupefacenti. 2003. 72).
Doza mesatare ditore e parimit aktiv është 25 mg, frekuenca ditore si kriter i vendosur 
në varësi të llojit të lëndës narkotike dhe ndryshimeve psiko-fi zike, në maksimum 
është 10 herë në ditë, ndërsa Doza Maksimale e lejueshme ditore është 250 mg, me një 
përqendrim 1,7 (15%); për lëndën narkotike të llojit kokainë: Doza mesatare ditore e 
parimit aktiv është 150 mg, frekuenca ditore si kriter i vendosur në varësi të llojit të 
lëndës narkotike dhe ndryshimeve psiko-fi zike në maksimum është 5 herë në ditë, 
ndërsa Doza Maksimale e lejueshme ditore është 750 mg, me një përqendrim 1,6 
(55%); për lëndën narkotike të llojit cannabis satt iva1: Doza mesatare ditore e parimit 
aktiv është 25 mg, frekuenca ditore si kriter i vendosur në varësi të llojit të lëndës 
narkotike dhe ndryshimeve psiko-fi zike në maksimum është 15 herë në ditë, ndërsa 
Doza Maksimale e lejueshme ditore është 500 mg, me një përqendrim 5 (10 %). Në 
të drejtën Austriake, doza maksimale për përdorim personal për lëndën narkotike të 
llojit heroinë është 500 mg, për lëndën narkotike të llojit kokainë është 1500 mg; për 
lëndën narkotike të llojit cannabis është 2000 mg.2 
Përcaktimi i konceptit dozë e vogël për qëllime të përdorimit personal dhe për pasojë 
i përcaktimit të kufi rit të cenueshmërisë së nevojshme të marrëdhënies juridike të 
mbrojtur nga neni 283 i Kodit Penal, nuk duhet të jetë i lidhur automatikisht në bazë 
të sasisë së vogël të lëndës narkotike. Kjo për faktin se kërkohet një vlerësim në tërësi 
i të gjitha rrethanave dhe provave të rastit konkret, pra jo në mënyrë të vetme apo të 
izoluar. Vlerësimi i konceptit të dozave të vogla për qëllim përdorimi personal duhet 
bëhet nga ana e gjykatave të themelit mbi bazën e provave të drejtpërdrejta, apo të 
tërthorta dhe mbi bazën e rrethanave objektive të vlerësuar në tërësinë e tyre me 
dinamikën e faktit dhe rrethanat e ngjarjes penale në përputhje me nenin 152 të Kodit 
të Procedurës Penale. 
Kësisoj, mund të ketë edhe raste kur megjithëse nuk tejkalohet kriteri i sasisë së vogël 
të mbajtjes së lëndës narkotike, për nga rrethanat e tjera, siç janë: prania e gjetjes 
1  Limiti massimi di sostanza stupefacente previsti dall’art. 73 comma 1-bis del Testo Unico approvato con 
D.P.R. 309/1990, come modifi cato dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 49. Sostanza D.M.S. in mg di principio 
attivo Moltiplicatore variabile Q.M.D. in mg di principio attivo Sostanza lorda in grammi o n. di compresse 
Numero di dosi o assunzioni Eroina 25 10 250 1,7 (15%) 10 ass. Cocaina 150 5 750 1,6 (45%) 5 ass. Cannabis 
– THC – (marijuana, hashish) 25 20 500 5 (10%) 15 – 20 MDMA (ecstasy) 150 5 750 5 compr. 5 ass. 
Amfetamina 100 5 500 5 compr. 5 ass. LSD 0,05 3 0,150 3 fracobolli 3 ass.
2  Con il decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2006 (pubblicato nella G.U. n. 95 del 24 aprile 
2006), emanato di concerto con il Ministero della Giustizia, si è provveduto alla determinazione dei limiti 
quantitativi massimi relativi alle sostanze stupefacenti incluse nella tabella I prevista dal testo unico approvato 
con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modifi cato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione con 
modifi cazioni del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272.
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së mjeteve që shërbejnë për paketimin, apo të dhëna të tjera provuese; arrihet të 
provohet, tej çdo dyshimi, qëllimi për përdorim jo vetjak i dozave, pavarësisht se 
në dukje relativisht të vogla. Në mënyrë të anasjelltë, edhe tejkalimi automatik 
i kritereve të referuara si doza të vogla, nuk do të thotë automatikisht se nuk 
përjashtohet qëllimi i mbajtjes për përdorim personal, kur rrethanat e ngjarjes e 
përjashtojnë këtë qëllim dhe provohet se personi është konsumues i një sasie të 
caktuar të lëndës narkotike (KPGJL. 2017.138).
Ky qëndrim është mbajtur edhe nga praktika gjyqësore në vendimin nr.138 datë 
16.11.2017 të Kolegjit Penal i Gjykatës së Lartë, në të cilin arsyetohet se: “... Në këto 
kushte, vendimi i gjykatave të themelit, pavarësisht se ka përmendur rezultatet e provës 
shkencore, nuk ka zbatuar drejt ligjin penal material, sa i takon respektimit të elementeve 
ligjore të anës objektive, të cilat nuk janë arsyetuar dhe provuar tej çdo dyshimit të arsyeshëm 
nga ana e gjykatave të themelit siç kërkohet nga neni 4 dhe 152 i K.PrP. Gjykatat e themelit 
nuk kanë arsyetuar dhe aq më tepër nuk kanë argumentuar në lidhje me praninë e qëllimit të 
ndryshëm nga ai i përdorimit personal të lëndës narkotike të sekuestruar ndaj të pandehurit, 
duke mos bërë dallimin e nevojshëm për konfi gurimin e veprimeve të tregtimit, shpërndarjes 
në çdo forme të parashikuar nga neni 283 i K.Penal. Në rastin konkret, vendimi i gjykatës së 
themelit nuk ka arritur të shpjegojë se si dhe pse një sasi lënde narkotike relativisht e vogël, 
dozë e vetme, do të ishte destinuar për një qëllim shpërndarjeje në automjetin me të cilin po 
udhëtonte i pandehuri…”.
Siç konstatohet Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë refl ektoi në praktikën e tĳ  dhe fi lloi 
që të interpretonte qëndrimin e saj unifi kues, sipas të cilit Kolegjet e Bashkuara e 
lidhën konceptin e “dozës së vogël” me përfundimin e ekspertëve, që sasia e lëndës 
narkotike shërben për përdorim ditor për poseduesin, duke krahasuar nivelin e lëndës 
narkotike që atĳ  i është gjendur në analizën e urinës, duke aplikuar përgjegjësinë 
penale nëse e gjithë sasia e lëndës nuk është vetëm për një përdorim, por për disa të 
tilla dhe gjatë gjithë ditës. 
Për të arritur në këtë qëndrim praktika gjyqësore është përpjekur vazhdimisht në 
vitet e fundit. Qasja ndaj një interpretimi të tillë gjendet që në vitet 2012. Sjellim në 
vemendje vendimin nr.267 datë 17.10.2012 të Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, i cili ka 
arsyetuar se: “.....Kolegji Penal vëren se gjykata e shkallës së parë dhe ajo e apelit nuk kanë 
analizuar faktin që, sasia e lëndës narkotike sipas aktit të ekspertimit Toksikologjik..., rezulton 
0.3 mgram dhe ambalazhi 0.7 mgram (pra e gjitha në sasi 1 gram) dhe jo 3 gram siç rezulton 
në proces-verbalin e bllokimit.
Gjithashtu nga ana e Kolegjit vërehet se nuk është analizuar nëse sasia e lëndës narkotike 
të gjetur të gjykuarit është në atë sasi që të mbulojë nevojën ditore të të gjykuarit i cili ka 
rezultuar përdorues i këtyre drogave. Bazuar në vendimin Unifi kues të Kolegjeve të Bashkuara 
të Gjykatës së Lartë nr.01, datë 27.03.2008, çështja mund të zgjidhet drejtë, duke kryer akt 
ekspertimi ku përcaktimi i dozës së vogël të lëndës narkotike e psikotrope, për efekt të zbatimit 
të dispozitës së nenit 283 të K.Penal, duhet të bëhet me ndihmën e specialistëve të fushës 
(toksikologë, etj.), të thirrur si ekspertë dhe rast pas rasti, jo vetëm sipas llojit të lëndës narkotike 
e psikotrope, por edhe të cilësive fi ziko-biologjike dhe shkallës së vartësisë nga droga të personit 
konkret-mbajtës i lëndës narkotike dhe psikotrope...” (KPGJL. 2012.267), (KPGJL.2012. 63). 
Gjithashtu në vendimin nr.153 datë 25.06.2014 Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë 
arsyetoi në vendimet e tĳ  se përcaktimi i sasisë së mbajtur për përdorim vetjak, në 
mungesë të një përcaktimi sipas një akti ligjor apo nën ligjor, nga ana e ekspertit 
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toksikologjik, duhet të kryhet mbi bazën e një vlerësimi që rrjedh në bazë të një studimi 
të përgjithshëm të fenomenit të varësisë nga lënda narkotike të një subjekti përdorues, 
ku të përcaktohen kufi jtë maksimalë të dozës për përdorim ekskluzivisht personal për 
çdo substancë narkotike apo psikotrope. Në çdo rast, eksperti duhet të përcaktojë për 
çdo lloj të lëndës narkotike: a) dozën mesatare të vetme, e kuptuar si sasia e substancës 
aktive për çdo marrje të vetme, e aft ë për të prodhuar tek një subjekt përdorues dhe 
dipendent efektin psikotrop apo narkotik; b) frekuencën mesatare të përditshme të 
marrjes; c) sasinë e substancës aktive të marrjes në mënyrë të përditshme; d) fuqinë për 
të shkaktuar ndryshime të sjelljes dhe rënies së aft ësive psikomotore, dh) moshës dhe 
aft ësive fi zike të përdoruesit vetjak konkret.  
Megjithatë duhet theksuar se do të ishte me korrekte që Kolegjet e Bashkuara të 
Gjykatës së Lartë të bënin një unifi kim të ri të praktikës gjyqësore lidhur me tërmin 
“dozë e vogë”.
Lidhur me pyetjen e dytë, nëse nga akti i ekspertimit kimik rezulton se vetëm psh. 10% 
(përqendrimi) e masës së peshuar është lëndë narkotike dhe pjesa tjetër është përzierës, cilat 
janë kriteret për të përcaktuar “dozën e vogël”?
Legjislacioni ynë nuk ka bërë një përcaktim lidhur me kufi jtë maksimale të sasisë së 
dozës, dhe marrjen në konsideratë të peshës bruto të saj (ligji. 1995. 7975). Ndërsa 
shtetet e tjera në legjilacionin e tyre e kanë normuar atë. Kështu në ligjin Italian “Për 
lëndet narkotike” në nenin 73 të tĳ , me titull, “Prodhimi, trafi kimi dhe posedimi i 
paligjshëm i substancave narkotike ose psikotrope”, parashikohet se: “ ...a) substanca 
narkotike ose psikotrope në sasi, veçanërisht më të lartë se kufi jtë maksimale të 
përcaktuara nga Ministri i Shëndetësisë lëshuar bashkërisht me Ministrinë e 
Drejtësisë, pas konsultimit me Presidencën e Këshillit të Ministrave -Departamenti 
për politikat antidrogë, ose për modalitetet e prezantimit, duke pasur parasysh peshën 
totale bruto ose paketimin e pjesshëm, ose kur për rrethana të tjera të veprimit, ato 
paraqiten të destinuara për përdorim jo ekskluzivisht personal” (D.P.R. 309/1990. 73).
Në Kodin Penal të Kosovës janë përcaktuar kufi jtë e masës, brenda të cilëve 
konsiderohet dozë e vogël. Kështu në nenin 275 të tĳ , i titulluar “Posedimi i 
paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge”, parashikohet se: 
“1. Kushdo që pa autorizim posedon narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, dënohet me 
gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet. 
2. Kryesi që kryen veprën nga paragrafi  1. i këtĳ  neni për herë të parë dhe i cili posedon më pak 
se tre (3) gram të substancave narkotike apo substancave psikotropike ose analoge dënohet me 
gjobë ose me burgim deri në një (1) vit……” (K.P.Kosove. 275).
Sipas këtĳ  parashikimi për ekzistimin e veprës penale duhet të vërtetohen të gjitha 
kushtet ligjore, ndër të cilat rëndësi të veçantë ka kriteri sasior, i cili lidhet me sasia e 
lëndës narkotike, por që duhet çmuar me faktet nëse mbajtësi është konsumues apo 
është i njohur si shitës, shpërndarës, mbajtës ose transportues. Në praktikë Kosovës 
ka pasur mendime se sasia e gjetur e drogës tek i dyshuar deri në 2 gram nuk paraqet 
vepër penale, por tani sipas nenit 275 par. 2 kjo situate është e ndëshkueshme. Kjo 
mund të qëndrojë vetëm në rastet kur rrethanat tregojnë se i dyshuari atë sasi nuk 
e ka mbajtur për shitje, shpërndarje, transport apo për ta ofruar për shitje (Salihu / 
Zhitĳ a / Hasani. 2014. 760).
 Në paragrafi n 2, është paraparë forma e privilegjuar e kësaj vepre penale e cila 
konsiderohet se kryhet në rastet kur kryesi është fi llestar dhe sasia e narkotikut, 
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substancës pskiotrope apo analoge nuk kalon mbi 3 gram. Pra këto dy kushte duhet 
të plotësohen kumulativisht, të jetë fi llestar dhe sasia mos të kalojë mbi 3 gram.
Në nenin 14 të ligjit nr. 02/l-128 “Për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe 
prekursorë” të Kosovës parashikohet se: “…Për blerje, posedim dhe konsumim të 
barnave narkotike dhe substancave psikotrope, kërkohet përshkrimi mjekësor në recetë speciale 
medicinale në pajtim me Ligjin për Produkte Medicinale dhe Pajisje Medicinale, të lëshuar 
nga mjeku kompetent…. 14.4 Sasia e barit narkotik dhe substancës psikotrope të lejuar 
me paragrafi n 1 dhe 3 të këtĳ  neni duhet të jetë e tillë që mund të shfrytëzohet për 
trajtim mjekësor brenda 7 ditëve për barnat e Tabelës II dhe brenda 15 ditëve për 
barnat e Tabelës III. 
14.5 Në rastet kur personi fi zik që mjekohet nga sëmundjet e numëruara në paragrafi n 3 (tre) 
të këtĳ  neni, nuk është në gjendje shëndetësore për blerjen e barit narkotik apo të substancës 
psikotrope sikurse është paraparë me paragrafi n 1 të këtĳ  neni, atëherë i lejohet personit të 
tretë ta bëj këtë ashtu që përveç dokumentacionit mjekësor të paraparë me paragrafi n 1 të këtĳ  
neni, duhet të prezantoj edhe lejen e njoft imit, shënimet e të cilit i shënon personi përgjegjës i 
qarkulluesit farmaceutik me pakicë” ( ligji. 02/l-128. 14). 
Praktika dhe teoria e së drejtës penale mbajnë qëndrimin se “doza e vogel” duhet të 
konsiderohet si e tillë, pavarësisht nga përqëndrimi i sasisë së lëndës narkotikë. Ky 
i fundit mbahen në konsideratë nga eksperti për të përcaktuar nëse një sasi lënde 
narkotike me një përqëndrim të caktuar është e dëmshme për shëndetin. Kështu 
në vendimin nr.138 datë 16.11.2017 të Kolegjit Penal i Gjykatës së Lartë, në të cilin 
arsyetohet se: “…Në rastin objekt shqyrtimi për akuzën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, 
parashikuar nga neni 283/1 i K.Penal, të dy gjykatat e themelit kanë gabuar kur në referencë 
të sentencës unifi kuese, pasi nuk kanë përcaktuar shkencërisht konkluzionin, sipas të cilit 
përdorimi i sasisë prej 0,726 gram e përzierjes me lëndë narkotike që përmban një përqendrim 
mesatar të kokainës prej 12.2 %, është e dëmshme për shëndetin, për rrjedhojë dhe do të 
konsiderohet si mbajtje për qëllim përdorimi vetjak dhe në doza të vogla, dhe jo si mbajtje për 
qëllim shitjeje, ofrimi, dhënieje a marrjeje, shpërndarjeje, transportimi, dërgimi, dorëzimi. Në 
analizë të rrethanave të faktit, për akuzën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, parashikuar 
nga neni 283/1 i Kodit Penal, në rastin objekt shqyrtimi rezulton se sasia prej 0,726 gram e 
përzierjes me lëndë narkotike që përmban një përqendrim mesatar të kokainës prej 12.2 %, e 
sekuestruar nga i gjykuari do të përdorej për përdorim vetjak. Gjykatat e themelit në vendimet 
e tyre kanë pranuar se i gjykuari ishte përdorues i rregullt i lëndës narkotike të sekuestruar, por 
konkluzioni se lënda narkotike e përzierë, nuk ishte një dozë e vetme për përdorim nuk është i 
arsyetuar dhe i mbështetur as në ligj as në aktet e dosjes, pasi nuk është përmendur kriteri dhe 
parimi logjik që mbështet konkluzionin e gjykatës se sasia e sekuestruar të gjykuari nuk përbën 
dozë të vogël. Në këtë kuptim, kemi dozë të vogël, e cila është e provuar për përdorim vetjak, 
duke u plotësuar të dy kushtet ligjore të parashikuara nga ligji penal.”(KPGJL.2017.138).
 Për shkak se norma nuk jep një përkufi zim të substancës narkotike, në praktikën 
gjyqësore kanë lindur diskutime lidhur me rastin nëse përbën krim mbajtja e 
substancës narkotike, me një përqëndrim aktiv aq të ulët saqë as për konsumatorin 
e rastit nuk sjell efekt. Ka pasur shumë vendime të gjykatës, të cilat nuk pranonin 
aplikimin e përgjegjësisë penale, duke arsyetuar se mungonte elementi material 
i krimit, sepse kjo substancë nuk mund të nxit efekte « stupefacente ». Ndërsa 
Gjykata e Kasacionit e Italisë ka vlerësuar se duke qenë se bëhet fj alë për një vepër të 
rrezikshme, dënohet rreziku që furnizimi i substancës narkotike krĳ on, edhe në qoft ë 
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se përbërësi aktiv është aq i ulët sa ajo nuk mund të sjell efektin e duhur të këtyre 
substancave, shitësi duhet të dënohet sepse krimi është i konsumuar. Është e qartë se 
substanca duhet të jetë një nga ato që renditen në tabelat e përmendura (L’abuso delle 
sostanze stupefacenti. 2003. 71).
Pyetja që lind është: Cili do të jetë kualifi kimi ligjor në rastin e bashkë-mbajtjes, i ashtuquajturi 
“përdorim i grupit”?
 Para viteve 93, dhe pastaj për një periudhë të caktuar edhe më pas, u pohua nga 
praktika gjyqësore se “përdorimi i grupit” ishte në çdo rast krim, sepse njëri prej tyre 
shkon për të blerë, dhe pastaj u jep të tjerëve në grup. Për këtë çështje është nevojitur 
ndërhyrja e Gjykata Kushtetuese  dhe Gjykata e Lartë të Italisë, të cilat kanë vlerësuar 
se kur është fj ala për përdorim personal, gjithmonë do të konsiderohet i tillë edhe 
kur është bërë në grupe, kur ajo është e bindur se elementi subjektiv, animus është 
për të konsumuar të gjithë së bashku, dhe vetëm rastësisht shkoi X në vend të Y tek 
shitësi. Në këtë rast sjellja është e kategorizuar pikërisht njësoj, si në qoft ë se subjekti 
do kishte shkuar për të blerë vetëm për veten e tĳ  dhe ta kishte përdorur më pas vetë 
substance (L’abuso delle sostanze stupefacenti. 2003. 71).
Në vendimin nr.54807, datë 06.12.2017, Gjykata e Kasacionit e Italisë përsërit qëndrimin 
e konsoliduar të jurisprudencës për mungesën e veprës penale të të ashtuquajturës 
“konsumi në grup” i substancave narkotike (GJKI. 2017. 54807).
Nëse provohet mungesa e dĳ enisë së blerësit të deleguar lidhur me pjesëmarrjen në 
konsumin efektiv të substancës narkotike të subjekteve të tjera, që nuk i përkasin 
grupit të blerjes, konsumatori i cili ka marrë mandatin për blerjen kolektive nuk do të 
dënohet, por vetëm për veprën administrative sipas nenit. 75 të D.P.R. 309/90.
Sipas jurisprudencës së konsoliduar nga Seksionet e Bashkuara të kësaj Gjykate 
(aktgjykimi .25401. 2013, Rv.255258). gjithashtu për shkak të ndryshimeve të bëra me 
ligjin 21.02.2006, nr.49 për D.P.R. nr. 309 të vitit 1990, në nenin 73, “Konsumi në grup” i 
lëndës narkotike, si në hipotezën e blerjes së përbashkët, ashtu edhe në atë të mandatit 
për blerjen kolektive të një prej konsumatorëve, nuk është penalisht relevante, por 
konsiston në veprën administrative të sanksionuar nga ligji i lartpërmendur. D.P.R., e 
parashikuar në nenin 75 të tĳ , me kusht që: 1) blerësi është një nga marrësit; 2) blerja 
kryhet që nga fi llimi në emër të anëtarëve të tjerë të grupit; 3) është i sigurt që nga 
fi llimi identiteti i mandatuesve dhe gatishmëria e tyre për të siguruar substancën 
nëpërmjet një prej partnerëve, duke kontribuar gjithashtu fi nanciarisht në blerje. Mos 
dënimi për konsum personal,  ka të bëjë vetëm me rastet në të cilat substanca nuk 
është e destinuar për palë të treta, por për përdorimin personal të anëtarëve të grupit, 
të cilët e kërkojnë atë.
Nga ana tjetër, nuk qëndron hipoteza e konsumit në grup të narkotikëve kur ekziston 
mungesa e provave të raportit subjektiv ndërmjet blerësit dhe marrësit të drogës; 
sigurisë së identitetit të anëtarëve të grupit; e dëshirës së përbashkët për të marrë 
substancën e destinuar për konsum të barabartë personal; të marrëveshjes së arritur 
në lidhje me vendin dhe kohën e konsumit; efektet e menjëhershme të blerjes për 
palët e interesuara pa hapa të ndërmjetëm (Seksioni 4. 6782. 2014. Rv.259285).
I ngjashëm ka qënë edhe qëndrimi në praktinën gjyqësore të vendit tonë. Kolegji 
Penal i Gjykatës së Lartë vlerëson se në rastin kur të gjykuarit janë në raportet e 
shitësit të lëndës narkotike, ndërsa personi tjetër është blerësi për arsye përdorimi, 
nuk jemi përpara bashkëpunimit si rrethanë cilësuese dhe për pasojë kualifi kimin 
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e veprës penale, sipas paragrafi t të dytë të nenit 283 të Kodit Penal. Në këtë rast 
përgjegjësia penale është e veçantë për secilin të gjykuar të cilët nuk kanë një 
marrëveshje paraprake për mbajtjen e lëndës narkotike, por thjesht sipas nevojave 
dhe mundësive ekonomike i shesin njëri-tjetrit doza përdorimi. Në varësi të 
rrethanave të faktit sipas formës së kryerjes së veprës penale dhe qëllimit të 
përdorimit të lëndës narkotike bëhet dhe përcaktimi i raportit dhe evidentimi i 
përgjegjësisë penale të subjekteve (KPGJL. 2016. 201).

Konkluzione

 Në aspektin ligjor, formulimi i nenit 283 të Kodit Penal parashikon një dënim penal 
të vetëm, pa bërë dallim, mbi llojet e drogave në droga të lehta dhe në droga të 
rënda, si dhe të sasisë së mbajtur. Në bazë të kësaj dispozite ligjore duhet bërë një 
dallim për sa i përket kriminalizimit të atyre sjelljeve penalisht të dënueshme që 
kanë të bëjnë me mbajtjen e lëndës narkotike për qëllim shitjeje, ofrimi, dhënieje 
a marrjeje, shpërndarjeje, transportimi, dërgimi, dorëzimi, etj., në raport me atë të 
mbajtjes për përdorim personal.
 Pavarësisht se është në vullnetin e shteteve parashikimi i një kriteri të tillë, 

Konventa e OKB-së, kundër trafi kut të paligjshëm të drogave narkotike dhe 
të lëndëve psikotrope”  nuk u kërkon atyre inkriminimin e një mbatje për 
përdorim vetjak. Pra, Konventa kërkon që shtetet duhet të adoptojnë masat për të 
parashikuar si veprimtari kriminale në bazë të ligjit të vendit të vet, mbajtjen ose 
blerjen e çfarëdolloj droge narkotike ose lënde psikotrope me qëllimin e ushtrimit 
të ndonjërës prej veprimtarive të rënditura më lart, duke përjashtuar rastin kur 
lënda narkotike përdoret për konsum vetjak.
 Përcaktimi i sasisë së mbajtur për përdorim vetjak, në mungesë të një përcaktimi sipas 

një akti ligjor apo nën ligjor, nga ana e ekspertit toksikologjik, duhet të kryhet mbi 
bazën e një vlerësimi që rrjedh në bazë të një studimi të përgjithshëm të fenomenit 
të varësisë nga lënda narkotike të një subjekti përdorues, ku të përcaktohen kufi jtë 
maksimalë të dozës për përdorim ekskluzivisht personal për çdo substancë narkotike 
apo psikotrope. Në çdo rast, eksperti duhet të përcaktojë për çdo lloj të lëndës 
narkotike: a) dozën mesatare të vetme, e kuptuar si sasia e substancës aktive për 
çdo marrje të vetme, e aft ë për të prodhuar tek një subjekt përdorues dhe dipendent 
efektin psikotrop apo narkotik; b) frekuencën mesatare të përditshme të marrjes; 
c) sasinë e substancës aktive të marrjes në mënyrë të përditshme; d) fuqinë për të 
shkaktuar ndryshime të sjelljes dhe rënies së aft ësive psikomotore, dh) moshës dhe 
aft ësive fi zike të përdoruesit vetjak konkret.
 Praktika dhe teoria e së drejtës penale mbajnë qëndrimin se “doza e vogel” duhet 

të konsiderohet si e tillë, pavarësisht nga përqëndrimi i sasisë së lëndës narkotikë. 
Ky i fundit mbahen në konsideratë nga eksperti për të përcaktuar nëse një sasi 
lënde narkotike me një përqëndrim të caktuar është e dëmshme për shëndetin.
 Në Kodin Penal nuk është inkriminuar ndërmjetësimi për shitje ose blerje si veprim 

me të cilin do të ishte kryer kjo vepër penale, dhe mënyrat tjera të qarkullimit 
sikurse është falja, huaja, ndërrimi për ndonjë mall tjetër apo ndonjë lloj tjetër të 
drogës etj, sikurse është inkriminuar në legjislacionet tjera penale. Kjo duhet të 
ndodh edhe në legjislacionin tonë penal.
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The case of Albanian Language – Wikipedia vs. Britannica

PhD (C.) Irda Dervishi
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Abstract

Nowadays Wikipedia (the free encyclopedia) and Encyclopædia Britannica (Britannica online 
encyclopedia) have proven to be two essential internet resources that disseminate scientifi c 
knowledge on miscellaneous topics. This paper aims to inspect the information provided 
by these two encyclopedias on the Albanian Language. The two encyclopedia websites are 
commonly accessed by those who typically require some information on a certain topic on the 
spur of the moment. In this present contribution, articles from Wikipedia and Encyclopædia 
Britannica are compared and contrasted by pointing their specifi c positive aspects or 
drawbacks. For both sources, the paper evaluates the extent to which the articles convey 
appropriate and crucial information to the readers interested in gett ing some basic information 
about the Albanian Language. Finally, the paper presents some additional information on the 
current language situation in Albania and the main tendencies of language use among native 
speakers, as well as some central issues concerning the Albanian language studies.

Keywords: Albanian language, dialect, Encyclopædia Britannica, language situation, 
Wikipedia.

Introduction

On an airplane trip, I met a foreigner who asked me: “And what language do you 
speak in Albania?” “Albanian”, I answered hastily, assuming that this was already 
a world-wide known fact. “That is a Slavic language, isn’t it?” suggested the fellow 
traveler, possibly trying to cause amusement and then he added: “Oh, now that I 
am thinking, you do not like Slavs a lot, do you?” I still do not know whether my 
companion was not sure on the Albanian language family belonging, or was just 
trying to induce my national feelings, so stereotypical of someone from the Balkans.  
Likewise (or perhaps diff erently from) my plane fellow, people might not be very 
informed on Albanian language and its properties, as one of the languages on a 
distinct branch of the Indo-European language family. Where can they get the 
necessary information from? Are there reliable sources on the internet and is their 
information relevant or suffi  cient?
The most convenient way for someone interested in an introduction to Albanian 
language, would be searching the topic on the internet. In my paper I consider two 
main internet sources that provide information on Albanian Language: Wikipedia (the 
free encyclopedia) and Encyclopædia Britannica (Britannica online encyclopedia). 
My aim is to compare the respective articles, and state some of the possible positive 
or negative aspects of these articles. Moreover the paper evaluates the extent to which 
the articles convey appropriate and essential information to the readers interested 
in gett ing some basic information for the Albanian Language. Finally it will present 
some extra facts on the current language situation in Albania and the main tendencies 
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in language use, as well as the main issues regarding the language studies.

2. The Albanian language on the Encyclopædia Britannica

The article in the Encyclopedia Britannica is divided into fi ve sections: A short 
introduction section, Dialects, History, Classifi cation, Grammar, Vocabulary and 
contacts. 
In the introductory section of the article there is a concise overview of the present 
language situation, of all the names which were used to refer to Albanians, and of the 
meaning of the term “Shqip”, by which Albanians currently refer to their language 
with the meaning “pronounce clearly, intelligibly” (Britannica 2018) In this section, 
but even further in the article the approximate number of Albanian speakers in the 
world is not stated. 
The second section, Dialects mentions the two main dialects of Albanian Gheg and 
Tosk, but without mentioning any specifi c phonetic or grammatical features that 
make the diff erence between them. The other sub-dialects of Albanian such as those 
spoken outside the Republic of Albania are thoroughly presented.  
History is the following section of the article from Britannica and it consists of a 
very short history of Albanian language, presenting some aspects of the history of 
Albanian language orthography, its fi rst writt en document of the 1462 and the book 
printing activity of the 16th and 17th century. Surprisingly the whole article does not 
mention at all the fi rst writt en book in Albanian. “[…] the fi rst book in the Albanian 
language -as far as we know- was published in 1555. Its author was Dom Gjon Buzuku, and 
it bears the title Meshari (Missal). The book is a compendium of church rituals.” (Newmark, 
Hubbard, Prift i 1982, 3) 
In the fourth section of the article, named Classifi cation it is stated that the origin of 
Albanian language was initially recognized as a Indo-European, by Franz Bopp and 
that his idea was further elaborated by other well-known scholars. Aft er bringing 
some illustrative examples on the relationships of Albanian language with the Indo-
European, the writer admits that “Albanian shows no obvious close affi  nity to any 
other Indo-European language; it is plainly the sole modern survivor of its own 
subgroup.” (Britannica 2018).  
In this section the hypothesis of Illyrian and that of Dacian ancestry are just mentioned 
with one sentence, and not discussed at all.  Furthermore there is an irrelevant 
statement made when the writer states as follows: “It seems likely, however, that in 
very early times the Balto-Slavic group was its nearest kin.” (Britannica 2018) On one 
hand the writer himself gives no argument given in favor of this idea, on the other 
hand as the main hypotheses are that Albanian language has either kinship with 
Illyrian, or with Thracian. “Once hastily grouped with Germanic and Balto-Slavic by 
the merger of PIE *� and *� into *� in a supposed “northern group”,[6] Albanian has 
proven to be distinct from these two, as this vowel shift  is only part of a larger push 
chain that aff ected all long vowels.” (Wikipedia 2018)
The common elements of Albanian language with the languages of the Balto-Slavic 
group come are explained through the fact that at least since the sixth century there 
has been a contact within these languages.  
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Grammar is the following section which makes an inventory of some of the 
characteristics of Albanian grammar. Nouns are said to have three to four cases, but 
this is not relevant since actually there are at least fi ve cases (if the locative case, 
which still exists in some sub-dialects of Albanian, is not taken into account).
In the last section Vocabulary and Contacts the writer concentrates mainly on the 
loanwords stressing the relations of Romanian with Albanian, and other neighboring 
Balkan countries. 
“Many Italian, Turkish, Modern Greek, Serbian and Macedonian-Slavs loans can be 
att ributed to cultural contacts of the past 500 years with Venetians, Ott omans, Greeks 
(to the south), and Slavs (to the east).” (Britannica 2018).

3. The Albanian Language on Wikipedia

In case that someone is interested in Albanian language, a second main source he can 
refer to in the internet is the Wikipedia article on the Albanian Language.   
This article except from being considerably lengthy also covers a lot of important 
grounds of Albanian. Starting from the approximate numbers of speakers all over 
the world, 7.4 million people, it goes through important topics such as Albanian 
language history, Script, Literary tradition, Standard Albanian, Classifi cation, 
Geographic distribution, Dialects, Phonology, Grammar and Vocabulary.  Let us 
see in more details all the section of the article.
Under the heading “History”, the article presents both the Linguistic affi  nities of Albanian 
and its main linguistic infl uences. Light is shed on the relationship of Albanian and 
Romanian. There has been a strong disputation on this issue within diff erent scholars. 
Albanian and Romanian have similarities in the lexical and phonetic levels but also 
in the grammatical structure. These similarities cannot be explained only by the fact 
that both of them are Balkanic languages. 
Rumanians are commonly accepted to be the descendants of Thracians, an ancient 
population inhabiting the Eastern Balkan Peninsula. The Thracian language was 
Latinized but still is the substrate of Romanian. Based on the similarities that Albanian 
and Romanian have today, some scholars argue that:
“These very important concordances between the Latin element of Romanian and that 
of Albanian, demonstrate, in my opinion, evidently that Albanians and Romanians 
were once a single population, who used to speak the same language, even why 
(as it is normal to be) with diff erent dialectic variants […] than this population 
was Romanized; the most Romanized was the Romanian, the least the Albanian.” 
(Bonfante 2011: 5)
This standpoint puts into suspect the autochthony of Albanians in their lands and 
the claim that Albanian is a daughter language of Illyrian.  The Wikipedia article on 
Albanian Language does not approve this theory, as it states: 
“Starting in the latt er 9th century AD, there was a period characterized by protracted 
contact with the Proto-Romanians, or Vlachs, though lexical borrowing seems to have 
been mostly one sided—from Albanian into Romanian. Such borrowing indicates 
that the Romanians migrated from an area where the majority was Slavic (i.e. Middle 
Bulgarian) to an area with a majority of Albanian speakers, i.e. Dardania, where 
Vlachs are recorded in the 10th century AD. Their movement is probably related to the 
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expansion of the Bulgarian empire into Albania around that time. This fact places the 
Albanians in the western or central Balkans at a rather early date.” (Wikipedia 2013)
Furthermore the article gives another linguistic argument in favor of Albanian 
autochthony, as it states that there are evidences coming from both Tosk and Gheg 
dialect that prove that the dialectal division occurred before the Slavic Migration 
to the Balkans. “[…] which means that in that period (5th to 6th centuries AD) 
Albanians were occupying prett y much the same area around the Shkumbin river, 
which straddled the Jirecek line.” (Wikipedia 2018)
The section History of the Wikipedia article contains also some updated information 
on recent studies regarding Albanian language history, such as the study project on 
Old Albanian which hypothesizes that “Old Albanian had a signifi cant infl uence on 
the development of many Balkan languages. Intensive research now aims to confi rm 
this theory.” (Stefan Schumacher 2018)
In this section of the article there is also information on the Latin element of the 
Albanian language, which makes the overview clearer to the readers.
The section Script describes in details the diff erent alphabets that Albanian language 
was writt en with, since the fi rst writt en documents of it. This section helps the readers 
to understand the sway of Albanian culture under the eff ect of diff erent cultural 
traditions. The characters used to write the Albanian language varied from the Turko-
Arabic ones to the Greek and Latin ones. Scholars highly appreciate the decision of 
“the Congress of Monastir held by Albanian intellectuals from 14 to 22 November 
1908, in Monastir (present day Bitola), which decided the alphabet and standardized 
spelling for standard Albanian down to the present”, (Wikipedia 2013) as it refl ects a 
pro-European stand and open- mindedness. 
Literary Tradition is the following section in the article of Wikipedia and can be 
praised for the correct and adequate facts. In its fi rst part the earliest undisputed 
texts are listed and then there is updated information on the disputed earlier text, 
which is thought to be the oldest surviving writt en text in Albanian. 
Standard Albanian part concisely states the history of standard language. It remarks 
also some of the dictionaries published recently. But here the information is not 
completely accurate, because except the mentioned dictionaries of 1976 and 1980 
there were published even other Albanian- Albanian dictionaries, the most recent 
of which is the “Fjalori i gjuhës shqipe”, “The dictionary of Albanian Language”, 
published in 2006.
Classifi cation This section gives relevant information to the readers regarding the 
family relations of Albanian with Proto-Indo-European language. The article has 
a lot of examples that are illustrated through tables on the Proto-IE features and 
Albanian-PIE phonological correspondences. On the other hand the article does 
not give a broad review of the main hypothesis on the origin of Albanian. The only 
mentioned facts are the following: “Albanian is oft en seen as the descendant of Illyrian, 
although this hypothesis has been challenged by some linguists, who maintain that it derives 
from Dacian or Thracian. This section could be more dilated up, since the origin of a language 
is one of the crucial facts of its existence.” (Wikipedia 2013) As a matt er of fact, the words 
Illyrian and Dacian are linked to other articles, which readers can read if interested in 
them. 
Readers can also fi nd important information on the phonology of Albanian and the 
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pronunciation of its alphabet lett ers. In addition the article provides information 
on the main grammatical features of Albanian such as the noun declension, verbal 
structure and the word order in a sentence.  
In the last section the article considers the vocabulary of Albanian, specifi cally noting 
the Cognates with Illyrian, Early Greek loans and Gothic loans.  The word loans 
from Turkish are just mentioned shortly without being analyzed further, although 
the Ott oman invasion in Albania which lasted for fi ve centuries, aff ected mainly the 
vocabulary of Albanian language.

4. Comparing two internet sources: Britannica vs. Wikipedia

Aft er analyzing step by step both of the articles, let us compare both the sources. The 
article of Britannica is considerably shorter and conveys less information than the 
Wikipedia article on Albanian Language. The article of Britannica does not present 
any information on the phonetic of Albanian, nor on its script or pronunciation. 
Readers who are interested especially in the Albanian language history will not 
be able to fi nd suffi  cient information, in the Britannica article as compared to the 
information provided in the Wikipedia.
Now let us return to the Wikipedia article on Albanian language. This article except 
for being broader, it also is more informative on topics such as the Language contacts, 
word loans, and literary tradition. Another positive fact of this article is that it states 
far more current theories and studies in the fi eld of Albanian language. 
In the wikipedian article Albanian language and its history is closely linked to 
Albanian history and past, taking into the consideration that a language is highly 
marked by the history of its people and country.
For anyone who is interested in taking some basic information on Albanian language 
should take into consideration both of the articles as estimable and benefi cial sources 
on the internet. Although I would recommend the Wikipedia article as highly 
informative and coherent.  

5. Additional information on Albanian language current situation
People, who already have some knowledge on Albanian language, may want to have 
further insight on the current language situation. Both of the articles do not provide 
enough relevant information on this issue, apparently because the respective articles 
tend to play safe by describing chiefl y established and general facts and arguments.
Some of the facts pertaining to Albanian language are the following:
 In the Republic of Albania more than 95% of the population consists of Albanian 

native speakers. “Smaller linguistic groups account for the remainder of the 
population, the largest groups being speakers of Greek, Vlax Romani, and 
Aromanian (Vlach, Macedo Romanian)[…] Macedonian and Serbo-Croatian are 
spoken by fewer people” (Brown 2006, 155) .
 Although corpus Linguistics is one of the newest and wide-spread branches of 

linguistics studies, there does not exist yet an Albanian National corpus. There 
are just a few corpora of Albanian, which have a relatively small number of words 
when compared to other corpora in other languages.  

 Aft er the fall of Communism in the 1990, Albanians were eager to experience 
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freedom and tended to be too welcoming to loan words especially from European 
languages, such as English and Italian. The loan words exist not only when they come 
together with a new notion or object, but even in the cases when Albanian language 
already has a corresponding word. (iniciativë – nismë “initiative”, adaptoj – përshtas 
(to adapt), adoptoj – birësoj “to adopt”, experience - përvojë “experience” etc.) “One 
consequence has been a dramatic increase in the infl uence of foreign languages on 
Albanian. A fl ood of loanwords, especially from English and Italian, is pouring into 
both the colloquial and the standard language.” (Demiraj, Esposito 2006) 

 Albanian orthography is countering serious problems, because most of the people 
tend not to write correctly two specifi c characters of the Albanian alphabet, the 
schwa “ë” and “ç” [t�].  The reason for neglecting these characters, which actually 
exist in the phonetic system of Albanian, is that computers or other electronic 
machines do not have these keys in their keyboards. Instead of writing “ë” [ə], 
people tend to write “e” [�]. these actually are two diff erent vowels.  The same 
occurs with the lett er “ç” [t�], which is writt en down with the same character as 
“c” [ts]. The problem with misspellings is not only related to the internet language, 
but it goes further beyond. The schwa and c [ts] are not spelled correctly even in 
the headlines in the news on television, in the subtitles in the movies, sometimes 
even not in the newspapers or books. This has been a worrying problem for the 
last decades and it seems like people are not worried about the misspellings.

See below one example. (1) is writt en orthographically correct, but (2) is the incorrect 
and regrett ably the frequent form.

(1) Çfarë është?  [t�fa�ə ə�tə]  (2) Cfare eshte? [tsfa�� ��t�]
What is (it)?
 Another serious issue which Albanian language is facing is related to grammar. 

Under the eff ect of foreign languages, especially English, people tend to reduce 
the cases of the noun. A noun in standard Albanian language is declined in fi ve 
cases: nominative, genitive, accusative, dative and ablative. Due to the contact 
with other foreign languages, cases like the genitive, accusative and dative are 
being reduced by speakers, who eradicate the endings that the noun is supposed 
to take.  

For example a grammatically true sentence would be as follows:
(3)        Berisha takoi Merkelin.

Berisha-Ø tako-i Merkel-in.
Berisha.NOM meet.PST.3SG Merkel.ACC.
“Berisha met Merkel”
Instead of this grammatically correct sentence people tend to say and write the 
following:
(4) **Berisha takoi Merkel.
 Berisha-Ø tako-i Merkel- Ø
Berisha.NOM meet.PST.3SG Merkel.NOM. 
This sentence is grammatically incorrect, because both the subject which 
corresponds to the nominative case, and the direct object, corresponding to the 
accusative case have no grammatical endings. In Albanian only the nominative case 
can have no ending, but the accusative and other cases must have endings. The 
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sentence (4) looks like it has two subjects and no direct object. The verb meet has two 
valences, thus it must have two arguments as in the sentence (3). The lack of one 
argument in sentence (4) makes it ungrammatical.  Apparently the judgment of 
speakers on the acceptability of this kind of sentences is modifi ed due to infl uence 
of foreign languages upon Albanian. Similar ungrammatical constructions as in 
(4), mostly occur while speakers deal with loan words or foreign proper names. 
Another thing which is noticed about these linguistic constructions is that they can 
be found in both writt en texts and oral communication.  
The debate on the Standard Language 
Aft er the fall of the dictatorship regime, which lasted for half a century, a part of 
scholars and social activists have been showing interest in modifying the standard 
language. As mentioned earlier in this paper, the Albanian standard language was 
established in 1972 by the “Congress of Orthography” (Kongresi i drejtshkrimit).  The 
Congress decided that the standard language would be built mainly in the Tosk 
dialect. 
People who are against this decision argue that actually the Tosk dialect was chosen 
because the dictator, Enver Hoxha belonged to that dialect. Thus the decision was 
politically infl uenced. The part that is in favor of standard variety alteration claims 
that the Gheg dialect was unjustly ignored and is underrepresented in the actual 
standard of Albanian language. 
Among the arguments they provide, is that the fi rst documents of Albanian language 
belong to the Gheg dialect. Thus, the literary tradition of Gheg dialect is older than 
that of Tosk. Another claim is that the Gheg dialect has got more speakers (Northern 
Albania and Kosovo) than the Tosk dialect.
It is crucial to emphasize that the Albanian speakers of both dialects have mutual 
intelligibility.  “The only important dialectal diff erence in grammatical structure is the 
loss of the infi nitive in Tosk, in which constructions with the subjunctive predominate 
just as in all other Balkan languages (with the exception of Serbian and Croatian)” 
(Demiraj, Esposito 2009: 23).
In printed and audio-visual media the literary Gheg is being revived and lately many 
words coming from the northern dialect or diff erent varieties of Gheg have entered 
the standard language. Media and printed books or newspapers are the bridges 
that bring closer even the most extreme forms of the language varieties. Although 
as Demiraj and Esposito also note (2009), in the lexicon fi eld, “the major part of the 
Albanian lexicon is common to the two dialects.”
Recently the debates on the modifi cation of standard language go on and unfortunately 
these debates are still infl uenced by extra-linguistic factors, such as political 
reasoning or regional origin. Despite the discussions which to some extent might be 
considered as a normal stage of language change, the Albanian standard language 
is well established and has been properly functioning as the literary language of 
the Albanian Republic for the last forty years, thus any destructive approach to the 
standard variety should not be welcomed. 
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Conclusions

To conclude, as it was outlined above, the internet disseminates knowledge on the 
Albanian language, through some informative and reliable sources, such as the 
Wikipedia article and Britannica article. Potential readers are encouraged to read 
both of them for the sake of gett ing a bett er understanding, although the Wikipedia 
article seems to have more information and more updated facts and claims regarding 
the Albanian language.
Both of the internet sources provide to disseminate suffi  cient information on the 
Albanian language grammar, vocabulary, and language contacts and history. Yet, the 
popular internet encyclopedias lack information on the current language situation 
in Albania, thus in this paper I provided more additional information on the main 
trends in Albanian language, such as the present debate on the standard variety 
of language, the occurring orthographic problems related mainly to the computer 
mediated language, the pressure that foreign languages put due to contact on the 
vocabulary and on the grammatical noun cases decay in Albanian language. 
Another issue that was raised in the paper is the absence of a representative Albanian 
Language National Corpus, which is nowadays a prerequisite for modern linguistic 
research and it could possibly help to the ongoing debates on the modifi cation of 
the standard language, as well as to the frequencies of loan words in the present day 
Albanian language.
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Identifi kimi i faktorëve që ndikojnë në produktivitetin në punë

Erblina Pira
Kolegji AAB

Abstrakt

 Produktiviteti mund të krĳ oj ose të shkatërroj një kompani. Rritja e produktivitetit në punë 
është e një rëndësie supreme në botën e sotme konkurruese. Në terma të thjeshtë, produktiviteti 
defi nohet nga ajo se sa mund të prodhohet në një periudhë të caktuar kohore. Për të rritur 
produktivitetin, duhet të rritet sasia e prodhimit ose të zvogëlohet koha që duhet për të 
prodhuar sasinë e njejtë, apo kombinimi i të dyjave bashkë.
Ky studim është kryer për të shqyrtuar faktorët të cilët ndikojnë në produktivitetin në punë 
ku si rast studimi janë marrë 5 ndërmarrje të mëdha në qytetin e Ferizajt. Objektivat e këtĳ  
studimi janë: i) identifi kimi i ndikimit të stresit në produktivitetin në punë; ii) identifi kimi i 
ndikimit të pagës në produktivitetin në punë; iii) identifi kimi i i ndikimit të ambientit të punës 
në produktivitetin në punë, dhe; iv) identifi kimi i ndikimit në produktivitet nga mbingarkesa 
në punë. Për qëllim të këtĳ  studimi, është përdorur pyetësor si formë e grumbullimit të të 
dhënave. Të dhënat përbëhen nga një mostër reprezentative prej 50 punëtorëve të ndërmarrjeve 
të mëdha në qytetin e Ferizajt. Analiza e të dhënave ka treguar se të gjithë këta faktorë ndikojnë 
në produktivitet mirëpo më dominantët janë stresi dhe ambienti i punës, në një krahasim të 
përgjithshëm.

Fjalët kyce: produktiviteti, puna, stresi, paga, ambienti në punë, mbingarkesa.

Hyrje

Punëtorët janë burimet më të rëndësishme për secilën kompani. Se si ndihen ata për 
punën dhe rezultatet prej saj, e ndikon direkt kompaninë në performancën e saj dhe 
së fundmi edhe stabilitetin e saj (Milliman et al., 2008). Për shembull, nëse punëtorët 
janë të lumtur dhe të kënaqur me punën e tyre, ata do të jenë shumë të motivuar 
që të kenë një performancë shumë të mirë dhe të provojnë që me të gjithë forcat e 
tyre të arrĳ në objektivat e kompanisë. Kështu, për të konkuruar në tregun global dhe 
për të arritur objektivat strategjike të kompanisë, kompania duhet të bëjë më shumë 
për punëtorin sesa që kërkon prej tĳ  ashtu që të rritet performanca e në fund edhe 
produktiviteti.
Edhe pse çdo individ dëshiron të ketë një punë të cilën vet ata e zgjedhin, jo të gjithë 
do të kenë një mundësi të tillë. Familja dhe nevojat fi nanciare shpeshherë i detyron 
individët të marrin një punë të detyrueshme e cila është e disponueshme në vend se 
të zgjedhin një punë e cila i përshtatet njohurive dhe aft ësive të individit. Mirëpo, 
edhe individët të cilët janë të punësuar në një punë e cila i përshtatet njohurive dhe 
aft ësive të tyre, ndodhë që disa prej tyre të mos jenë shumë të knëaqur me atë punë. 
Mungesa e kënaqësisë në punë mund të çoj në performancë dhe produktivitet të 
dobët për kompaninë. Kënaqësia në punë mund të defi nohet si niveli i kënaqësisë të 
cilin të punësuarit e ndjejnë në kohën kur ata janë të angazhuar në atë punë ndërsa 
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produktiviteti cilësohet si efektivitet i prodhimit të outputeve nga më pak njësi të 
inputeve.
Ky punim është i strukturuar si në vĳ im: seksioni i parë ofron një përmbledhje të 
literaturës së rishfl etuar nga hulumtuesit. Qëllimi i seksionit të dytë është të shpjegoj 
hapat dhe teknikat e përdorura për mbledhjen e të dhënave që lidhen me studimin. 
Seksioni i tretë paraqet  rezultatet e studimit nga analizat statistikore të kryera në të 
dhënat e mbledhura. Seksioni i pestë ofron një pasqyrë të rezultateve të nxjerra nga 
të dhënat e përpunuara. Seksioni i gjashtë do të diskutoj në lidhje me implikimet e 
gjetjeve statistikore nga Kapitulli 4. Gjithashtu do të përmbledhë studimin sidomos 
pjesën e fundit dhe do të paraqiten përfundimet si dhe rekomandimet për studimet 
e mëtejme të kësaj çështje
1.1 Objektivat e studimit
Objektivat kryesor të cilët janë identifi kuar për të kryer këtë studim janë:
i. për të identifi kuar nëse stresi ndikon në produktivitetin në punë të punëtorëve; 
ii. për të identifi kuar nëse paga ndikon në produktivitetin në punë të punëtorëve; 
iii. për të identifi kuar nëse ambienti në punë ndikon në produktivitetin në punë të 

punëtorëve; 
iv. për të identifi kuar nëse ngarkesa në punë ndikon në produktivitetin në punë të 

punëtorëve.
1 Rishfl etimi i literaturës

Produktiviteti në punë është sasia dhe cilësia e punës e pritur nga punëtori që në 
shumicën e rasteve është e lidhur me motivimin dhe aft ësinë e punëtorit në kryerjen 
e punës. Fisher (2003) deklaroi se ka vetëm një korrelacion modest pozitiv në mes 
të produktivitetit në punë dhe kënaqësisë në punë. Mirëpo, njerëzit mendojnë se 
punëtorët e kënaqur dhe të lumtur janë më produktiv në punë. Sipas tĳ , “punëtorët 
e lumtur janë punëtorë produktiv ose punëtorët që cilët e duan dhe janë të kënaqur 
me punën e tyre priren për një performancë më të mirë”. Nga pikëpamja e punëtorit, 
produktiviteti në punë është në thelb rezultat i disa sjelljeve. Shumë detyra të kryera 
çdo ditë tregojnë performancën në përgjithësi. Nga perspektiva e eprorit, në anën 
tjetër, rezultatet janë elementet kyçe sepse në fund të fundit këto rezultatet janë më të 
rëndësishme për eprorin sesa aktivitetet të cilat kanë çuar në këto rezultate. Sidoqoft ë, 
të dy qasjet kanë avantazhet dhe disavantazhet e tyre (Cardy 2004 f.13). Kënaqësia 
në punë është spjeguar si një funksion i karakteristikave të punës, njerëzve dhe 
dispozitave tjera dhe në përgjithësi është një korrelacion modest në mes të kënaqësisë 
në punë dhe produktivitetit (Bergh, J.V, 2011).
Shumica e studimeve kanë ndërruar fokusin e tyre në defi nimin e produktivitetit 
në punë në termat e rezultateve dhe të sjelljes, pasi këto janë më të lehta dhe më 
objektive për t’i përcaktuar dhe vëzhguar sesa tiparet personale (Hersen 2004 f.375).
Judge et al. (2001) argumentuan se ekzistojnë shtatë modele të ndryshme të cilat 
mund të përdoren për të përshkruar produktivitetin dhe kënaqësinë në punë. Kjo do 
të thotë se disa nga këto modele tregojnë se lidhja mes produktivitetit në punë dhe 
kënaqësisë në punë është simbiotike dhe se njëra e shkakton tjetrën dhe anasjelltas.
Schermerhorn et al. (2001) e defi nojnë kënaqësinë në punë si një shkallë ku punëtorët 
ndjehen pozitivisht apo negativisht për punën e tyre.
Studimet kanë treguar se kënaqësia në punë është qëndrimi i përgjithshëm që 
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njerëzit e kanë punë punën e tyre, faktorët e punës si paga, vetë puna, mundësitë 
e promovimit, mbështetja e mbikqyrësit dhe mardhënjet mes kolegëve mund të 
ndikojnë në kënaqësinë apo moskënaqësinë e punëtorëve nëse ata i shohin këto 
pozitivisht apo negativisht (Ahmad et al., 2002).
Në anën tjetër (Harter et al., 2002; Heskett  et al., 1997 dhe Koys, 2001) argumentuan 
se njëri prej faktorëve të rëndësishëm që krĳ on kënaqësi në mes të punëtorëve është 
motivuesi për përmbushjen e nevoja të individit dhe rritjes personale. Kjo përfshinë 
arritjet, njohjen, vetë punën, përgjegjësinë dhe avancimin. (Harter et al., 2002; Heskett  
et al., 1997 dhe Koys, 2001) vazhdojnë duke deklaruar se shumë studiues gjetën 
rezultate të ndryshme në lidhjen mes produktivitetit në punë dhe kënaqësisë në punë 
por vetëm disa kanë mbrojtur ekzistencën e lidhjeve të tilla.
Sarmiento dhe Beale (2007) iu referohen produktivitetit në punë si rezultat i dy 
aspekteve, të cilat konsistojnë në aft ësitë dhe shkathtësitë (të lindura apo të fi tuara) 
e punëtorëve që i përdorin këto aft ësit për të kryer një punë më mirë, por sipas një 
studimi nga (A-Ahmadi, 2009) nuk ka lidhje në mes të moshës dhe edukimit mes 
punëtorëve përderisa në të njejtën kohë, edukimi dhe produktiviteti në punë është 
gjetur të ketë një lidhje negative dhe kjo është mbështetur nga një studim tjetër.
Në anën tjetër (Karatepe, Uludag, Menevis, Hadzimehmedagic & Baddar, 2006) 
besojnë se vetë-efi kasiteti i punëtorëve, konkurrueshmëria dhe përpjekja e tyre janë 
gjetur të kenë një lidhje të fortë pozitive me produktivitetin në punë.
Vetë-efi kasiteti  dhe klima psikologjike ishin pozitivisht të lidhura me produktivitetin 
në punë të punëtorëve në një spital në një studim nga D’Amato (2008).
Produktiviteti në punë është gjetur të ketë një lidhje signifi kante me kënaqësinë 
në punë (Gu & Chi, 2009). Megjithatë sipas (Families & Work Institute, 2005, f.2), 
punëtorë e mbingarkuar me punë ka më shumë gjasa të bëjnë gabime në punë. Ata 
kanë gjithashtu më shumë gjasa që të jenë të zemëruar me punëdhënësit e tyre që 
presin nga punëtorët të bëjnë kaq shumë punë.

2 Metodologjia
Bazuar në seksionin paraprak, janë propozuar këto hipoteza:
Ho  Stresi ndikon në produktivitetin në punë
Ho Rritja e pagës ndikon në produktivitetin në punë
Ho Ambienti i mirë i punës ndikon në produktivitetin në punë
Ho Mbingarkesa me punë ndikon në produktivitetin në punë.

2.1 Instrumenti i hulumtimit
Instrumenti kryesor për kërkimet në bazë të anketimit është pyetësori dhe është ky 
instrumenti i përdorur në këtë hulumtim. Kjo metodë është e përdorur gjerësisht 
sepse ka një kosto efektive, kursen kohë dhe të dhënat mund të mblidhen në periudhë 
të shkurtë kohore. Pyetjet në pyetësorë do të masin variablat demografi ke dhe 
preferencat e punëtorëve. Pyetësori do të jetë i ndëruar në dy pjesë: Pjesa A - Detajet 
personale; dhe Pjesa B - Produktiviteti në punë.
Në pjesën A do të jepen pyetje me varibla personale demografi ke. Respondentët do të 
përgjigjen duket markuar alternativën që ju aplikohet më së shumëti.
Në pjesën B do të testohet produktiviteti në punë në mes të punëtorëve. Do të jepen 
pyetje duke u bazuar në faktorët të cilët çojnë në kënaqësinë në punë. Kjo pjesë do 
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të përbëhet nga 40 pyetje; 10 për secilën variabël. Shkalla e cila do të përdorët për 
të matur dhe vlerësuar përgjigjet e respodentëve do të jetë Shkalla Likert. Lloji i 
shkallëzimit që do të përdoret do të jetë në lidhje me “Pajtueshmërinë” dhe do të jenë 
si vĳ on: 1 = Nuk pajtohem aspak; 2 = Nuk pajtohem; 3 = Nuk e di; 4 = Pajtohem; 5 = 
Pajtohem plotësisht. Grumbullimi i të dhënavse do të bëhet përmes Google Forms, 
ndërsa përpunimi dhe analizimi i tyre do të bëhet përmes aplikacionit SPSS.

3 Analiza e të dhënave dhe rezultatet
Nga 50 punëtorët e anketuar, 15% ishin femra dhe 85% meshkuj. 30% jetonin në fshat 
ndërsa 70% në qytet. Prej 18-27 vjeç ishin 20% të punëtorëve ashtu sikurse edhe prej 
28-37 vjeç, 38-47 vjeç ishin 35% dhe 25% prej 48-57 vjeç. 25% të respodentëve ishin 
beqarë dhe pjesa tjetër ishin të martuar, ndërsa të gjithë ishin shqipëtarë për nga 
etniteti. Dominoi shkollimi i mesëm dhe i lartë me 40% respektivisht 30%. Arsimimi 
fi llor ishte me 20% ndërsa arsimimi pasuniversitar ishte me 10%. Nga të gjithë të 
anketuarit, 55% ishin punëtorë të thjeshtë, 40% ishin staf administrativ dhe 5% 
staf menaxherial. Dominonte eksperienca  mbi 10 vjeçare në punë me 35%. 60% e 
punëtorëve punonin nga 8 orë në ditë dhe pjesa tjetër mbi 8 orë. Intervali 251–350 
euro i pagës ishte me 65%. 15% ishte intervali 351-450 euro dhe shuma më të vogla se 
250 euro, ndërsa 5% ishte intervali 451-550 euro.
Për të parë kënaqshmërinë e punëtorëve në punën e tyre nëpërmjet variablave të 
varura janë përllogaritur mesataret e kënaqshmërive nga përgjigjet e dhëna nga Pjesa 
B e pyetësorit. Nëpërmjet të përllogaritjes së mesatarës mund të shohim se deklaratat 
prej të cilave punëtorët kanë qenë të lirë të zgjedhur pa i bërë askush presion kanë 
marrë vlerësimin prej 5 pikëve shumica prej tyre. Kjo edhe na jep sinjalin e parë që 
variablat e matura nga ky studim ndikojnë në produktivitetin në punë. Mesataret 
janë sjellur mes 4.3 dhe 4.75. Nëse mesataret janë 4 ose më shumë kjo do të thotë se 
kënaqshmëria e punëtorëve me punën e tyre është pikërisht si rezultat i variablave të 
varura të këtĳ  studimi. Në këtë rast, stresi ka pasur një mesatare prej 4.56, ambienti 
në punë 4.61, ngarkesa me punë 4.61 dhe paga 4.36. Kështu, ngarkesa me punë del të 
jetë faktori më i rëndësishëm i cili ndikon në produktivitetin në punë i ndjekur nga 
ambienti në punë dhe stresi ndërsa paga del të jetë faktori që ndikon më së paku. 
Gjithsesi, nga mesataret mund të shohim se të katër variablat kanë një korrelacion 
pozitiv me produktivitetin në punë. Më poshtë gjeni një tabelë e cila ilustron secilën 
variabël me mesatarën e saj.

Tabela 1 Mesataret e variablave
Variabla Mesatarja

Stresi 4.56

Ambienti në punë 4.61

Ngarkesa me punë 4.61
Paga 4.36

Nga kjo mund të shohim se stresi, ambienti në punë, ngarkesa me punë dhe paga 
ndikojnë në produktivitetin në punë dhe se përformanca e punëtorëve është ajo që 
është si rrjedhojë e këtyre faktorëve. Pra, hipotezat kanë arritur të vërtetohen të gjitha.
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4 Përfundimet dhe Rekomandimet
4.1 Implikimet

Studiuesit e mëparshëm sygjerojnë se variablat si stresi, ambienti në punë, ngarkesa 
me punë dhe paga janë të lidhura me produktivitetin në punë. Në ditët e sotme, 
produktiviteti në punë është bërë mjaft  problematik dhe se ka shumë faktorë të cilët 
ndikojnë që punëtorët të kenë një produktivitet të ulët në punë. Nëse kënaqësia në 
punë është e ulët atëherë i ulët do të jetë edhe produktiviteti. Përveç kësaj, kënaqësia 
në punë ndikon edhe në atë se sa punëtorët janë të dhënë pas punës ose sa shpesh 
ata mungojnë në punë. Pra implikimi i këtĳ  studimi është të ndihmojë punëtorët 
të ndeshin karakteristikat e punës me nevojat e tyre individuale ashtu që të jenë të 
kënaqur me punën. Kjo gjithashtu mund të ndihmojë menaxhmentin të kuptojë më 
mirë nevojat e punëtorëve dhe kompanitë do të kenë më pak mungesa të punëtorëve 
dhe në vend të kësaj ata do të japim më shumë nga vetja dhe do të tregojnë besnikëri. 
Rëndësia e stresit, ambientit të punës, ngarkesës me punë dhe pagës si faktorë që 
ndikojnë në produktivitetin në punë, janë dëshmuar në analizat në seksionin e katërt.

4.2 Kufi zimet
Ky studim ka disa kufi zime. Së pari, ky hulumtim është bërë vetëm me një pjesë 
të punëtorëve të vetëm një kompanie dhe kjo automatikisht e përjashton ose e ulë 
mundësinë që hipotezat të vërtetohen nëse do të kishim marrë një popullacion më të 
madh, për këtë arsyje ky hulumtim nuk mund të gjeneralizohet. Së dyti, është shumë 
vështirë të merren përgjigje të vërteta, të cilat lidhen me karakterin apo qëndrimin 
e respodentit. Gjetjet në këtë hulumtim ndikohen direkt dhe varen nga përgjigjet 
e sinqerta të punëtorëve. Tendenca për t’u përgjigjur ashtu siç shoqëria don dhe e 
pranon më shumë sesa të shprehin mendimin e tyre origjinal dhe të vërtetë, do të 
rezultonte me të dhëna false dhe si të tilla hulumtimi nuk do të kishe peshë.

4.3 Përfundimet
Gjetjet nga ky hulumtim konkludojnë se: stresi, ambienti në punë, ngarkesa me punë 
dhe paga janë përcaktues të produktivitetit në punë. Këta faktorë kanë gjetur të 
rëndësishëm dhe që ndikojnë në ecurinë e punës në mesin e punëtorëve të Kolegjit 
AAB. Ky studim i lejon punëtorët të identifi kojnë, vlerësojnë, menaxhojnë dhe 
mirren me stresin e tyre, ambientin në punë, ngarkesën në punë dhe pagën ashtu 
që të kooperojnë me kënaqësinë dhe produktivitetin në punë. Nga të kuptuarit e 
ecurisë së punës, veprime të ngjashme mund të mirren ashtu që të menaxhohen dhe 
kontrollohen ngjarje të përformancën së punës. Megjithatë, është e nevojshme që një 
hulumtim tjetër të vazhdohet dhe të përmirësoj hulumtimin prezent duke i adresuar 
kufi zimet e këtĳ  hulumtimi. Kështu, shpresohet se ky hulumtim do të jap të dhëna 
preliminare rreth të kuptuarit të ndikimit të stresit, ambientit në punë, ngarkesës me 
punë dhe pagës në produktivitetin në punë.

4.4 Rekomandimet
Studiuesit e ardhshëm mund të zgjërojnë fushën e studimit nga kjo çështje. 
Rekomandimet janë që të marrin parasysh një popullacion shumë më të madh 
duke përfshirë edhe punëtorët të cilët janë sezonal dhe ata me kohë të pjesëshme. 
Rekomandimi i dytë është të marrin parasysh edhe variabla tjera të varura dhe të 
pavarura të bazuara nga gjetjet e tjera të reja dhe literatura më e fundit në kohën kur 
ky punim plotësohet.
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Sfi da Shqiptare e integrimit:
Vështrim analitik mbi kompleksitetin e zhvillimeve gjatë tranzicionit

PhD (C.) Lumnis Çela 
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

Abstrakt

Qysh prej një çerek shekulli Shqipëria vĳ on që të ecë përgjatë një trajektoreje transformimesh 
dhe zhvillimesh sfi duese për integrimin e saj në BE. Këto transformime komplekse, nga 
njëra anë kanë qenë të ngarkuara me një sërë problemesh dhe pengesash të brendshme 
që trashëgimia e së shkuarës i serviri pa dorashka gjatë viteve të gjata të tranzicionit. Nga 
ana tjetër, paralelisht vendi u desh që të përshtatej dhe të transformohej pandërprerë sipas 
normave dhe kërkesave gjithnjë e në rritje të Bashkimit Europian. Në këtë kuadër, analizimi 
disa prej aktorëve dhe faktorëve ndikues në vonesën e adoptimit të proceseve demokratizuese 
gjatë viteve të tranzicionit, si dhe parashtrimi i qasjes së përgjithshme ndaj zhvillimeve të 
mëtejshme europianizuese të vendit, ndihmon që ky punim të hedhë më shumë dritë mbi 
trajektoren ende të papërfunduar të sfi dës Shqiptare të integrimit, e cila kërkon ende kohë që 
të shkëputet totalisht nga mendësitë e së shkuarës dhe të përmbushë sa më parë dhe me meritë 
objektivin madhor të anëtarësimit të vendit në BE. 

Fjalët çelës: Shqipëria, tranzicioni, postkomunizmi, sfi da e integrimit, BE.

Hyrje

Qysh pas ndërrimit të sistemeve, Shqipëria është përfshirë në një rrugëtim 
transformimesh komplekse, që fi llimisht nisën me vështirësitë e shumta të periudhës 
së hershme të tranzicionit duke vĳ uar më pas me sfi dën e integrimit europian. Në 
të vërtetë, kurba e zhvillimeve të vendit nuk ka qenë aspak e lehtë për shkak të 
pranisë së një sërë problemesh të natyrave të ndryshme. Pavarësisht reputacionit të 
trazuar të Shqipërisë, që spikati më së shumti (por jo vetëm) gjatë dekadës së parë 
postkomuniste, ku elementë të caktuar të trashëgimisë së brendshme patën një 
ndikim negativ në proceset demokratizuese dhe europianizuese, ardhja e shekullit 
XXI shpalosi një faqe të re perspektivash. Kështu, mbështetja e shpehur qartësisht 
prej Bashkimit Europian ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, shoqëruar nga një 
politikë zgjerimi në përshtatje me specifi kat e rajonit dhe e promovuar gjerësisht si 
një spirancë ankoruese në mbështetje të reformave, natyrshëm synonte që t’i shpinte 
këto vende drejt anëtarësimit të mëvonshëm në “klubin” e përbashkët Europian. Një 
mbështetje e tillë miqësore e dyerve të hapura ardhur prej fqinjëve perëndimorë, e 
shoqëruar nga një interesim në rritje për çështjen e integrimit, çoi drejt angazhimit 
zyrtar edhe të Shqipërisë për realizimin e objektivit të anëtarësimit të ardhshëm në 
BE.
Sot, ndonëse kanë kaluar shumë vite qysh prej fi llimit të udhëtimit të saj europianizues, 
Shqipëria ka ende rrugë për të bërë pavarësisht përballjes dhe tejkalimit të një sëre 
pengesash të konsiderueshme. Në të vërtetë, kjo çështje vĳ on të ofrojë hapësirë të 
bollshme për diskutim, për aq kohë sa aty gërshëtohen problematikat e së kaluarës, 



100

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

me karakteristikat dhe sfi dat aktuale, pa anashkaluar dhe ato të së ardhmes, ku hasja 
e dobësive dhe mangësive të brendshme, të bashkëshoqëruara me skepticizmin 
e jashtëm, vazhdon që të përcaktojë cilësinë e ritmit (të vonuar dhe të dobët) të 
integrimit të vendit drejt BE-së. Kësisoj, për të hedhur dritë mbi këtë panoramë të 
përgjithshme politike, pjesa e parë e punimit fokusohet në disa prej faktorëve të 
brendshëm që mendojmë se kanë luajtur një rol frenues   në mënyrën e demokratizimit 
dhe europianizimit të Shqipërisë, kryesisht gjatë viteve të para të periudhës 
së tranzicionit, por jo vetëm. Më tej, pjesa e dytë e punimit synon të cekë rolin e 
përgjithshëm të faktorit ndërkombëtar, përfaqësuar më së shumti nga BE, si aktor 
dhe faktor mbështetës për plotësimin e nevojave të vendit për ndryshime reformuese. 
Së fundi, pjesa e tretë e punimit fokusohet në ato çështje sfi duese të procesit integrues 
Shqiptar ku ndërthurja e disa elementëve të brendshëm dhe të jashtëm vlen për t’u 
konsideruar, me qëllim përmbushjen e atyre kushteve të domosdoshme që do mund 
ta shpinin vendin në ‘klubin’ e BE-së.

Konteksti ekzistues: Vlerësime mbi disa faktorë të brendshëm

Në përgjithësi, axhenda e integrimit gjatë viteve të tranzicionit është karakterizuar 
nga një përzierje e arritjeve, me kufi zime dhe dështime. Pothuajse të gjitha qeveritë 
shqiptare postkomuniste janë orientuar nga një fi lozofi  që mund të quhet “Vilsonizëm 
i rremë”, pasi ato janë marrë më shumë me fj alë sesa me kalkulime racionale, të cilat 
mund të kishin ndryshuar esencën e politikave dhe rrjedhën e ngjarjeve për një 
integrim më të mirë dhe më të shpejtë në Europë (Tarifa, 2009, f.45-46). Duke patur 
parasysh interesin e shprehur prej Bashkimit Europian për t’i sjellë të gjitha vendet 
e Ballkanit Perëndimor brenda familjes së përbashkët të Unionit, rasti i Shqipërisë 
mund të ilustrojë disa tipare karakteristike që shpjegojnë ritmin e ngadalshëm të 
integrimit, duke pasur parasysh kohën e gjatë që iu desh këtĳ  vendi për të arritur në 
stacionin e radhës për hapjen e negociatave të anëtarësimit. Në këtë kontekst, vlen të 
përzgjedhim dhe analizojmë tre faktorë që u desh të përballoheshin gjatë proceseve 
europianizuese të periudhës së tranzicionit, të cilat janë: (i) roli i elitave të brendshme; 
(ii) trashëgimia historike frenuese; (iii) shteti i dobët (O’Brennan & Gassie, 2009, p.72; 
Elbasani, 2013, p.9). Këta faktorë nuk qenë një pengesë tërësisht e pakapërcyeshme, 
por megjithatë roli i tyre kufi zues qe mjaft  i dukshëm gjatë viteve të postkomunizmit 
në mbarë rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, si pjesë përbërëse e të 
njëjtit spektër.
Sa i përket faktorit të parë, ndarja e Shqipërisë nga e kaluara e saj totalitare qe disi 
e paqartë në fi llim të viteve 1990, kur disa aparatçikë të vjetër arritën t’i mbĳ etonin 
ndryshimit të regjimit dhe të ruanin pozicione kyçe, duke e konvertuar një pjesë të 
pushtetit të tyre të mëparshëm në  fuqi politike dhe ekonomike, duke ia dalë mbanë 
që t’i rezistonin axhendës reformuese të BE-së gjatë viteve pasuese, madje shpeshherë 
duke iu rikthyer edhe aplikimit të modeleve autoritariste apo ushtrimit të dhunës 
shtetërore sipas udhëzimeve të asaj elite politike që kishte patur lidhje me të shkuarën 
(shih Elbasani, 2013, f.10). Gjithsesi, në krahasim me rrethin vicioz të dekadës së parë 
postkomuniste, kur fenomeni i lartpërmendur qe më i spikatur, ardhja e shekullit të ri 
solli një atmosferë shumë më të mirë (Jano, 2008, f.65). Vendi u prir drejt grumbullimit 
të më shumë “kapitali liberal”, qofshin këta udhëheqës individualë, parti politike apo 
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grupe shoqërore, të cilët qenë më juajalë ndaj parimeve politike të negocimit dhe 
kompromisit si dhe më dashamirës ndaj projektit të integrimit europian. Por si kudo 
tjetër në Ballkan, edhe në Shqipëri këta reformatorë shpeshherë u treguan të dobët 
për të ndërmarrë ndryshime rrënjësore, duke ngecur kështu midis institucioneve të 
reja hibride dhe strukturave të vjetra oportuniste, që mund të humbisnin gjithçka prej 
reformave rrënjësore (Elbasani, 2013, f.10). Për rrjedhojë, këto pengesa sollën frenimin 
e proceseve europianizuese të vendit dhe në mënyrë të pashmangshme ngadalësuan 
edhe ritmin e integrimit të tĳ  për në BE.
Përsa i përket faktorit të dytë të lartpërmendur, Shqipëria, ashtu si edhe pjesa tjetër 
e Ballkanit Perëndimor postkomunist, padyshim që nuk qe një mjedis i favorshëm 
për prezantimin dhe zhvillimin e kulturës politike të demokracisë liberale (Biberaj, 
2000, f.119; Jano, 2008, f.59; Fuga, 2008, f.467). Trashëgimia historike komuniste 
gati gjysmëshekullore qe disi problematike për të gjitha vendet e rajonit, që u 
karakterizuan nga një dobësi e përgjithshme e grupimeve reformuese, mungesë 
përvojash të mëparshme demokratike, marrëdhënie të gjata e të kalçifi kuara shtet-
shoqëri, zhvillim të dobët social-ekonomik, regjime të mëparshme totalitare dhe 
tranzicion disi të ashpër dhe kaotik (shih Elbasani, 2013, f.11). Në kontekstin Shqiptar, 
shkatërrimi i dhunshëm i autoritetit të shtetit në vitin 1997 dhe destabilizimi i 1998-
s, për shkak të një kulture politike konfl iktuale të demonstruar nga partitë, dëshmoi 
se ato ishin po aq “të infektuara” sa edhe paraardhësit e tyre komunistë përderisa 
kundërshtarët politikë konsideroheshin si “armiq” (Biberaj, 2000, f.498; Radovanovik, 
2012, f.209; Sabriu 2013, f.75; Stojanova, 2013, f.74-75; Kalemaj, 2016, f.109). Kjo tablo, 
nga njëra anë ilustron ndikimin dramatik që faktorët e lartpërmendur patën në 
rrugën e mëtejshme gjatë tranzicionit të vendit, gjë që u has sidomos në dekadën 
e parë postkomuniste, ndërsa nga ana tjetër ajo shpjegon dhe trajektoren e vështirë 
dhe plot luhatje të demokratizimit, europianizimit dhe integrimit që do të ndiqej në 
Shqipëri edhe gjatë viteve të tjera të mëvonshme.
Përsa i përket faktorit të tretë të prezantuar më lart, çështja e shtetit të dobët lidhet me 
mungesën e kapaciteteve infrastrukturore të mjaft ueshme për të ushtruar autoritetin 
shtetëror si dhe për të vendosur sundimin e ligjit. Paralelisht me sfi dat thelbësore të 
karakterit politik, ekonomik dhe social, në pah dolën edhe disa probleme të tjera, ku 
ndër më sfi dueset qenë korrupsioni dhe krimi i organizuar (Jano, 2008, f.63; Mirel, 2018, 
f.7; O’Brennan, 2018, f.4). Në të vërtetë, tranzicionet e çrregullta anembanë Ballkanit 
Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, u dhanë mundësi të mëdha elitave qeverisëse që 
ta dobësonin shtetin përmes “privatizimit” të mekanizmave vendimmarrëse si dhe 
përmes ushtrimit të privilegjeve qeveritare për interesa klienteliste (Elbasani, 2013, 
p.12). Ky lloj shteti, pjesërisht i kapur prej interesave të caktuara dhe shpeshherë 
subjekt i projekteve grabitqare të elitave të etura për përfi tim prej burimeve shtetërore, 
përgjithësisht nuk pati kapacitetin dhe gatishmërinë e duhur për të kryer reformat 
e nevojshme dhe për të zbatuar vizionet politike, sikundër ishte edhe integrimi 
në BE. Për rrjedhojë, procesi i vështirë (për të mos thënë i dështuar) i ndërtimit të 
institucioneve të aft a për të kapërcyer çdo lloj problemi si ato të përmendura më 
sipër, nuk qe vetëm një çështje që vonoi ecurinë e integrimit për një kohë relativisht 
të gjatë, por qe edhe një sfi dë e cila ende sot e kësaj dite vazhdon që të kushtëzojë dhe 
të përcaktojë perspektivën e ardhshme të Shqipërisë drejt Bashkimit Europian.
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Disa vlerësime mbi rolin e BE-së dhe të komunitetit ndërkombëtar

Komuniteti ndërkombëtar perëndimor ka luajtur një rol të rëndësishëm në Shqipëri 
qysh pas rënies së komunizmit. Ky rol u theksua së tepërmi sidomos pas dekadës së 
parë të tranzicionit kur vendi u ballafaqua realisht me perspektivën e integrimit në 
BE. Për hir të së vërtetës, prezenca ndërkombëtare shpeshherë ka qenë aq e spikatur 
saqë ky aktor është parë edhe si opozita reale e vendit, ose të paktën si një parti e tretë 
me një rol të rëndësishëm për të luajtur (Kajsiu et. al., 2003, f.144). Thënë këtë, duke 
marrë në konsideratë mosbesimin e përgjithshëm të popullit shqiptar ndaj klasës 
politike për ndërmarrjen e ndryshimeve, përpos etiketimit të saj dhe si përgjegjëse 
për mungesën e progresit të vendit në axhendën e reformave Europiane (Barbullushi, 
2014, f.84), atëherë pesha e komunitetit ndërkombëtar, sidomos e BE-së, shpeshherë 
është konsideruar si e pazëvendësueshme për të mos thënë jetike për fatet e vendit. 
Gjithsesi, në kontekstin e vështirësive në të kuptuarin e drejtë të rolit dhe detyrës 
së secilit prej aktorëve prezentë në lojë, qofshin këta të brendshëm apo të jashtëm, 
shpeshherë kanë lindur paqartësi lidhur edhe me përgjegjësitë e tyre konkrete.
Kwshtu, ekziston një opinion sipas të cilit shqiptarët në përgjithësi e konsiderojnë 
veten si pjesë të “familjes europiane”, por ama janë të ndryshëm nga pjesa tjetër e 
Europës dhe se “aplikimi i recetave të huaja nga vende me mentalitet dhe tradita 
të ndryshme” do të çonte drejt një “përshtatshmërie artifi ciale që Shqipëria nuk 
duhet ta bëjë në formën e imitimit” (shih Giandomenico, 2015, f.133). Një opinion 
i tillë bëhet më i besueshëm nëse kujtojmë qëndrimet dhe veprimet e shfaqura 
gjatë organizimit të fushatave elektorale, si dhe praktikat mbi (mos)njohjen e 
rezultateve nga pala humbëse, në krahasim me modelet e mira të vendeve të tjera 
të BE-së (Barbullushi, 2014, f.87). Sipas këtĳ  këndvështrimi, është pikërisht BE-
ja qw duhet tw marrw masa konkrete dhe të veprojë njwkohwsisht edhe si aktor 
ndryshimesh përmes përcaktimit të prioriteteve dhe hartimit e zbatimit të projekteve 
reformuese, por edhe si opinionbwrws, i ngjashëm me një OJQ. Pwrpos kwtyre, BE-
ja dhe faktori ndërkombëtar perëndimor shihen dhe konsiderohen gjithashtu edhe 
si miratues dhe mbështes (ose jo) të programeve dhe qëndrimeve të brendshme 
tw politikanwve vendorw, sikur ato të ishin nw pozicionin e padronit dhe jo tw 
partnerit (Giandomenico, 2015, f.133). Por, ndërsa vetë BE-ja në të vërtetë punon 
përmes kanaleve të saj të ndryshme, kryesisht përmes diplomacisë dhe këshillimit të 
ekspertëve teknikë, ekziston në pjesë e konsiderueshme e klasës politike vendase, pse 
jo dhe e shoqërisë, që nuk e shohin BE-në thjesht si një aktor të gatshëm legjitim në 
mbështetje të ndryshimit, por më tepër si një aktor të plogësht, që nuk i ka plotësuar 
si duhet pritshmëritë e Shqipërisë.
Në këtë kontekst, nuk është vështirë të vetëkuptohet se përse procesi i reformave 
demokratizuese, europianizuese dhe integruese në Shqipëri ka qenë i ngadaltë dhe 
përse disa aspekte të rëndësishme të të ashtuquajturave “vlera europiane” kanë patur 
vështirësi për të depërtuar në mjedisin e brendshëm shqiptar. Mungesa në ndërmarrjen 
e iniciativave, ritmi i ulët dhe plogështia që ka karakterizuar klasën politike vendase, 
gjithmonë në pritje të stimulimit dhe përfshirjes së drejtpërdrejtë të faktorit të jashtëm 
ndërkombëtar në çdo proces reformues, ka bërë të mundur që transformimi të ishte 
më i ngadaltë dhe në disa raste mbrojtësit e status-quo-së të ishin më të suksesshëm 
sesa nxitësit e ndryshimit gjatë periudhës së tranzicionit. Pavarsisht kësaj, Bashkimi 
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Europian dhe komuniteti ndërkombëtar vĳ ojnë që t’i mëshojnë qëndrimit se vullneti 
për ndryshim duhet që të vĳ ë nga brenda dhe se duhet të ekzistojë një nivel i caktuar 
besueshmërie midis BE-së dhe vendit aspirant me qëllim që të vërtetohet se ky i fundit 
e dëshiron vërtet atë që kërkon, pra anëtarësimin në union (shih Giandomenico, 2015, 
f.133). Për ta përmbushur këtë objektiv, është e domosdoshme që shtysa e jashtme nga 
ana e BE-së për plotësimin e kërkesave dhe kushteve për arritjen e përshtatshmërisë së 
një vendi të caktuar, të kombinohet me kapacitetin dhe gatishmërinë e vendit përkatës 
për t’iu përgjigjur pozitivisht presionit të BE-së për ndryshimet e nevojshme. E thënë 
ndryshe, që kushti i anëtarësimit të funksionojë në mënyrë efektive, BE-ja duhet të 
ushtrojë presion mbi elitat vendase por, nga ana tjetër, edhe këto të fundit duhet 
të kuptojnë se i gjithë procesi i përshtatshmërisë është i dobishëm, ose të paktën jo 
shumë i kushtueshëm për ta ndjekur atë (Barbullushi, 2014, f.85). Në këtë kontekst, 
vullneti i elitave politike për t’u bërë pjesë aktive e ndryshimit dhe kapaciteti i shtetit 
për t’i përvetësuar normat, rregullat dhe vlerat e BE-së, janë thelbësore për të patur 
një proces të suksesshëm të integrimit europian.

Sfi da BE për Shqipërinë: ‘ëndërr në sirtar’ apo objektiv i realizueshëm

Ekzistojnë mjaft  pikëpyetje dhe dyshime mbi kapacitetet reale të Shqipërisë dhe 
gatishmërinë e saj për t’u anëtarësuar në BE. Në të vërtetë, kjo çështje është bërë 
gjithnjë e më komplekse për sa kohë që kushtëzimi vazhdon që të mbetet, skanimi 
vĳ on që të thellohet dhe standardet vazhdojnë që të ngrihen. Për më tepër, hendeku 
i konsiderueshëm midis angazhimeve formale të ndërmarra prej udhëheqësve 
dhe zbatueshmërisë praktike informale vĳ on që të mbetet një sfi dë, përsa i përket 
perspektivës Europiane të Shqipërisë (Mirel, 2018, f.8; O’Brennan, 2018, f.4). Retorika 
udhërrëfyese e integrimit nuk ka shumë peshë dhe vlerë nëse ajo nuk vihet në 
zbatim përmes ndërmarrjes së reformave shumëdimensionale. BE-ja, me nismën e 
vet, prej kohësh ka vënë në praktikë parimin e “shkopit” (dmth ndëshkimit) dhe 
“karrotës” (dmth shpërblimit) me qëllim që të shtyjë përpara çdo vend aspirant për 
përmbushjen e kushteve të anëtarësisë, të njohura si ‘Kriteret e Kopenhagenit’. Një 
mekanizëm i tillë ka qenë mjeti më i fuqishëm i BE-së për nxitjen e ndryshimeve 
dhe përshpejtimin e reformave me qëllim përafrimin e vendeve të plogështa si 
Shqipëria më pranë trajektores së Unionit. Në këtë kontekst, ndjekja e praktikës së 
transformimit përpara anëtarësimit, ka bërë të mundur që modeli normativ i BE-së 
të shndërrohet automatikisht në një domosdoshmëri (Abazi, 2008, f.240), e cila duhet 
aplikuar herët a vonë për të arritur objektivin e anëtarësimit të deklaruar prej çdo 
kandidati të mundshëm. 
Duke marrë për të mirëqenë arsyetimin se perspektiva e integrimit Europian është një 
stimul i mjaft ueshëm për përfshirjen e vendit në reforma të thella, do të ishte e udhës 
që arsyetimi ynë të shkonte pak më tej lidhur me arsyet e ritmit të ulët të aplikimit të 
tyre. Nga njëra anë, nëse vlerësojmë se elita drejtuese vendase Shqiptare përgjithësisht 
ka shfaqur prirje drejt interesave të saj të ngushta afatshkurtra, atëherë është e 
logjikshme që ata të mos i konstatojnë dhe vlerësojnë sa duhet përfi timet që mund 
të sjellë plotësimi i kritereve dhe kushteve të BE-së, përderisa anëtarësimi i vendit në 
këtë organizëm kërkon ende rrugë të gjatë për të bërë (Hoff mann, 2005, f.69; Elbasani, 
2009, f.89-90). Për më tepër, hedhja e hapave të njëpasnjëshëm për përmbushjen e 
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suksesshme të marrëdhënies kontraktuale me BE-në nuk është shoqëruar paralelisht 
me ndonjë bum fondesh apo ndryshimesh të konsiderueshme që do të çonte në 
balancimin e raportit kosto-përfi tim. Ndërkohë nga ana tjetër, përgjithësisht edhe 
mospërmbushja e kushteve të caktuara nuk është shoqëruar nga ndonjë kosto e 
pallogaritshme për të ardhmen e vendit, siç mund të ishte për shembull braktisja 
e negociatave apo ndërprerja e fondeve nga ana e BE-së. Në të vërtetë, për shkak 
të situatës dhe pozicionimit rajonal kyç të Shqipërisë (sidomos lidhur me çështjen 
e Kosovës), duket se vendet e BE-së do vazhdojnë që të jetë të gatshme të paguajnë 
çmimin përkatës për kontributin Shqiptar në garantimin e stabilitetit rajonal, për aq 
kohë sa dhe vetë Shqipëria do ketë vullnetin dhe gadishmërinë e vazhdueshme që ta 
përmbushë këtë rol (Hoff mann, 2005, f.69; shih Baltaci & Zenelaj, 2013, f.14).
Përsa u tha, kuptohet se çështjet që lidhen me kapacitetin europianizues të shteteve 
të tilla si Shqipëria, sikurse dhe ato që lidhen me politikat respektive zgjeruese të vetë 
BE-së, do vĳ ojnë që të mbeten ende të hapura për diskutim. Duke pasur parasysh 
numrin e madh të sfi dave të pranishme në këtë fushë të gjeopolitikës, arritja e 
pikëtakimeve dhe përputhshmërisë do të kërkojë ende kohë, durim dhe këmbëngulje 
nga ana e këtĳ  vendi aspirant, por gjithashtu edhe mbështetje të vazhdueshme dhe 
të vendosur nga ana e BE-së (Radovanovik, 2012, f.212), së cilës nuk i mungojnë 
problemet e saj të brendshme. Në të vërtetë, gjatë viteve të fundit Bashkimi Europian 
është gjendur vazhdimisht në një situatë kritike, pasi nga njëra anë i është dashur 
që të vendosë kushte të vazhdueshme ndaj çdo vendi që kërkon të bëhet pjesë e 
“klubit” të tĳ  përbashkues, ndërsa nga ana tjetër po përballet me shumë sfi da të 
brendshme lidhur me konsolidimin e vet. Artikulimi i të ashtuquajturës “lodhje nga 
zgjerimi” si dhe pikëpyetjet e ngritura mbi “kapacitetin absorbues” të BE-së kanë 
çuar pashmangshmërisht drejt shtrëngimit të mëtejshëm të kushteve të anëtarësimit 
ndaj çdo kandidati të mundshëm (Petrovic, 2009, f.45-47; O’Brennan, 2018, f.2), 
duke ngritur jo rrallë herë dyshime se unioni synon që ti mbajë vendet e Ballkanit 
Perëndimor brenda Europës, por jashtë strukturës institucionale të BE-së.
Pavarësisht kësaj, është fakt që Shqipërisë i mbetet ende shumë rrugë për të bërë, para 
se të kërkojë me bindje që të pranohet si anëtare me të drejta të plota në Bashkimin 
Europian. Kësisoj, për ta ruajtur sa më mirë trajektoren e saj të integrimit, është e 
nevojshme që të dy palët t’i vĳ ojnë përpjekjet e tyre të kombinuara e të bashkërenduara, 
përderisa ekziston interesi i përbashkët për zbatimin e reformave dhe për krĳ imin e një 
skeme stabiliteti afatgjatë, që do të garantonte neutralizimin e çdo tendence negative 
që mund të vinte nga mungesa e paqes, sigurisë dhe prosperitetit (Sabriu, 2013, f.72; 
O’Brennan 2018, f.12). Përkundër çdo paqartësie dhe vështirësie ekzistuese lidhur 
me procesin e integrimit në BE, ajo që ka më shumë rëndësi është fakti se tashmë ky 
proces është pothuajse i pakthyeshëm (Jano, 2008, f.66; Radovanovik, 2012, f.211). 
Prania e faktorëve të shumëllojshëm mund të ketë gjasa të ndikojë vetëm ritmin e 
shpejtësisë, por jo rrjedhën e përgjithshme të tĳ . Kjo do të thotë se anëtarësimi në BE 
qëndron si vizioni i vetëm afatgjatë jo vetëm i Shqipërisë, por edhe i pjesës tjetër të 
mbetur të Ballkanit Perëndimor. Për shkak të pozicionimit të afërt gjeografi k, kursi i 
integrimit Europian mbetet një domosdoshmëri dhe objektiv strategjik për aq kohë 
sa ai shërben për plotësimin përfundimtar të panoramës gjeopolitike ku të dyja palët 
në fj alë kanë rastisur që të jenë.
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Konkluzone

Përgjithësisht mund të thuhet se gjatë periudhës së tranzicionit Shqiptar eksperienca 
demokratike e kufi zuar, mungesa e konsensusit për shumë çështje të rëndësishtme 
si dhe institucionet e dobëta, e frenuan zhvillimin e shpejtë të vendit drejt objektivit 
Europian. Ballafaqimi me sfi da të shumta shoqëruar me mundësinë dhe/apo vullnetin 
e pamjaft ueshëm për ti menaxhuar ato me sukses, dëshmoi për ekzistencën e dobësive 
të theksuara strukturore dhe për kapacitetet e dobta të qeverisjes për përmbushjen e 
ambicjes së integrimit. Sigurisht që kjo çështje nuk është diçka e thjeshtë, pasi ajo nuk 
lidhet vetëm me pajtueshmërinë formale ndaj kërkesave të Unionit, por edhe me rolin, 
peshën dhe përgjegjësinë e këtĳ  të fundit për mbrojtjen dhe mbështetjen e perspektivës 
së anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Nuk ka dyshim që ky vend, si pjesë e Ballkanit 
Perëndimor postkomunist, qe një terren jo-pjellor për prezantimin e demokracisë 
liberale (Jano, 2008, f.59), për shkak të disa specifi kave tipike të trashëguara. Kësisoj, 
për sa kohë që elementë të caktuar problematikë vĳ ojnë të mbeten prezent, atëherë 
çështja më thelbësore e vendit lidhet me formën dhe mënyrën sesi do të përmirësohet 
dhe përshpejtohet trajektorja e integrimit të tĳ  për në BE. 
Ndonëse gjatë viteve të lodhshme të tranzicionit nuk kanë munguar buzëqeshjet dhe 
qëndrimet hipokrite as nga Brukseli dhe as nga Tirana, ka qenë dhe mbetet detyrë e 
çdo qeverie shqiptare që të tregojë me punë dhe rezultate, e jo vetëm me fj alë, se vërtet 
dëshiron ta strehojë vendin në shtëpinë e përbashkët europiane (Tarifa, 2009, f.45-46). 
Në këtë kontekst, duke marrë për të mirëqenë pikëpamjen se perspektiva e anëtarësimit 
është një stimul i fortë për t’u përfshirë seriozisht dhe për të ndërmarrë reforma të 
mëtejshme progresive, atëherë është me interes që të vemë gishtin mbi çdo aktor dhe 
faktor të mundshëm që ka ndikuar sadopak në ritmin e përmbushjes së reformave në 
vend. Në këtë mënyrë, paqartësitë dhe vonesat e konstatuara deri më sot do të mund 
të sqaroheshin dhe korigjoheshin më mirë duke ndihmuar kështu në përshpejtimin 
dhe ripërtëritjen e ritmit të integrimit të vendit sipas modelit më të mirë të BE-së. 
Konsolidimi i shtetit, i institucioneve, i demokracisë, dhe i grupeve të moderuara 
liberale, të gatshme për t’u përballur me përkushtim ndaj çdo pengese të tranzicionit, 
është plotësisht i mundshëm për aq kohë sa BE-ja vazhdon të mbetet e vetmja forcë 
progresive gravitacionale që mund ta kthejë Shqipërinë në një histori suksesi.
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Abstract

In all societies and the most developed ones, the position of the consumer is too delicate. 
Sometimes, the main cause is the desire the maximizing the profi ts by the traders. But the 
customer indirectly determines the fate of a good or service on the market, choosing a product 
instead of another. Consumer are infl uenced by factors such as family budget, meeting the 
most necessary family needs, prioritizing goods and services purchased, etc. Of course, the 
manufacturer is not interested in placing a product on the market that does not have a sale.
Although many talk and write about the consumer as the weakest part on the relationship 
between consumer and trader in the market, which needs active protection from the state 
not only through legislation but also through consumer protection institutions, and also 
the consumer should be recognized and enforce the procedures and legislation in power to 
have full and comprehensive protection. That is, a well-informed consumer on his rights and 
obligations, both material and procedural, is a potentially more protected consumer and the 
law and institutions have achieved the goal. But is the consumer really protected?

Keywords: consumer, law, protection, European Union, Regulation.

Introduction

Each one of us in his daily life is a consumer. We as consumers enter into agreements 
with public institutions for the education of children in nurseries and kindergartens, 
children’s education, supply fuel, daily food purchase, electricity supply and water 
supply in our homes, and many more.
For each case we buy goods and receive services, the individual through a contractual 
or non-contractual relationship turns into a customer. In this metamorphosis, the 
client pays the agreed price with the confi dence and conviction that he will receive 
goods or services of above average or very good value. But that does not always 
happen.
In a state of law, this relationship should not be left  unprotected or in the consciousness 
of the seller of the service or goods. Protecting the individual to receive a service or 
commodity above the average level is consumer protection. The minimum level of 
consumer protection is guaranteed by the state, through the Constitution, the law, 
and subordinate legal acts.
With this paper I have tried to answer the following questions:
1. What are the conditions for fi ling a claim before a court in accordance with European 
legislation (Regulation 44/2001 - Regulation I Brussels)
2. What is the nature of the issues involved in “Commercial and Civil” and the 
Territorial Jurisdiction for Judicial Review?
3. What is the procedure followed by the consumer according to small claim 
procedures? 
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Consumer position in the market and protection from EU legislation

In all societies and the most developed ones, the position of the consumer is too 
delicate. Sometimes, the main cause is the desire the maximizing the profi ts by the 
traders. But the customer indirectly determines the fate of a good or service on the 
market, choosing a product instead of another. Consumer are infl uenced by factors 
such as family budget, meeting the most necessary family needs, prioritizing goods 
and services purchased, etc. Of course, the manufacturer is not interested in placing 
a product on the market that does not have a sale.
Although many talk and write about the consumer as the weakest part on the 
relationship between consumer and trader in the market, which needs active 
protection from the state not only through legislation but also through consumer 
protection institutions, and also the consumer should be recognized and enforce 
the procedures and legislation in power to have full and comprehensive protection. 
That is, a well-informed consumer on his rights and obligations, both material and 
procedural, is a potentially more protected consumer and the law and institutions 
have achieved the goal. But is the consumer really protected?
Many law scholars argue that European consumer law still lacks a key and 
fundamental basis1. Not all member states have unifi ed the consumer defi nition. But 
there are the same elements of identifying the term consumer.
Since its foundation, the European Union has given great importance to consumer 
protection through the adoption of binding Directives and Regulations for Member 
States. Of course, the European Union allows member states to off er higher protection 
than the provisions of the Directives or Regulations, thus providing bett er and bett er 
protection conditions for the consumer. From time to time, the European Union uses 
a tool such as the “Green Paper2” to receive answers to the applicability of legislation. 
In 2007, the EU issued this instrument inviting all interest groups to give opinions 
on what they think and to answer the questions raised. In the responses collected 
and published in the Green Paper document, skepticism of consumers was noted for 
purchases abroad. 
The European Union Legislation through Regulation No. 861/2007 of the European 
Parliament and of the Council of 11 July 2007 adopted a Regulation providing for the 
out-of-court procedure and the shortened procedure of appeals proceedings between 
the parties. 
The purpose of this Regulation is to protect the consumer through disputes over 
the court, making the consumer easier to reach the goal, at no cost and with high 
effi  ciency. The area of   the Regulation includes civil and commercial matt ers, although 
in the regulation we do not fi nd this defi nition, we can refer to the court decisions 
of the European Court of Justice. This term it is interpreted by the Court according 
Regulation 44/2001 (Brussels I) which stipulates that the matt ers covered by the 
1  See W.Faber, “Elemente verschiedener Verbraucherbegriffe in EG-Richtlinier, zwischenstaatlichen 
Ubereinkommen and nationalem Zivil- und Kollisionsrecht” (1998) ZeuP, page 854; or see N. Reich, “A 
European Concept of Consumer Rights: Some Refl ections on rethinking community consumer law”, in Liber 
Amicorum Bernd Stauder, Consumer Law (Baden-Baden: Nomos, 2006) page 431 ss.
2  A green paper is a tentative government report and consultation document of policy proposals for debate 
and discussion.
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jurisdiction of this Regulation are “civil and commercial” matt ers. In many of its 
judgments, the European Court of Justice, the term “civil and commercial matt ers” 
argues that it should be given an autonomous meaning derived from the objectives 
and scheme of European Union legislation and the general principles derived from 
the entirety of national legal systems as a whole. 
What are the legal remedies that a consumer can use in disputes with the trader 
within the EU?
Although in the wide range of European legislation there are many tools that the 
customer may use in dealing with the trader, for the aim of the study we will stop at 
those consumer-related tools / regulations that are:
A) Regulation 44/2001, the revised Brussels I Regulation.
B) Regulation 861/2007, European Regulation on Small Claims Procedure.
C) Regulation 2013/11, Regulation on Alternative Dispute Resolution.
A) The European Small Claims Procedure Regulation3 has territorial jurisdiction 
in all member states of the European Union, excluding Denmark4. But what is the 
relationship between the European Union and national law? National law has a dual 
role in the Regulation on the Small Appeal Procedure, in the fi rst instance the law of 
the Member State in which the law is governed by the procedure. So, in the state where 
the complain is fi led, the parties to the proceedings and the court in the decision-
making process should be governed by the country’s procedural law. The second 
role of the Regulation is that there are special provisions for the implementation of 
national law at specifi c stages of the procedure5. The main scope of the regulation’s 
action is between the parties that conclude a purchase contract within an EU member 
state and between cross-border states, that is purchases or services which one 
party has permanent residence in one of the EU countries. But the regulation does 
not exclude cases where one of the parties has a permanent residence outside the 
EU, whether the buyer or seller. EU legislation provides for rules for determining 
the jurisdiction and assignment of a competent court to a member state or a non-
member state by assigning competence between courts and Member States where 
a small European Complaint is to be sent. But it should also be mentioned that not 
all the Member States apply the procedure provided for by Regulation 861/2007, the 
complainant has the option of choosing or transferring the trial to a member country 
where the Appeals Procedure is applied by regulation and in some member states 
has some simplifi ed solution options depending on the object of the complain. This 
information is easily accessible through the member state court web site. Member 
States are required under Article 4.5 of Regulation 861/2007 to easily provide copies 
of the application forms in all courts where this regulation operates. Moreover, Article 
11, stipulates that courts should provide assistance in fi lling out forms by the parties.
B) Council Regulation No 44/2001 on Jurisdiction and Recognition of Court 
Decisions on Civil and Commercial Matt ers was adopted on 22 December 2000. This 
Regulation is based on the Brussels Convention, signed on 27 September 1968. As a 
3  European Small Claims Regulation – ESCR Regulation no 861/2007; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al16028.
4  Denmark has chosen not to be part of the regulation.
5  Regulation 861/2007, Article 19, Applicable procedural law: Depending on the provisions of this Regulation, 
the European Small Claims procedure shall be governed by the procedural law of the Member State in which 
the procedure is being conducted.
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Council Regulation it is mandatory for all EU member states and there is no need for 
ratifi cation.
Special jurisdictional rules that apply in all cases involving a consumer6 are also found 
in the revised Brussels I Regulation (Regulation 44/2001). Even in this regulation we 
fi nd the same defi nition as in Regulation 83/2011, that is, an individual who acts for 
strictly personal reasons, excluded from commercial activity. Here we fi nd provisions 
of the lawsuit in specifi c cases in the plaintiff ’s permanent residence (the complainant/ 
consumer), and not the Defendant as the international rule, as envisioned by the 
Brussels Convention. The purpose of this article is always the legislator’s eff ort to 
lower the expenses of the law suit.
The Regulation harmonizes jurisdiction by simplifying but envisages unchanged 
procedures on enforcement, that is, the enforcement law procedures of the country 
where it will be enforced. Although simplifying and lowering the costs of the trial 
procedure, the execution procedure being left  unchanged leads to delays and 
expenses. This also aff ects the customer’s decision to follow the procedures, oft en 
long and at a lot of expense.
C) Regulation 2013/11, Regulation on Alternative Dispute Resolution
The Regulation on Alternative Dispute Resolution of Consumers, with its adoption, 
amends Regulations 2006/2004 and 2009/22 / EC. The Regulation applies to out-of-
court sett lement of disputes between the consumer and the trader within the same 
Member State or cross-border within the EU with the assistance of ADR Institution. 
Here are excluded the cases where the consumer has a permanent residence in the 
EU and a merchant outside the EU, and vice versa. Its scope is contractual obligations 
deriving from a contract of sale or service, contracts concluded via the internet or 
at the trader’s offi  ce, only within the European Community. This Regulation only 
addresses claims fi led by a consumer against a trader. ADR is an institution that 
is established on a sustainable basis and provides a solution to disputes under 
the Alternative Dispute Resolution Procedure. The principles governed by the 
regulation ensure that the ADR institution and the consumer who have the right 
to fi le complaints under these procedures are in accordance with the purposes of 
the Regulation and strengthen the confi dence of consumers and traders. To ensure 
the effi  ciency of the process development, the ADR Procedure is either prepay or at 
a normal customer fee. However, the consumer has the freedom to sue the dealer 
before a court. Although the ADR Regulation provides guarantees on the procedure, 
the right to a fair trial and eff ective remedy are fundamental rights set out in Article 
47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
In the three procedures listed above, the customer should fi rst contact the trader and 
claim his claim. By contacting the trader at the address notifi ed by him prior to the 
conclusion of the contract, without extra costs the customer may fulfi ll his claim. In 
case the trader does not meet the customer’s complaint, then the customer may seek 
the assistance of a separate ADR Institution or associations that are numerous in the 
entire territory of the European member countries and easily accessible via email or 
fi ll out the forms on their offi  cial web site.
Below we will look in detail the procedural steps of a customer to decide his right 
instead, through the procedure of Regulation 861/2007.
6  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:EN:PDF .
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In all cases, when the customer aft er receiving goods purchased or received the 
service, thinks that is defective, damaged or not the item or service described by the 
trader and complains about this fact, the steps to follow:
a) The fi rst step to be followed by the customer is to contact the trader in writing. 

If the trader responds positively and acts to establish the customer’s right in the 
country then the consumer’s goal is reached and the dispute is resolved here.

In the event that the trader does not provide the solution expected by the customer 
then the customer can turn to one of the associations operating in the customer’s 
place. Associations help the consumer with information about his right and the 
steps he should follow. They provide consultations on the dispute and the rights 
and obligations of the parties. But they also take action in consumer protection for 
the best possible solution and reestablishment of the country’s right. In some cases, 
the activity off ered by the trader and his fi eld of commercial activity may have a 
supervisory authority, according to the domestic legislation, and the consumer may 
address the authority. 
b) The consumer may request extra-judicial elections in case the steps undertaken 
above do not succeed. The Alternative Dispute Resolution procedures are mediation 
provided by structures / institutions such as arbitrator, mediator, ombudsman, or 
oversight service or commodity structure. 
c) Formal legal action to resolve the dispute.
For each claim within the European Union, up to the value of 5000 Euros (not 
including damage and interest), the customer has the right to seek remedy through a 
complaint through the European Small Claims Procedure. In developing this appeal 
procedure, the customer does not need the assistance of a lawyer, the necessary legal 
aid is mandatory to be given by the court of permanent residence of the customer. The 
customer may appeal against a person, business or similar body, with the exclusion of 
same areas specifi ed by the regulation.  
The European Small Claims Procedure is a compulsory writt en procedure. Regarding 
fi lling out the forms should be as clear as possible because it should be kept in mind that 
the Respondent may try to deny the claim, providing as much details and evidence as 
to be compelling and the claim to be accepted. The language used by the Appellant is 
the offi  cial language of the court where the request is fi led, as well as the evidence in 
support of the application must be in the same language. The consumer may request 
a hearing, but it is the court that decides. The court itself has the authority to issue the 
small appeals procedure and delegate it to the normal trial. The fi nal decision of the 
court is issued with a certifi cate that acknowledges the decision in the place where 
the verdict will be executed, in the language of the country where it will be executed.
Article 9 provides that the court must specify the means of taking evidence and 
hear evidence from experts only when it is necessary for the decision. At the court’s 
decision on the taking of evidence, the court should take into account the costs of 
obtaining such evidence, all in the context of the policy, according to Articles 1, 16 and 
29 of the Regulation on Complaints, where the main is the pursuit of cross-border 
allegations with the lowest value. 
If the court fi nds that the form is fi lled in according to the requirements of the 
applicable law, it sends it by mail to the Defendant specifying its procedural right 
to fi le a counterclaim, to submit evidence rejecting the claim of the Appellant. The 
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court upon receipt of the request must send the complaint and the evidence to the 
respondent within 14 (fourteen) days. The defendant, in turn, must exercise his right 
within 30 (thirty) days, otherwise the court proceeds further. 
Upon receipt of the complaint, the Respondent has the right to fi le a counterclaim 
(always complying with the requirements of Directive 861/2007) by fi lling out forms 
made available by the court, presenting evidence or not exercising his procedural 
rights. If the court has no response from the Respondent within 30 (thirty) days of 
receipt of the complaint and additional documents, proceeds with the trial. At any 
point in the procedure, the Respondent may accept the complaint in whole or in part 
or may not accept it at all.

Conclusion

The main scope of the regulation Brussels I is to have quicker and more effi  cient 
remedies for the consumer, of course with less expenses in the shorter time possible. 
But if the consumer chooses a way to establish his right in the country, for example 
through Regulation 861/2007, the other party may challenge the decision taken in 
an EU Member State through Regulation 44/2001, hindering his legal position and 
failing to reach the expected end, namely the restoration of his right to the country.
It is very valuable the active role of the court in legal help towards the consumer, 
in fi lling and in consultation of the legal suit. But there is still work to be done in 
protecting the human rights of consumers in EU and outside EU.
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Customer position according to Albanian legislation
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Abstract

In all societies and the most developed ones, the position of the consumer is too delicate. 
Sometimes, the main cause is the desire the maximizing the profi ts by the traders. But the 
customer indirectly determines the fate of a good or service on the market, choosing a product 
instead of another. Consumer are infl uenced by factors such as family budget, meeting the 
most necessary family needs, prioritizing goods and services purchased, etc. Of course, the 
manufacturer is not interested in placing a product on the market that does not have a sale.
Although many talk and write about the consumer as the weakest part on the relationship 
between consumer and trader in the market, which needs active protection from the state 
not only through legislation but also through consumer protection institutions, and also 
the consumer should be recognized and enforce the procedures and legislation in power to 
have full and comprehensive protection. That is, a well-informed consumer on his rights and 
obligations, both material and procedural, is a potentially more protected consumer and the 
law and institutions have achieved the goal. But is the consumer really protected?

Keywords: consumer, protection, legislation, Albanian, market.

Customer position according to Albanian legislation

Although consumer protection in Albania is a relatively new fi eld, occasionally 
there have been att empts to strengthen the legislation on consumer protection and 
practical steps to protect consumers, by amending the legislation in accordance with 
the EU Directives and Regulations and the adoption of the Consumer Protection 
Strategy 2014-2020. However, the Albanian consumer has a lack of information on 
his material and procedural rights. This fact is a recurring recommendation of the 
European Commission in the Progress Reports of previous years.
In accordance with the legislation in force, the consumer has several steps to pursue 
and restore his right:
A) Friendly sett lement of the dispute;
B) Appeal to state institutions;
C) Judicial sett lement;
Let’s analyze the steps of the customer by dealing with concrete cases. Since the 
practice is very scarce, it has been very diffi  cult to identify cases that aft er appeal to 
the Consumer Protection Commission have appealed to the court the decision, here 
I refer to the cases with the object of ‘distance purchases’, which is the subject of this 
study .
A) Friendly sett lement of the dispute
Prior to entering into a distance contract, the customer must be informed about 
his rights and must identify the trader with whom he is signing the contract. The 
customer must be vigilant and be informed of the goods and service contracted upon, 
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the specifi cations and details on the merchandise off ered by the trader of sales. The 
customer should see the specifi cs of the goods or services and to satisfy it that the 
goods or services for which you are connecting is compatible contract details and 
specifi cations with details and specifi cs of his demands.
Consumer Protection Law (CPL) requires the customer to contact the dealer at 
the addresses previously notifi ed upon receipt of the goods upon delivery or aft er 
the receipt of the service if it fi nds defects in the good object of the contract. The 
trader is responsible for the discrepancies of the qualities and characteristics of the 
goods for a period of 2 (two) years from the moment of delivery of the goods. While 
discrepancies found within six (6) months from delivery shall be presumed to have 
existed at the time of delivery, except when this presumption is incompatible with 
the nature of the goods or inconsistency. The trader has the obligation to accept the 
customer’s complaint at any place of business activity, immediately or within 3 days 
of the submission of the application. In the event of discrepancy, the customer asks the 
dealer to repair the goods or replace them free of charge, where possible and where 
repair is proportionate. Replacement or repair is carried out within a reasonable 
period, agreed between the parties but not more than 30 (thirty) calendar days. The 
warranty period aft er the repair is automatically extended to cover the occurrence of 
the same inconsistency. If this happens, the customer may request the replacement 
of the goods. In cases where the consumer is not given the opportunity to repair or 
replacement or when not performed repair or replacement customer is entitled to 
request proportionate reduction in price or cancellation of contract.
If the customer aft er complaint presented to the trader has failed to resolve the 
situation may choose the institutional way to resolve his dispute.
B) Appeal to state institutions;
The customer submits a complaint to the Organizations of Customer Protection or to 
the Consumer Protection Commission electronically or by mail within 30 (thirty) days 
of the fi nding or acknowledging the violation committ ed. The consumer can exercise 
his right of appeal individually or through a non-profi t association or organization. 
The law has given the opportunity so that the customer as the weakest party in this 
relationship can get all possible help from professionals.
The complaint shall be fi lled in Albanian according to the standard form of complaint 
the approved model or electronically on the offi  cial website. The Commission is a 
decision-making body and examines violations of: a) unfair commercial practices; 
unfair, misleading and comparative publicity; c) unfair terms in contracts with 
consumers; d) the sales of goods, accompanied by guarantees and contractual 
compatibility; e) contracts concluded outside trading centers; f) distance contracts; g) 
the sale of energy, water and telecommunications services; h) contracts for the use of 
immovable property; i) consumer loans; j) travel package contracts.
In considering a consumer’s request / complaint, the CPC decides whether it has 
jurisdiction over the area under consideration. If the complaint goes outside the 
scope of its activity, it notifi es the responsible authority.
The customer complaint addressed to CPC should contain the following information:
a) Identity data of the complainant;
b) The complainant’s address;
c) A brief description of the alleged violation;
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d) The name of the business entity that has committ ed the violation of the consumer’s 
right;
e) The address of the subject that has committ ed the violation;
f) A description of the type and amount of damage the consumer has suff ered from 
a breach of his right;
g) Explanations regarding the actions performed by the complainant until the 
moment of submission of the application;
h) Information regarding the contact or att empts made to resolve the dispute amicably.
Aft er fi ling of the complaint, it is verifi ed whether the complaint is complete or not. 
Only complete complaints in the data required by law are recorded, otherwise they 
are returned to the customer for completion. Aft er the registration of the request, 
the Commission decides within 30 days, and for motivated reasons it may extend 
the deadline by up to 20 more days. The Technical Secretariat verifi es the formal 
side of the claim, that is the jurisdiction, the form of the request, the accompanying 
the documents. While the Commission basically examines the complaint within the 
premises and the reasons set out in the complaint.
The Commission may, in its decision, issue warnings to remedy the off ense; to impose 
binding measures for correcting the violation; order the prohibition of the violation or 
impose fi nes. The Commission’s decision can be appealed to the court or adjudicated 
by a licensed and recognized Mediation Institution of the Ministry of Justice.
Decisions of the Consumer Protection Commission (CPC)
In the meeting of 01/04/2010, the CPC through a consumer complaint has considered 
the practice of not submitt ing the invoices by the company X telephony operator to 
the physical address of the customer. CPC has notifi ed the operator about the date 
that the meeting will be held and has invited him to participate but the operator 
has refused to been presented. Aft er reviewing the case, CPC has concluded that not 
providing the customers with the respective bill in their home is in violation of Law 
No. 9902, dated 17/04/2008 “On Consumer Protection”. Therefore in Decision No. 2 
dated 01/04/2010 CPC decided to fi ne the operator X with 70.000 (seventy thousand) 
Lekë, ordered the prohibition of the violation, ordered the billing for the months of 
April 2010 and sequently to be done in accordance with Law No. 9902.
In Decision No. 5 dated 30/07/2010 CPC has verifi ed again that Company X did not 
provide billing details in customer invoices in violation of Title I of Part VII of Article 
40 LCP and again ordered to remedy the violation and to ensure that billing for the 
fi xed telephony service, for the months of November 2010 and the following will be 
in accordance with LMK.
Again in Decision No. 16 dated 04/02/2011 CPC has found a violation of Company X 
in the manner of untimely billing of the customer’s invoice in violation of the decisions 
of CPC No. 2 dated 01/04/2010 and No. 5 dated 30.07 / 2010. CPC has imposed an 
administrative measure amounting to ALL 70,000 (seventy thousand) in violation of 
article 40, 57 point 2 / a of LCP, as well as point 6 / (b) and (c) and 31 of DCM No. 1444 
dated 22/10/10, 2008.
To the Y Company diff erent customers have submitt ed special complaints about the 
practice of off ering a promotional game of the company on the “Dream of Summer” 
game. CPC with Decision No. 10, dated 25/10/2010 fi nds that: The game was 
conducted online via SMS received from customers in their numbers provided by Y 
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Company, sending questions and the client had to answer1. CPC fi nds that through 
the SMS, leafl ets, TV publicity and the information web site provided was defi cient 
on the procedures and how to earn more points than others, or by registering how 
many points were earned. More detailed information about the promotional game 
was on the web site but the company did not orientate its customers or invite them 
to read the rules on the web site. Meanwhile, the tool that provided instant access to 
game information was sending SMS to the customer. SMS text messages sent by the 
Y Company to its subscribers were general and no information was provided about 
where the full information on the rules of the promotional game “Dream of Summer” 
could be obtained, as verifi ed by the reading of  some message texts related to the 
promotional game by some subscribers in the presence of representatives of the Y 
Company.
CMC maintained that the information provided in the leafl et: “If you can accumulate 
more points than other players by correctly answering the questions by SMS Within 
the day you automatically become the winner of a HP Presario 15 laptop”, it is not 
found in the published Game Rules on the Y Society’s web site. The information in 
the leafl et does not match that on the web site that had this content: “The more points 
you accumulate, the more opportunities a user has to win in the electronic lott ery, as 
there is more participation. The electronic receipt is casual and is based on each user’s 
performance points. The off ered prices will be 50 TV + 50 Laptops + 1 car. “
Comparing the responses recorded and made available by Y Company, CMC found 
that in some cases the consumer was deceived by turning the response system as 
if the answer was incorrect when it actually results correct. It was also found that 
in none of the promotional communication tools used by Y Company, limited time 
information on customer response was provided. Also the Y company’s claim that the 
arrival of another question on the mobile phone means that it did not respond to the 
previous question can not be accepted as long as this explanation is not explained in 
any of the means of information and communication with the consumer.
It was also ascertained by KMK that continuous SMS was sent to the customer even 
when he did not respond or did not respond to the invitation to participate in the 
game. Oft en pushing them by winning the starting points if they started the game. Y 
Company preteded that bonus points are earned even without sending a confi rmation 
SMS for participation. This Y Company’s point of view is not found anywhere in the 
Rules of Participation in the Game, or on the Y Company’s web site2.
CMP fi nds that Company Y has used misleading and aggressive practices in the sense 
of LCP Part IV, Trading Practices, Chapter I, Unfair Commercial Practices:
- Article 15, paragraph 1, “A commercial practice is misleading when, considering all its 
features and circumstances, as well as the limitations of the means of communication, lays out 
the information that the average consumer needs to be informed of make a decision and, in this 
way, makes or is likely to make the average consumer make a decision that he would otherwise 
not have received”. 
- Article 17 / B, point 4 is considered aggressive commercial practice: “Making 

1  Decision no 10 date 25/10/2010 of Consumer Protection Commission,  http://kmk.ekonomia.gov.al/wp-
content/uploads/2015/10/Vendim-10-mbledhja-10.pdf .
2  Decision no 10 date 25/10/2010 of Consumer Protection Commission,  http://kmk.ekonomia.gov.al/wp-
content/uploads/2015/10/Vendim-10-mbledhja-10.pdf.



117

Vol. 4 No.2
September 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

continuous and unwanted requests by telephone, fax, email or other means of distance 
communication, except in cases and within the justifi ed extent to the implementation 
of a contractual obligation “.
CPC, taking into account the evidence presented by the parties and from the analysis 
of facts and circumstances, imposed a fi ne of 70,000 (seventy thousand) ALL, to take 
measures not to repeat such commercial practices.
The CPC’s decision was fi led with the Y Court by the Court. The Court maintained 
the same interpretative att itude with the CPC by leaving the administrative measure 
decision in force and a ban on repeating such aggressive and misleading trade 
practices.
C) Judicial sett lement;
The parties involved in a dispute have the right each of them to address the court with 
a lawsuit for resett lement instead of the right or to address to a licensed intermediary 
institution approved by the Ministry of Justice.
Judgments or mediators’ decisions are binding on the parties and enforced through 
the Bailiff ’s Institution.
Mediation is an out-of-court activity by which parties seek the sett lement of a 
dispute by a mediator (a third neutral person)3 for an acceptable sett lement between 
the parties and that does not contradict the law. Mediation under the applicable 
legislation applies to all disputes in the fi eld of civil, commercial, labor and family 
law. There are times when parties can turn their own will to a mediator for sett lement 
but sometimes it may be and suggested by the fi rst instance court.
The mediation procedure begins aft er the notifi cation of the mediation request from 
one party to the other party or from the date of referral of the case by the court for 
mediation. If the party invited to mediation does not accept within the deadline set 
by law aft er the invitation is sent, the inviting party does not lose the right to initiate 
court proceedings due to the expiry of the time limit for fi ling the lawsuit. The parties 
have the right to appoint the mediator jointly from the list of licensed intermediaries.
The mediator in the process carries out an active role before the mediation procedure 
begins, and it has the obligation to communicate to the parties the purpose of the 
mediation, the basic principles underlying the mediation, the role of the mediator 
and the parties in the process, the costs and eff ects of the mediation agreement4. 
Parties when agreeing to carry out a mediation process jointly sign an agreement 
whereby they designate: a) identifi cation of the parties and their representatives; b) 
the object of the dispute; c) agree with the principles of mediation and with the joint 
mediator; d) the place of mediation; e) mediation costs and reward of the mediator. 
In the absence of an agreement agreed by the parties on the manner of development 
of the process, the mediator may, through its active role, decide itself in the most 
appropriate manner for the parties, in equality between them, based on the object 
and nature of the case for review, the requests of the parties that they can present at 
any time during the mediation procedure with the aim of a quick resolution of the 
dispute.

3  Law No. 10385, dated 24.02.2011 “On mediation in dispute resolution”;   Approached to the Directive 
2008/52/EC “On some aspects of mediation in civil and commercial matters”, no CELEX 32008l0052.
4  Law No. 10385, dated 24.02.2011 “On mediation in dispute resolution”;   Approached to the Directive 
2008/52/EC “On some aspects of mediation in civil and commercial matters”, no CELEX 32008l0052.
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Upon termination of the case by the mediator and reaching a sett lement agreement, 
the mediator notifi es the court (this in cases referred by the court) and sends the acts 
to the court. In the cases of ‘civil and commercial’ judgments, the judicial authorities 
approve the sett lement of the case by conciliation, unless the court fi nds that it has 
been invalid.
Instead of the mediation procedure, the consumer may decide to fi le a lawsuit with 
jurisdiction over his / her case for resett lement instead of the alleged right. But the 
Albanian procedural law does not foresee any facilitation or acceleration of the trial 
procedure for cases involving a consumer in a court case. This entails spending 
and timely prolongation for the customer by making it diffi  cult for him to stand. 
Execution of court decisions or enforcement agreements is governed by principles 
and legislation on executions of decisions, pursuant to the Civil Procedure Code.

Conclusions

From the analysis of the facts and the procedure followed by the consumer for the 
resett lement instead of the right we note that in the procedure governed by the 
Albanian legislation, the Albanian consumer faces a lot of costs and procedural 
delays, greatly hampering his position.
If legislation were to be supplemented by Regulation 861/2007, then the consumer 
would have a stronger tool, feasible in time and less spending to establish his or 
her right. Also, Albanian legislation needs to be improved with more simplifi ed 
procedures. Legal expenses consultancy needs to be minimized, state institutions 
should provide legal advice and quickly achieve consumer sett lement.
But it is not enough just to provide the state legal consulting institutions, consumers 
should be informed of their rights and ways of restoring their rights in the shortest 
time and without spending. Thus, only in the areas of awareness of state institutions 
in cooperation with consumer protection associations can be achieved full and 
comprehensive information.
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Abstrakt

Ky punim ka si qëllim të bëjë një prezantim të situatës së punësimit në Shqipëri,bazuar në 
kritere të ndryshme.Por mbi të gjitha me anë të këtĳ  punimi,duam të tregojmë sesa mundësi 
na ofron tregu i punës për të gjithë të diplomuarit e fushave të ndryshme. Arsimi luan një rol 
shumë të rëndësishëm në krĳ imin e kapitalit njerëzor dhe është një nga premisat për zhvillimin 
ekonomik dhe social të një vendi. Statistikat e tregut të punës janë thelbësore për hartimin 
e shumë prej politikave sociale dhe ekonomike.Por problemi që haset më së shumti është 
tranzicionit nga shkolla në punë,i pranishëm në një masë të madhe, si në institucionet private 
ashtu edhe në ato publike të arsimit. Matja dhe ndjekja e ecurisë së treguesve të punësimit dhe 
papunësisë i shërben jo vetëm analizave të situatës aktuale, por edhe monitorimit të strategjive 
të hartuara dhe marrjes në kohë të masave për të parandaluar rënien ekonomike ose për të 
nxitur më tej përmirësimin ekonomik. Duhet të kemi parasysh se një treg pune që funksionon 
mirë është ai që përthith shumicën e të sapo diplomuarve brenda pak muajsh nga përfundimit 
i shkollimit të tyre. Në ditët e sotme ky proçes po bëhet një sfi dë e madhe .Për më tepër, kriza 
e zgjatur e punësimit në vend i detyron të rinjtë jo vetëm të presin më gjatë për punën e tyre 
të parë, por edhe për të qenë më pak selektiv për llojin e punëve që ata janë duke kërkuar dhe 
duke pranuar. Për mbledhjen e të dhënave në hartimin e këtĳ  punimi janë përdorur metoda të 
përgjithshme,si metoda analitike, metoda cilësore dhe që konsiston në gërshtimin e të dhënave 
primare me ato sekondare.Në punim fi llimisht do të jepet një tablo e zhvillimit të tregut të 
punës,ndikimi që kanë si në jeten ekonomike dhe sociale.Më pas do të ndalemi sesa ky treg 
pune u ofron mundësi të diplomuarve dhe sesi ka ndryshuar tregu i punës nga ndikimet e 
globalizimit,duke u shoqëruar me përfundimet përkatëse.

Fjalët kyçe:tregu i punës,arsimi i lartë,tranzicioni arsim-punësim,globalizimi,puna dhe 
teknologjia.

Hyrje
Ashtu siç është theksuar gjithmonë në diskutime dhe debate të ndryshme akademike 
dhe jo vetëm,arsimi është një nga elementët më të rëndësishëm në krĳ imin e kapitalit 
njerëzor për zhvillimin ekonomik dhe social.Në Shqipëri e drejta e arsimimit është 
e garantuar me Kushtetutë, për të gjithë shtetasit pa asnjë lloj dallimi. Dokumentet 
nëpërmjet të cilave shprehen politikat arsimore, janë Strategjitë e zhvillimit për 
arsimin e lartë dhe atë parauniversitar, si edhe ligjet përkatëse. Ndërsa janë statistikat 
ato të cilat pasqyrojnë në të dhëna dhe tregues, aktivitetin arsimor që kryhet në vend.
Statistikat e punësimit mund të përdoren për një numër analizash të ndryshme, 
përfshirë ato makro-ekonomike që e shohin punën si një faktor prodhimi. Në nivel 
mikro, ato përdoren për të studiuar një sërë aspektesh sociale që lidhen me situatën 
e punësimit të një individi: siç është punësimi si një burim i të ardhurave familjare, 
integrimi social i imigrantëve, etj. Duke qenë një tregues strukturor dhe afat-shkurtër, 
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nga ana tjetër ai pasqyron strukturën e tregjeve të punës apo sistemeve ekonomike si 
dhe ndjek ciklin e biznesit. Shkalla e papunësisë, nga ana tjetër, e përkufi zuar sipas 
standardeve të përcaktuara nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ONP) është një 
nga treguesit më të rëndësishëm të përdorur gjerësisht për krahasim ndërkombëtar 
dhe kohor. Ajo është një tregues i rëndësishëm në aspektin social dhe atë ekonomik. 
Shkalla e papunësisë së një vendi nuk tregon vetëm përqindjen e forcës punëtore që 
nuk punon, por edhe kapacitetin e papërdorur të punës së një vendi. Për më tepër, 
ndryshimet në shkallën e papunësisë mund të jenë shenjat e para të një përmirësimi 
ekonomik apo të një krize ekonomike në vend.
Statistikat e punësimit janë në thelb të shumë politikave të një vendi, për të cilat 
hartohen strategji, vendosen objektiva kombëtare dhe hartohen plane veprimi që 
duhen ndërmarrë për implementimin e tyre. Këto statistika i shërbejnë jo vetëm 
hartimit të strategjive të punësimit por edhe hartimit të strategjive të arsimit (sikurse 
zgjerimi dhe përmirësimi i arsimit profesional, fokusimi në degë ku kërkesat për 
punësim janë më të mëdha apo sigurimi i mundësive për arsimim përgjatë gjithë 
jetës), rritjes së mundësive të punësimit për të rinjtë, përmirësimeve në drejtim 
të disponueshmërisë së institucioneve të kujdesit për fëmĳ ët duke rritur kështu 
mundësitë për pjesëmarrje në punësim etj. Matja dhe ndjekja e ecurisë së treguesve 
të punësimit dhe papunësisë i shërben jo vetëm analizave të situatës aktuale, por 
edhe monitorimit të strategjive të hartuara dhe marrjes në kohë të masave për të 
parandaluar rënien ekonomike ose për të nxitur më tej përmirësimin ekonomik. 

2)Punësimi,korniza teorike dhe statistikore

Politikat aktive dhe pasive të punësimit bien në institucionet e tregut të punës, të cilat 
janë pjesë përbërëse e vendosur të rregulloreve, ligjeve dhe strukturave institucionale 
organizative që rregullojnë punën - të tilla si, për shembull, shkalla e sindikalizmit 
(sa punëtorë janë të regjistruar në bashkim), shkalla e mbulimit  të bisedimeve (sa 
punëtorët të marrin pagat e negociuara nga sindikatat), shkalla e centralizimit të 
bisedimeve të pagave, paga minimale, skemat e mbrojtjes të punësimit. Institucione 
të tilla kanë qenë subjekt i debateve të gjera dhe të nxehta që nga vitet ‘80, duke 
qenë se ata të shkaktojnë, sipas disa studimeve, këmbëngulja e papërsosmëritë dhe 
ngurtësinë që pengojnë në fakt funksionimin normal të tregut të punës. Në përgjithësi, 
institucionet e tregut të punës mund të përshkruhen si mjete që sigurojnë sigurime 
kundër luhatjeve të papritura në tregun e punës . Megjithatë, ato ndryshojnë në 
funksionimin normal të tregut, duke prodhuar rezultate që nuk janë gjithmonë të 
dëshirueshme.. Marrëdhëniet në mes të papunësisë dhe institucioneve që rregullojnë 
funksionimin e tregut të punës është në fakt empirikisht shqyrtuar në disa vepra 
të fundit dhe paraqet paqartësi të ndryshme parashikuese në lidhje me kornizën e 
ekzaminuar.1

Tani do të ndalemi në përkufi zimet se çfarë kuptojmë me të punësuar dhe persona të 
papunë dhe sesi ka ndryshuar raporti i punësimit sipas profesioneve,gjinisë,grupm
oshave dhe arsimit të lartë.Duhet të kemi parasysh se për sa më sipër i jemi referuar 
përkufi zimeve dhe të dhënave të mbledhura nga INSTAT,për periudhën 2012-2016
Popullsia në moshë pune është popullsia 15-64 vjeç.Shkalla e punësimit është raporti 
i të punësuarve 15-64 vjeç kundrejt popullsisë në moshë pune.Të punësuar janë 
1  Elisabetta Bilotta, Paola Meozzi, Christian Nardella, (2014)‘Istituzioni del mercato del lavoro e 
disoccupazione’, Discussion Paper nr.180,fq 5.
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personat në moshë mbi 15 vjeç të cilët kanë punuar gjatë javës së referencës,qoft ë 
edhe për një orë në javë – kundrejt një page apo përfi timi. Konsiderohen të punësuar 
edhe personat që nuk punuan në javën e referencës, por që e kishin një punë nga e 
cila munguan përkohësisht për arsye si sëmundje, pushime, arsimim/ trajnim, grevë, 
leje lindje, mot i keq etj. (Personat të cilët punojnë në fermën e tyre të vogël, të cilët 
nuk shesin produktet e tyre, por prodhojnë vetëm për vetë-konsum, konsiderohen 
të punësuar).Statistikat e tregut të punës janë thelbësore për hartimin e shumë prej 
politikave sociale dhe ekonomike. Shkalla e punësimit, me fj alë të tjera, proporcioni i 
popullsisë në moshë pune që është e punësuar, është një tregues social kyç. 
Ky nënkapitull siguron informacion mbi statistikat aktuale të punësimit në Shqipëri, 
duke përfshirë edhe një analizë të bazuar në dimensione të rëndësishme socio-
ekonomike: statistikat e punësimit tregojnë diferenca të konsiderueshme sipas gjinisë, 
moshës, nivelit arsimor etj. 
Burimi i të dhënave për të gjithë informacionin që do të prezantohet në këtë 
nënkapitull është Anketa e Forcave të Punës e kryer pranë familjeve,për periudhën 
2012-2016.
Në bazë të Anketës së Forcave të Punës (AFP), shkalla e punësimit për personat 15-64 
vjeç, pas një rënieje nga 55,9% në vitin 2012 në 49,9 % në vitin 2013, pati një tendencë 
në rritje përgjatë periudhës 2014-2016, duke arritur në fund të kësaj periudhe përsëri 
vlerën e vitit 2012 me 55,9 % .Shkallët e punësimit përgjithësisht janë më të ulëta për 
femrat dhe ndër më të rinjtë. Kjo karakteristikë vërehet edhe në tregun tonë të punës.
Gjatë gjithë periudhës 2012-2016, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç ka 
qenë më e ulët ndër femrat krahasimisht me meshkujt. Diferenca ndërmjet dy vlerave 
të shkallëve të punësimit gjatë periudhës që po analizojmë ka qenë më e ulët në vitin 
2016 me 12,2 pikë përqindje (61,9 % për meshkujt dhe 49,7 % për femrat 15-64 vjeç) 
dhe më e madhe në vitin 2015 me 15 pikë përqindje (60,5 % për meshkujt dhe 45,5 % 
për femrat 15-64 vjeç)
Analiza sipas moshës tregon që shkallët e punësimit janë më të ulëta për grup-moshat 
më të reja (15-29 vjeç) krahasimisht me ato më të mëdha (30-64 vjeç). Në vitin 2016 
shkalla e punësimit për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç ishte 32,4 %, ndërsa për ata të 
moshës 30-64 vjeç ishte 67,2 %. Përsa i përket tendencës së shkallës së punësimit të të 
rinjve gjatë periudhës që po analizojmë, vlera më e lartë vërehet në vitin 2012 me 34,5 
%; më pas vërehet një ulje e këtĳ  treguesi në vlerën 28,2 % në vitet 2013, 2014 dhe një 
rritje e mëpastajme në vitet 2015 dhe 2016 respektivisht në vlerat 29,8 % dhe 32,4 %. 
Analiza e shkallës së punësimit të të rinjve në moshë 15-29 vjeç sipas gjinisë, tregon 
që ajo ndjek tendencën e treguesit respektiv për moshën 15-64 vjeç, pra është më e 
lartë për meshkujt krahasimisht me femrat. Diferenca ndërmjet dy treguesve ka patur 
vlerën më të ulët në vitin 2012 me 9,3 pikë përqindje dhe vlerën më të lartë në vitin 
2015 me 12,6 pikë përqindje. 
Shkallët e punësimit ndryshojnë konsiderueshëm sipas nivelit më të lartë arsimor. Për 
popullsinë 15-64 vjeç, shkalla e punësimit është dukshëm më e lartë për personat me 
arsim të lartë dhe ata me arsim të mesëm profesional dhe kjo vihet re përgjatë gjithë 
periudhës 2012-2016. Në vitin 2016 ky tregues shënoi vlerën 66,6 % për të punësuarit 
me arsim të lartë, 64,5 % për ata me arsim të mesëm profesional, 52,5 % për ata me 
arsim deri 8/9 vjeçar dhe 52,3 % për ata me arsim të mesëm të përgjithshëm 
Të punësuarit me pagë përbëjnë 41,2 % të të punësuarve 15 vjeç e lart në vitin 2016, 
të vetë-punësuarit 34,9 % dhe punëtorët pa pagesë të familjes 23,9 %. Përsa i përket 
dallimeve gjinore, vlen për t’u veçuar fakti që, në vitin 2016, ndër meshkujt e punësuar 
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në moshë 15 vjeç e lart, 42,0 % e tyre janë të vetëpunësuar, ndërkohë që treguesi 
respektiv për femrat është 25,7 %. E kundërta vihet re ndër punëtorët pa pagesë të 
familjes ku, në të njëjtin vit, përqindja e tyre ndër femrat e punësuara në moshë 15 
vjeç e lart është 31,2 % ndërsa për meshkujt kjo përqindje është vetëm 18,2 %.
Ndër femrat e punësuara 15 vjeç e lart, përqindja e atyre që punojnë në industri është 
14,7 %, ndërkohë që treguesi respektiv për meshkujt është 22,9 %. Sektori i shërbimeve 
nuk paraqet diferenca të mëdha në angazhimin e femrave dhe meshkujve.                                                                       
Të punësuarit me pagë përbëjnë 41,2 % të të punësuarve 15 vjeç e lart në vitin 2016, 
të vetë-punësuarit 34,9 % dhe punëtorët pa pagesë të familjes 23,9 %. Përsa i përket 
dallimeve gjinore, vlen për t’u veçuar fakti që, në vitin 2016, ndër meshkujt e punësuar 
në moshë 15 vjeç e lart, 42,0 % e tyre janë të vetëpunësuar, ndërkohë që treguesi 
respektiv për femrat është 25,7 %. E kundërta vihet re ndër punëtorët pa pagesë të 
familjes ku, në të njëjtin vit, përqindja e tyre ndër femrat e punësuara në moshë 15 
vjeç e lart është 31,2 % ndërsa për meshkujt kjo përqindje është vetëm 18,2 %.
Pra, ndërkohë që nuk ka dallime të mëdha në punësimin me pagë ndër femrat dhe 
meshkujt, femrat i gjejmë më shumë të punësuara si punëtore pa pagesë në biznesin 
e familjes dhe meshkujt më shumë si të vetëpunësuar.
Përsa i përket punësimit sipas grup-profesioneve, 50,7 % e të punësuarve në moshë 
15 vjeç e lart punojnë si “Punonjës të bujqësisë, pyjeve, peshkimit dhe Zejtarë” në 
vitin 2016, pasuar nga grupet e “Nëpunës, Punonjës të shitjeve dhe shërbimeve” dhe 
“Menaxherë, profesionistë dhe teknikë” me respektivisht 17,8 % dhe 17,7 % në vitin 
2016. Të punësuarit në grupet “Punonjës të montimit të pajisjeve dhe makinerive” 
dhe “Profesione elementare” zënë një përqindje më të ulët me përkatësisht 7,4 % dhe 
6,1 % të të punësuarve në moshë 15 vjeç e lart në vitin 2016.
Përsa i përket tipit të kontratës së punës për të punësuarit me pagë, 10,9 % e të 
punësuarve me pagë (15-64 vjeç) kishin një punë me kontratë me kohëzgjatje të 
përcaktuar në vitin 2012. Ky proporcion pati një tendencë rritjeje deri në vitin 2014 
me 13,7 %. Ndërsa në vitet 2015 dhe 2016, vlera e tĳ  është respektivisht 11,8 % dhe 
12,5 %.

3)Arsimi i lartë dhe punësimi

Informacioni në Vjetar, përfshin statistika për arsimin zyrtar që kryhet në të gjitha 
nivelet e sistemit arsimor, i cili përbëhet nga arsimi parauniversitar dhe arsimi i lartë. 
Nga krahasimi i të diplomuarve në arsimin e lartë për katër vitet e fundit, midis 
fushave të gjera të studimit, rezulton se numri më i madh i tyre, i përket fushës 
së shkencave sociale, biznesit dhe ligjit. Vendin e dytë e zë fusha e shëndetit dhe 
mirëqenies, megjithëse numri i të diplomuarve në këtë fushë është sa 1/3 e atyre të 
fushës së socialeve në vitin 2013, që shkon deri në 2/5 në vitet 2015 dhe 2016. Shkencat 
e natyrës dhe Inxhinieritë, mbajnë akoma vlera jo shumë të larta ndër të dipomuarit, 
megjithatë kanë një rritje prej 1.2 pikë përqindje duke krahasuar vitet 2012 dhe 2016.
Një tregues i rëndësishëm në arsim, është raporti i nxënësve ose studentëve për 1000 
banorë. Këto raporte paraqiten në rënie për disa arsye. Një ndër arsyet kryesore është 
që studentët por edhe nxënësit shqiptare, shpesh herë preferojnë të studjojnë jashtë 
vendit. Por këtu ndikon edhe plakja e popullsisë së vëndit.2

Tranzicioni nga institucionet arsimore në tregun e punës është një ndër vështirësitë 
kryesore të të rinjve dhe një ndër shkaqet e papunësisë te të rinjtë. Shpesh ky 
2  Vjetari Statistikor 2017,INSTAT.
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tranzicion shoqërohet edhe me probleme, pasi sa më e gjatë koha e pritjes për punë 
mbas diplomimit aq më shumë ulet motivimi i tyre për të qenë konkurrues në treg. 
Gjithashtu, një tranzicion i gjatë është një dëmtim i kapitalit human të akumuluar 
përgjatë viteve të shkollimit dhe në raste të tjera, kur për shkak të rrethanave 
pranohen punë në profesione të tjera, dëmtimi është edhe më i madh. Për këto arsye, 
një periudhë më e shkurtër tranzicioni nga shkolla në punë është e dëshirueshme. Një 
treg pune që funksionon mire është ai që absorbon shumicën e të sapo diplomuarve 
brenda pak muajsh nga përfundimit i shkollimit të tyre. Aktualisht ky hap po bëhet 
një sfi dë e madhe dhe mund të kthehet ne një rruge të gjatë. Për më tepër, kriza e 
zgjatur e punësimit ne vendi detyron të rinjtë jo vetëm të presin më gjatë për punën 
e tyre të parë, por edhe për të qenë më pak selektiv për llojin e punëve të para që ata 
janë duke kërkuar dhe duke pranuar.3

 Këtĳ  faktori i shtohet edhe mos familjarizimi i prindërve apo të rriturve me modelin 
e tregut konkurrues të punës. Shumica e tyre kanë fi lluar punë pas viteve ‘90, kur 
sektori privat sapo kishte fi lluar dhe pjesa më e madhe e vendeve të punës ofrohej 
ende nga sektori publik. Si e tillë rruga e tyre profesionale ndërtohej nga shteti dhe 
madje edhe në qoft ë se nuk ishte ajo e dëshiruara, të paktën nuk ishte e pasigurt. Sot, të 
kuptuarit dhe të pranuarit e pasigurisë në karrierën e fëmĳ ëve të tyre, duhet ti shtohet 
dhe kompleksiteti i sektorëve dhe profesioneve të reja, kompleksiteti i mekanizmave 
ekzistues të tregut të punës në krahasim me një sistem të centralizuar dhe të 
organizuar, shumëfi shimi i diplomave dhe kualifi kimeve, dhe rruga jotradicionale e 
profesioneve të të rinjve në sistemin post-modern ekonomik të sotëm. 4

Sipas Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aft ësim (2014-2020), problemi 
i tranzicionit nga shkolla në punë është i pranishëm në një masë të madhe, si në 
institucionet private ashtu edhe në ato publike të arsimit. Aktorët e Agjencisë së 
Formimit Profesional kanë të njëjtin qëndrim përsa i përket përparimit të bërë deri 
tani në këtë fushë. Ata e pranojnë se tashmë ekzistojnë disa raste të praktikës së mirë të 
bashkëpunimit të institucioneve të arsimit me tregun e punës, por pavarësisht kësaj, 
sistemi i AFP-së përballet me një numër mangësish. Aktualisht sistemi i AFPsë nuk 
është i orientuar drejt kërkesës së tregut të punës. Nuk është ndërmarrë ndonjë analizë 
sistematike e tregut të punës për të vlerësuar se cilat janë kualifi kimet e kërkuara 
dhe se si mund të bëhet përshtatja dhe planifi kimi i kurseve në të ardhmen. Shumë 
pak biznese bashkëpunojnë me shkollat për organizimin e orëve të praktikës për 
nxënësit. Në pothuajse të gjitha rastet bizneset që bashkëpunojnë kanë qenë biznese 
të zhvilluara në mënyrë modeste përsa i përket madhësisë dhe teknologjisë. Motivimi 
i tyre i vetëm për të bashkëpunuar ishte i lidhur me kontaktet e tyre personale me 
drejtorët e shkollave. Në të gjitha rastet drejtorët e shkollave pohojnë se bordet janë 
thjesht organe shumë formale, duke pasur parasysh mënyrën se si janë krĳ uar dhe 
se si e ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Këto borde përfshĳ në edhe përfaqësues nga 
biznesi, të cilët nuk luajnë ndonjë rol të rëndësishëm në proceset e vendimmarrjes 
dhe aq më pak të ndihmojnë në lehtësimin e praktikave apo punësimit.5

3  Ardian Civici,(2017)’Raporti i punës në Shqipëri’,Agjensia për Mbrojtjen e Shoqërisë Civile-IPPM,Tiranë.
4  Shtetiweb.org dhe Instituti pwr Bashkwpunim dhe Zhvillim (2015). ‘Trendet e Punësimit Rinor në Shqipëri: 
Çfarë Kërkon Tregu?’,Tiranë: Friedrich-Ebert-Stiftung.
5  Ministria e Mirqenies Sociale dhe Rinise (2014). Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 
2014-2020,Tirane.
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4)Globalizimi dhe tregu i punës

Integrimi ekonomik është pjesë e globalizimit, një element përbërës i saj.Gjatë procesit 
të globalizimit shfaqet integrimi i një numri të madh të tregjeve,ekonomive dhe 
aktorëve ekonomikë.Krĳ ohet në këtë mënyrë një rrjet global fi nanciar,teknologjik etj. 
Globalizimi i ekonomisë botërore, është një proces i integrimit global ndërkombëtar, 
ku tregjet bashkohen dhe eliminohen kufi jtë ndërmjet tregjeve kombëtare dhe 
globale. Një rol shumë të rëndësishëm në procesin e globalizimit luan ekonomia 
globale. Siguria ekonomike ka pasur gjithmonë rëndësi të madhe në përcaktimin e 
sferës së sigurisë të secilit shtet. Ekonomia dhe gjendja e saj vendosin për të gjitha 
sferat e sigurisë ushtarake, politike, sociale dhe kjo nga ana tjetër është e lidhur me 
sigurinë e furnizimit të lëndëve të para, duke përfshirë energjinë, ujin, arsimin dhe 
trajnimin adekuat, përdorimin e politikave të duhura fi nanciare, monetare si dhe 
politikat për përdorimin efi kas të burimeve, të cilat shteti disponon dhe përcakton 
statusin e zhvillimit të saj.6

Globalizim do thotë rritje në internacionalizimin e ekonomive kombëtare si dhe 
depërtimit dhe konvergjencave të mallrave dhe shërbimeve, tregut fi nanciar dhe 
tregjet e punës.Thelbi i proceseve të globalizimit është thellimi i ndarjes së punës 
dhe zgjerimin e tregjeve, duke u manifestuar në forcimin e ndërvarësisë ekonomike 
ndërkombëtare dhe zgjerimin e korpooratave multinacionale. Në themel të rritjes 
së globalizimit qëndrojnë progresi shkencor e teknik dhe liberalizimi i zhvillimit të 
tregtisë ndërkombëtare,investimet e huaja dhe tregjet fi nanciare. Globalizimi fshin 
kufi jtë midis shteteve dhe lehtësia e lëvizjes së kapitalit sjell eliminimin formal të 
kufi jve midis tregjeve globale të punës.Lidhjet e tregjeve globale të punës mund të 
shihen në kontekstin e levizjes së lirë të popullsisë dhe fuqisë punëtore, si dhe përmes 
integrimit ndërkombëtar te prodhimit.Sektori i investimeve private, vendase dhe 
asaj të huaj është rritur, dhe si rezultat është dyfi shuar numri i vendeve të punës qe 
krĳ ohen çdo vit.7 
Në të njëjtën kohë, globalizimi ka qenë subjekt i shumë polemikave.Ai është parë 
shpesh si shkak i problemeve, sidomos për ekonomitë e dobëta dhe kushteve 
të pamjaft ueshme sociale dhe mjedisore në shumëvende në zhvillim.8 Efekti i 
globalizimit në tregjet kombëtare të punës është shfaqur në reduktimin e kërkesës 
për të ashtuquajturat pune tipike,në punësim të plotë për një periudhë të pacaktuar 
dhe rritjen e numrit të vendeve të punës në forma jotipike si:punësimi i pjesshëm, 
punësimit me kontratë për një kohë të kufi zuar, kontratë me thirrje,punë në shtëpi apo 
telecommuting.Format e reja fl eksibël të punësimit çojnë në reduktim në shpenzimet 
e punës dhe koston e kapitalit dhe rrisin mobilitetin e fuqisë punëtore.Këto forma 
fl eksible të marrëdhënies së punës shkaktojnë një numër të madh kundërshtimesh 
e polemikash në shoqëri.Humbja e sigurisë së punës të punonjësve lidhur me 
elasticitietin e tregjeve të punës, çon në pasigurinë ekonomike të të punësuarve,në 
frustrim dhe në një shumëllojshmëri të tensioneve sociale.Globalizimi, robotizimi, 
roli në rritje i njohurive dhe kapitalit intelektual, janë disa nga ndryshimet me të 
cilat ndeshemi shumë shpesh në shoqërinë kontemporane. Ndër faktorët kryesore 
që përcaktojnë globalizmin janë përparimi shkencor dhe teknologjik,konkurrenca 
6  Ardian CIVICI,(2012),’Globazimi…ante portas’,Tiranë.
7 Johannes VARWICK,Sven Bernhard GAREIS,(2005)”The United Nations an introdukction”,Palgrave 
Macmillan.
8  Joseph STIGLITZ,(2003),”Globalization and Its Discontents”,Published by .W.WNorton.
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ndërkombëtare dhe politika shtetërore. Shfaqet kështu globalizimi i tregjeve dhe i 
konkurrencës të shkaktuar nga faktorë të tillë.9

Ndryshimet teknologjike ndikojnë në ndryshime në strukturën e kërkesës për 
punë,sidomos në aspektin e kualifi kimeve. Risitë teknologjike ndërveprojnë në mënyra 
të ndryshme në sektorë të ndryshëm të ekonomisë ose të industrive. Kalimi nga një 
shoqëri industriale në një shoqëri të informacionit nuk është se nuk ka efekt në tregun 
e punës, përkundrazi sjell një sërë ndryshimesh të rëndësishme. Gjithnjë e më tepër 
kemi ndryshim të strukturës së punësimit në favor të punëtorëve me kualifi kime në 
të gjithafushat e ekonomisë.Një nga drejtimet kryesore të ndryshimit jane ndryshimet 
profesionale. Nga njëra anë, kemi krĳ imin e vendeve të reja dhe rritjen e kërkeses per 
punën e disa grupeve profesionale dhe nga ana tjeter kemi një rënie te kërkesës për 
punët e tjera. Elektronika së bashku me informatikën dhe telekomunikacionin jane 
tre profesione të cilët midis të tjerëve ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin ekonomik dhe 
shoqëror në të gjithë botën dhe janë profesionet të cilat kërkohen me tepër në ditët 
e sotme të një bote teknologjike. Liberalizimi i importit dhe fl ukset e kapitalit hapin 
tregjet kombëtare të punës në rritjen e ndikimeve indirekte të globalizimit nëpërmjet 
importit dhe teknologjive të reja të cilat përdoren nga korporatat transnacionale, 
kompanitë e huaja që nuk janë në gjendje për të përmbushur sfi dat e globalizimit 
humbasin shumë dhe si pasojë, kjo kontribuon në shtim të papunësisë, sidomos në 
rajonet më pak të zhvilluara të botës.Përparimi i teknologjive të informacionit dhe 
komunikacionit zvogëlon kërkesën për punë, eliminon punën e njeriut nga procesi i 
prodhimit dhe shërbimeve.10

Përfundime

1. Ajo çfarë vihet re në vitet e fundit është se shkallët e punësimit përgjithësisht janë 
më të ulëta për femrat dhe ndër më të rinjtë. Pra ende nuk kemi një ndryshim të 
raportit femra-meshkuj të punësimit,apo te grupmoshave 15-29 vjeç krahasimisht me 
ato më të mëdha 30-64 vjeç.
2.Por ajo çfarë ka ndryshuar dukshëm janë profi let  e reja të studimit që po kërkohen 
të ndiqen nga të rinjtë,për tu përshatur si zhvillimeve të reja ekonomike dhe 
sociale,ndikimit që ka pasur globalizimi në të gjitha aspektet e jetës,por mbi të gjitha 
nga ndryshimi i strukturës së tregut të punës.
3.Ndryshimi i strukturës së tregut të punës ka çuar në një tranzicion ndërmjet të 
diplomuarve dhe kërkesës së tyre për punë.Shpesh ky tranzicion shoqërohet edhe 
me probleme, pasi sa më e gjatë të jetë koha e pritjes për punë mbas diplomimit 
aq më shumë ulet motivimi i tyre për të qenë konkurrues në treg. Një treg pune që 
funksionon mire është ai që absorbon shumicën e të sapo diplomuarve brenda pak 
muajsh nga përfundimit i shkollimit të tyre.
4.Me zhvillimet e vrullshme teknologjike kanë çuar në lindjen e fenomenit të 
globalizimit. Në themel të rritjes së globalizimit qëndrojnë progresi shkencor e teknik 
dhe liberalizimi i zhvillimit të tregtisë ndërkombëtare. Efekti i globalizimit në tregjet 
kombëtare të punës është shfaqur në reduktimin e kërkesës për të ashtuquajturat 
pune tipike,në punësim të plotë për një periudhë të pacaktuar dhe rritjen e numrit 
të vendeve të punës në forma jotipike si:punësimi i pjesshëm, punësimit me kontratë 
për një kohë të kufi zuar, kontratë me thirrje,punë në shtëpi apo telecommuting.
9  Ardian CIVICI,(2012),’Globazimi…ante portas’,Tiranë. 
10  Albana LADA,’Globalizimi dhe tregu u punës’,Akademia.al.
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5. Ndryshimet teknologjike ndikojnë në ndryshime në strukturën e kërkesës për 
punë,sidomos në aspektin e kualifi kimeve.Një nga drejtimet kryesore të ndryshimit 
jane ndryshimet profesionale. Nga njëra anë, kemi krĳ imin e vendeve të reja 
dhe rritjen e kërkeses per punën e disa grupeve profesionale dhe nga ana tjeter kemi 
një rënie të kërkesës për punët e tjera. Elektronika së bashku me informatikën dhe 
telekomunikacionin jane tre profesione të cilët midis të tjerëve ndikojnë ndjeshëm në 
zhvillimin ekonomik dhe shoqëror në të gjithë botën. 
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Abstract

This paper deals with a fi eld of fi nancing which was rapidly spread all around Kosovo. The 
main factor of development over the decades has been the reduction of poverty that is still a 
global challenge. Lack of access to the formal credit sector is considered a barrier for the poor 
in order to be able to access the economic opportunities to increase their living standards.                                
The microfi nance fi eld focuses on small credit for the poor to provide assistance to them in 
order to generate income-generating activities, thereby contributing to the improvement of 
the standard of living. According to many published statistics, we have seen that diff erent 
mechanisms are being created to reduce poverty, while we are focus on reducing poverty 
through microfi nance programs. Although these institutions operate at very high interest 
rates at all times, they have served as the only channel for fi nancing a certain part of society. 
Microfi nance has generally grown steadily. Our focus is on assessing whether microfi nance 
institutions have impacted the economy and assessing their impact on poverty reduction in 
Kosovo by analyzing all the economic and social aspects, a major issue of Kosovo’s economy.

Keywords: Poverty reduction, microfi nance, economy, eff ects, impact.

Introduction

From past experience we have seen that social and economic aspects are the ones 
that include improving living standards, housing conditions, expanding business 
families, changing self-employment opportunities, and adopting new technology. In 
many cases the role of microfi nance institutions and the assistance that microfi nance 
off ers to people of the lower layer is questioned, so our research will be related 
precisely to this issue which we think is extremely important. The purpose of the 
operation of these microfi nance institutions may be diff erent but the main reason for 
the establishment is the provision of services to the strata of society that have limited 
access or do not have access to commercial banks at all. A very important source 
of job creation is the operation of small and medium-sized enterprises, but these 
enterprises face barriers and oft en lack access to fi nancial products, so microfi nance 
is taking a special role for the last years. These institutions have provided fi nancial 
services since the foundation to all those who are interested in microfi nance products. 
Services off ered by microfi nance are mainly small loans to individuals or low-
income households, such as individual loans, loans to agriculture, small businesses, 
rural loans, loans to solidarity and some other types of loans. The development of 
microfi nance institutions in Kosovo has increased signifi cantly, most low-income 
households continue to approach microfi nance products with high priority therefore 
microfi nance is an important factor to be considered. Microfi nance institutions 
have many goals related to the development of the country, such as: stimulating the 
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development of local products and services, creating new jobs, educating businessmen 
to plan and improve their businesses and many other purposes that are part of the 
work process of these institutions. 

Research Hypothesis
Our research is based on the following hypothesis: “The interference of Microfi nance 
in Kosovo’s living standards from year to year is becoming bigger”.

Purpose of the research
The current study is based on the following research goals:
• Estimating the size of the loan amount as an indicator of poverty measurement;
• Presenting successes of the experience of reducing poverty by these institutions;
• Identifying  potential factors that measure the impact of reduction poverty;
• Giving relevant conclusions and recommendations regarding the topic being 

reviewed.

The importance of this study
The fi ndings of this study generally give readers an overview of the impact of 
microfi nance institutions on reducing poverty in Kosovo, specifi cally their impact on 
changing the standard of living.

Methodology
For this scientifi c paper, we have used professional literature, based on study articles 
from institutions responsible for the publication of various microfi nance reports, 
by browsing the offi  cial websites of microfi nance institutions in Kosovo to analyze 
their role in reducing poverty. Among the main methods used in this research are: 
descriptive and comparative methods. The initial research procedure was descriptive 
where the microfi nance institutions were explained in general, then were comparative 
methods, which express the impact of microfi nance institutions on economy in 
generally and in reduction of poverty in particular from year to year. The research was 
done by the survey where there were selected 60 people from Pristina, Kosovo whom 
participated in the study, they were randomly selected. The participants were of two 
genders and of diff erent ages. The questionnaire, which was used as an instrument 
to conduct this research, was prepared by 10 questions where respondents had to 
besiege only one option. 

Findings and Analysis
In Kosovo microfi nance institutions, specifi cally, the microfi nance sector has been 
operating in the market since 1999, while most microfi nance institutions have 
started their work at the beginning as a development program within the various 
international humanitarian organizations. Today there are a lot of microfi nance that 
are operating in Kosovo market. According to one statistic of 2009 we can see all of 
micro fi nances that were operating in Kosovo market during this time. 
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Table 1 MFI statistics and commercial banks in Kosovo, September 2009
According to a joint report of MIC (Microfi nance Information Exchange) and AMIK 
(Association of Microphones in Kosovo) in 2009 in Kosovo operated 14 microfi nance 
institutions. AMIK members are: Kosovo Finance Agency (AFK), Besëlidhja / Zavet 
Microfi nance (BZMF), Kosovo Enterprise Program (KEP Trust), Kosovo Grameen 
Mission Acrobaleneo Micro Credit Fund (KGMAMF), KosInvest, Kreditimi Rural 
Kosovës (KRK), QELIM Kosovo, START.1 Aft er collecting and analyzing the data 
from the respondents, we analyze the fi ndings by presenting them in the graphs, 
they are presented in percentages. pppppp p g

Fig.1 What is the amount of loan you received in a microfi nance institution?
Source: Survey data.

1  Amik, Lista e Institucioneve Mikrofi nanciare, 2009.
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Fig.2 What is the purpose of the loan you received?
Source: Survey data.

Fig.2.1 For the answers “other purpose” of question 2
Source: Survey data.

Fig.3 Which is the period of receipt of the loan?
Source: Survey data.
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Fig.4 Do you have a delay in picking up credit?
Source: Survey data.

Fig.5 For which reasons you have received microfi nance’s loan and you have not taken them 
to banks

Source: Survey datayy

Fig.6 Has anything changed the credit you received in the quality of life?
Source: Survey data
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Fig.7 Poverty as an obstacle to the development of the country do you think is mitigated by 
microfi nance funding
Source: Survey datayy

Fig.8 How much your family’s income has been increased aft er taking the loan?
Source: Survey datayy

Fig.9 In your business or family, aft er using the loan would you think about taking another 
credit line?

Source: Survey data
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Fig.10 Future goals regarding microcredit for fi nancial institutions
Source: Survey data

According to the collected results we can point out that microfi nance are continuing 
to increase their credit portfolio, helping creditors improve their fi nancial condition 
and make the necessary investments. From the answers received we can see that most 
of the population receives loans in the amount of up to 1000 euro, while the focus of 
those who have received the loan has been for other purposes that are specifi ed by 
the respondents, most of respondents have take credit for a period of over 5 years, 
until the question for which reasons you have received microfi nance loans and you 
have not taken them to the banks most of the respondents selected the other reasons 
in the survey unless they were accurately specifi ed, in the question “Has anything 
changed the credit you received in the quality of life”, the most was answered that it 
has changed the basket of daily shopping. In the question “How much your family’s 
income has been increased aft er taking the loan” most said that the increase was 
from 10% to 20%. According to the respondents, the future goals of microcredit for 
fi nancial institutions are to achieve the sustainability of the fi nancial situation.

Conclusion

From the presented data we can conclude that crediting procedures by micro-fi nancial in-
stitutions can play an important role in reducing poverty by fi nancing the basic needs of in-
dividuals and businesses when faced with lack of basic services for living, fi nding products
appropriate crediting aff ects the level of income growth and consequently the reduc-
tion of poverty. 
The level of poor fi nancial condition for years is high and the process of improving 
the fi nancial condition is labeled with a slow trend suggesting that the role of micro-
fi nance institutions in reducing poverty has been for the short term, as many loans 
were taken for both consumer and non-investment needs, yet they still served on 
fi nancing a part that was not available to be funded by existing commercial banks in 
the country. Microfi nance Institutions in Kosovo do litt le or no funding for start-ups 
that lead to job creation and poverty reduction over a long period of time. Over recent 
years microfi nance institutions in Kosovo have shown very good results in terms of its 
performance so we note that the services of microfi nance institutions in Kosovo today 
are well utilized by private businesses and the broader clientele. The development 



134

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

of microfi nance institutions provides opportunities that can help reduce the level of 
unemployment and face diff erent challenges. On the other hand, these institutions 
contribute to regional and local development, so we can say that microfi nance institu-
tions can positively infl uence the development of economic sector and development 
of other sectors of our country. Access to the products that microfi nance institutions 
provide is the result of providing a lifeline to millions of people enabling them to bet-
ter manage their daily lives, face unexpected diffi  culties, meet their aspirations, goals, 
and plan to future. However, there are still two billion people around the world who 
are excluded from basic fi nancial products and services. Access to microfi nance and 
fi nancial services is an important prerequisite for economic and social development 
in developing countries. Therefore, fi nancial inclusion is a very important topic in the 
agendas of many governments and international forums, not as an end in itself but 
as a powerful tool to achieve many of the most important development objectives of 
the country.

Recommendations

It would be successful idea in considering the details of the impact of microfi nance 
institutions on fi nding, creating new jobs, by supporting the initial ideas of businesses 
known as “Startups” including Initial loans to the agricultural sector, although a major 
push for some projects has been observed by creating a number of incubators where 
the best ideas come out and benefi ting from support and funding, fi scal facilities, 
consultancy services, etc. Microfi nance institutions are scarce and most of them are 
located in urban areas, there is a great need to increase microfi nance institutions and 
sett le in rural areas.
In Kosovo, both of banks and microfi nance institutions do not fund these types of 
initiatives because they do not bear the risk of failure of these businesses which can 
easily fail during the fi rst year of their existence. I think it would be a good idea 
for the government to allocate a fund to fi nance these projects, because today’s 
entrepreneurship is considered to be the motor of a country’s economic development. 
Small changes lead to big leaps, supporting the increase of production results in the 
opening of new jobs. Cultivation of land brings us, in addition to material benefi ts, 
economical and healthy benefi ts to the environment. Thus fi nancing of such projects 
by fi nancial institutions would bring more to the increase of income and the reduction 
of the poverty for the people of Kosovo.
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Abstract

VAT reimbursement is a topic that authors have paid great importance. This paper aims to 
analyze the infl uence of economic openness and growth in the level of VAT reimbursement. 
The necessary data for this work are taken from The Statistics Institute of Albania (Instat)  
reports and The Ministry of Finance, which are processed for the targeted analysis.  The 
period covered for the study includes the 2007-2017 time series. From the conducted analysis 
for the period 2007-2017 for Albania, was concluded that the economic openness aff ects the 
reimbursement of VAT.  Whilst the change of real GDP according to the developed model 
resulted in a negative relevance and it does not aff etc the VAT reimbursement. In the fi rst case 
with two variables, the economic openness variable was important at the level 5%, while in the 
improved model the variable resulted statistically signifi cant at the level 1%. The short period 
of study is a constraint for this paper. The results of this study can be used as a comparison 
basis for other places of how these determinants infl uence their economy and for Albania as 
well in its later periods.

1. Preface
VAT reimbursement is a highly discussed topic for the eff ects it brings. (Keen & 
Smith, 2007:7) claim that the reimbursement mechanism stands in the centre of VAT. 
It is thought that is crucial to study and to analyse the determinants that infl uence 
the functioning scheme of value added taxation, since this scheme is very important 
for analysts and fi nanciers. In this study are considered only two variables: economic 
openness indicator and real GDP inidicator.Taxable persons for the completion of 
their aconomis acticity make purchases and diff erent supplies, some of which can be 
with VAT. Reimbursement scheme is really aff ected from tax evasion. (Terzić, 2017:57) 
concludes that the factors of tax norms, fi nes, tax morality and taxpayers culture are 
of great importance in the eff ects of tax evasion.
(Tait 1988:307)1 reports se 44% of all the VAT frauds in Netherlands is from the 
fake requests for the paid VAT in the previous periods by represting forged bills 
for the non-existent purchases or exaggerated. Accoding to the offi  cial data of Tax 
Department for the year 2017 the total concluded damage due to the misleading 
schemes is 6.2 miliard ALL that are missing in the state budget. Because of this amount 
1.3 miliard ALL is the damage coming from creating fi ctitious schemes for obtaining 
VAT reimbursement2. The multidimensional interaction of VAT reimbursement was 
a reason for undertaking this study to see how diff erent VAT refunders of a certain 
economy are infl uenced by diff erent determinants.

1  Taken from: Keen M., & Smith S. (2007) “VAT Fraud and Evasion: What Do we Know, and what can be 
done?”,Working Paper  WP/07/31, International Monetary Fund, Washington, DC.
Available: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0731.pdf, p. 9.



136

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

2. Legal framework for reimbursement in Albania

According to Article 77 of Law 92/2014, “On Value Added Tax in the Republic of 
Albania”, amended, a taxable person requests reimbursement of the tax credit balance 
of VAT if he meets certain criteria.
 The fi rst criterion is that the taxable person should have carried out the 

deductible VAT surplus for 3 consecutive months according to the legal specifi cations 
in accordance with this law.
 The second criterion is that the VAT required to be reimbursed exceeds the amount 

of 400,000 (four hundred thousand) ALL.
As far as exporters are concerned, they are entitled to claim reimbursement when 

their surplus exceeds 400,000 (four hundred thousand) ALL as per article 4, article 
77. The category of exporters is determined by the Council of Ministers.The period 
during which the regional tax directorate verifi es the tax situation of the taxpayer 
seeking reimbursement is within 30 days from the date of submission of the request 
of the exporting taxpayer and within 60 days from the date of submission of the 
taxpayer’s request. Also, the directorate exercises control based on risk analysis 
and approves the credit balance as reimbursable. If the application is approved, 
the payment will be made within 5 days of the approval, through the treasury 
system.

In the reimbursement section, on the offi  cial website of the General Taxation 
Directorate of the Republic of Albania, it is considered that the exporter taxpayers 
or taxable persons who re-exports non-albanian goods under the active processing 
procedure in the Republic of Albania is automatically reimbursed within 30 days 
from the date of fi ling the application for reimbursement of VAT as zero-risk 
persons if they meet these conditions:
 The value of exports made in the tax period or periods for which or for which 

refund is requested is more than 70% of the total value of sales, including exports;
 Have export activity over 1 year;
 Submit as a proof of export performance the customs export declaration, issued 

under the customs legislation in the Republic of Albania;
 Do not have unpaid contributions to social security and health insurance.

Article 33 of the Instruction no. 6, dated 30.01.2015, “On Value Added Tax in the 
Republic of Albania” defi nes general rules for reimbursement of expenses 
not included in the taxable value.For the purpose of exercising the right to 
reimbursement of VAT for the purposes of Article 49 on “Refund procedures for 
goods in the personal luggage of the traveler”,are deemed as exports the exported 
merchandises in the personal luggage of the traveler, the total value of which 
including VAT is not less than 120 000 (one hundred and twenty thousand) ALL.

3. The infl uence of economic openness and real GDP in VAT reimbursement
(Baunsgaard & Keen 2005:14) concluded that for the medium income countries the 
earnings recovery aft er liberalization has been approximately 50% for each dollar 
of the lost trading taxes incomes and earning restoration has been very weak in low 
income countries.
In an open economy the countries are connected with each other through imports 



137

Vol. 4 No.2
September 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

and exports. The level of economic openness toward other economies is:

• The greater the ratio, the more open is the country’s economy;
• Countries with a liberal economy have more open economy;
• The bigger the country’s economy is, the smaller it is (O), because the market is 

self-suffi  cient.
Refunds are expected to be higher in fast-growing economies and in more open 
economies (Legeida & Sologoub, 2003:4). In order to analyze the eff ects of the 
economic growth index, measured by real GDP and the economic recovery index in 
refunds, we will build the sum regression model in the following topics.  The time 
period considered for analysis is 2007-2017.
3.1 The performance of reimbursements in Albania
The VAT reimbursement for the period 2007 to 2010 has only increased, with the 
largest increase being recorded in 2010, concretely with 167.6%. Of the total VAT 
reimbursement for 2010, 2101 million ALL were reimbursed with compensation from 
the General Directorate of Customs, while the rest from the General Directorate of 
Taxation. In the years 2012 and 2013 we have seen a rise in reimbursements. In 2014 
and 2015 we had a decrease in the value of VAT refunds, while in 2016 and 2017 
the value of reimbursements has been increasing. The following fi gure graphically 
shows the performance of VAT refunds in Albania for the years 2007-2017:
Figure 1- VAT reimbursement in Albania (The values are in million ALL)

Source: Ministry of Finance, Republic of Albania & Customizations by authors
3.2 The level of economic openness for Albania
A liberal regime market is applied in Albania. In 1990, foreign trade has been 
liberalized and follows the standards set by the European Union and the World Trade 
Organization. Albania has been a member of the WTO since 2000 and applies the 
WTO regime on the import licensing procedure. As a result of market liberalization 
and ongoing processes of harmonization of the customs regulatory framework with 
EU standards, the import and export of goods as a general rule does not depend on 
any special authorization. The economic opening rate for Albania for the period 2007-
2017 is given in the following table:
Figure 2- Economic openness indicator for Albania
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Source: The Statistics Institute (INSTAT) & Author’s calculations
From the above data we see that the degree of openness of the economy is higher in 
2017, while in 2015 we have a decrease of 5.18%. The lowest value is in 2009, namely 
46.6%, which is also seen by the chart, infl uenced by the low import and export 
values compared to other years. As we see, the degree of openness of the economy is 
generally growing, sometimes even down or up, because our market is not suffi  cient 
to cover all areas of goods and services.
3.3 The performance of real GDP in Albania
Gross domestic product is one of the indicators of national accounts. It represents 
the total cash value of all goods and services produced during a specifi c period by 
resident manufacturing units. To measure economic growth, the GDP of an economy 
is analyzed. Real GDP growth shows how fast the economy is expanding.
In 2008, the highest increase was recorded in 7.5% for the period under study. In 
2009, infl uenced by the fi nancial crisis, real GDP declined by 56%. In 2010 we have an 
economic recovery, also expressed in real GDP growth of 24.24%. From 2011 to 2013 
we have a continuous decline of real GDP. In 2014, real GDP growth rose from 0.7% 
to 2.1%, and by 2017 there was a general increase. The following fi gure shows the 
performance of real GDP growth:
Figure 3-The performance of real GDP growth in Albaniapppppp g

Source: Finance Ministry, Republic of Albania (Macroeconomic indicators) & 
customizations by authors
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4. Analysis of the sum of regression model

In this topic the sum of regression analysis will be used to study the infl uence of the 
independent variables to the dependent variable based on the literature. This model 
uses as reference the data for Albania for the period 2007-2017.
Dependent variable: VAT reimbursement 
Independent variable: Economic openness
Independent variable: Real GDP
From this model we will study the following hypothesis:
Null hypothesis (H0): None of the variables does not aff ect VAT reimbursement.
Alternative hypothesis (Ha): At least one of the variables has an impact on VAT 
reimbursement.
The subhypotheses of this study rely on the link between VAT reimbursement and 
independent variables as follows:
H0,1: The economic openness does not aff ect VAT reimbursement.
Ha,1: The economic openness aff ects VAT reimbursement.
H0,2: GDP does not aff ect VAT reimbursement.
Ha,2: GDP aff ects VAT reimbursement.

The fi gure below gives the conceptual model:

Figure4- Paper’s conceptual model 

Source: Illustration by the authors
Hypothesis 1: The relationship between economic openness and VAT reimbursement 
is expected to be linear. Reimbursements are anticipated to be higher in economies 
with fast growth and in more open ecomonies(Legeida & Sologoub, 2003:4).
Hypothesis 2: The relationship between real GDP and VAT reimbursement is expected 
to be positive. The identifi cation of the connection is given from the above authors.
4.1 OLS analysis with 5% level of importance 
Table1- OLS analysis, Observations 2007-2017 (T=11)  
Dependent variable: VAT reimbursement (The case of Albania)

Coeffi cient Std. Error t-ratio p-value
const -29895 13346.2 -2.2400 0.05543 *

Economic openess 70651.7 22791.3 3.0999 0.01467 **
Real GDP -30761 45399.1 -0.6776 0.51716
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Mean dependent var  7321.055 S.D. dependent var  3668.156
Sum squared resid  39780199 S.E. of regression  2229.916

R-squared  0.704354 Adjusted R-squared  0.630443
F(2, 8)  9.529712 P-value(F)  0.007640

Log-likelihood -98.66374 Akaike criterion  203.3275
Schwarz criterion  204.5212 Hannan-Quinn  202.5750

rho  0.003198 Durbin-Watson  1.580011
* decisive indicators with 10% level of importance
** decisive indicators with 5% level of importance
*** decisive indicators with 1% level of importance.
Source: Author’s calculations
As we can see from the OLS analysis, for the model with 11 observations in total, we 
have a R2= 70.43%, or diff erently stated 70.43% of the VAT reimbursement variation, 
explained by the variables of economic openness and real GDP. The ‘economy opening’ 
variable is statistically signifi cant at the 5% level. While the ‘real GDP’ variable has 
ahigh value of  ‘p’ and has not been relevant to the model.
For p values (observed level of importance) greater than 0.05 the infl uence of the 
independent variable on the dependent variable is insignifi cant in the conditions 
when the other variables remain unchanged in the equation and for the p values 
smaller than 0.05 the null hypothesis on link absence will be rejected, so the link 
between the variables is important. Let’s analyze all the hypotheses of the study by 
the value of p:
H0,1: The economic openness does not aff ect VAT reimbursement.
Ha,1: The economic openness aff ects VAT reimbursement.
The value of ‘p’ of the ‘Economic opening’ variable is 0.01467, which is less than 0.05 
and as a consequence the null hypothesis is not accepted, that means the economic 
openness has an impact on VAT reimbursement and this variable should remain in 
the model.
H0,2: GDP does not aff ect VAT reimbursement.
Ha,2: GDP aff ects VAT reimbursement.
From the above model is seen a negative relationship between real GDP and VAT 
reimbursement. The value of p of real GDP variable is 0.51716, which is greater than 
0.05 and as a consequence the null hypothesis is proved and it means that according 
to this model the real GDP change does not aff ect VAT reimbursement. Therefore, 
this variable should be removed from this model.
Table 2- Summary of the results for study hypothesis

 Hypothesis description Result

 H1 The economic openness affects VAT reimbursement in Albania. Accepted

 H2 Real GDP affects VAT reimbursement in Albania. Rejected
Source: Author’s calculations
4.2 Improved model - OLS analysis with 5% level of importance
Let’s repeat the analysis of the improved model by removing the ‘real GDP’ variable 
and concretely obtaining the following model:
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Table 3- Improved model, OLS analysis, Observations 2007-2017 (T=11)    
Dependent variable: VAT reimbursement (The case of Albania)

Coeffi cient Std. Error t-ratio p-value
const -35857.4 9728.03 -3.6860 0.00503 ***

Economic openness 79691.8 17914.1 4.4486 0.00160 ***

Mean dependent var  7321.055 S.D. dependent var  3668.156
Sum squared resid  42063082 S.E. of regression  2161.869

R-squared  0.687388 Adjusted R-squared  0.652653
F(1, 9)  19.78969 P-value(F)  0.001604

Log-likelihood -98.97065 Akaike criterion  201.9413
Schwarz criterion  202.7371 Hannan-Quinn  201.4397

Rho -0.071508 Durbin-Watson  1.773991
* decisive indicators with 10% level of importance
** decisive indicators with 5% level of importance
*** decisive indicators with 1% level of importance.
Source: Author’s calculations
As we can see from the OLS analysis, for the improved model with 11 total observations, 
we have a R2= 68.74%, or else 68.74% of the VAT reimbursement variation explained 
by the economic openness. The ‘Economic Opening’ variable with the improved 
model has been signifi cant at 1%. The resulting model takes the following form:
VAT reimbursement = 35 857.4 + 79 691.8 Economic openness
The interpretation of regression coeffi  cients:
 The constant 35 857.4 is considered as the intercept, that shows in average the VAT 

reimbursement when the economic openness takes the value of 0.
 The coeffi  cient 79 691.8 near the variable ‘Economic openness’ shows a positive 

relationship between the economic openness and VAT reimbursement. Thus, an 
increase of 1 unit of economic openness causes an increase of 79 691.8 unit of VAT 
reimbursement.

5. Conclusions

 For the oberved period the value of VAT reimbursement has fl uctuated around the 
values of 2,050,842,190 ALL and 13,891,130,000 ALL.
 The indicator of economic openness is generally increasing, sometime with above 

and below variations, because our market is not suffi  cient to cover all areas of 
goods and services.
 From 2014 until 2017,  the real GDP of the country has been increasing.
 From the conducted analysis for the period 2007-2017 for Albania, was concluded 

that economic openness aff ects VAT reimbursement.
 Whilst the real GDP change according to the developed model resulted in a 

negative relationship and it does not aff ect VAT reimbursement.
 In the fi rst case with two variables, the variable of economic openness was decisive 

at 5% level of importance, while in the improved model the variable resulted 
statistically decisive at 1% level of importance.
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Debt crises in EU countries and undertaken measures to face it 

PhD (C.)  Irma Guga
Abstract

The crisis that began as the U.S. “subprime” crisis in the summer of 2007, spread to a number 
of other advanced economies through a combination of: direct exposures to subprime assets, 
the gradual loss of confi dence in a number of asset classes and  the drying-up of wholesale 
fi nancial markets. (Merrouche, O., Nier, E., 2010: 4)
Lehman’s Brothers bankruptcy fi ling in September 15th 2008 was the largest in US history and 
also “offi  cially started” the fi nancial crises of late -2000s. 
Researchers (Harari, D. 2014; Weber, C. 2015; Fritz W. Scharpf) pointed out the fact that the 
deterioration of the indicators and the economic and fi nancial situation of the EU countries 
were aggravated precisely as a result of the fi nancial crisis of 2008.
The President of European Commission Jose M. Barroso, pointed a fi nger at the U.S. “This 
crisis was not originated in Europe,” he claimed. “This crisis originated in North America and 
much of our fi nancial sector was contaminated by, how I can put it, unorthodox practices from 
some sectors of the fi nancial market.”1 
Meanwhile, some others (Beker, V. 2014; Baldwin & Gros, 2015; Perez-Caldentey and Vernengo. 
2012 etc.), point out that the European Union “was expecting” the crises, due to the imbalances 
created between core and noncore countries that is inherent in the euro economic model.” 
Anyway, this crisis found Europe unprepared, given the fact that several EU countries 
had the main economic indicators far behind the established norms of this Union. In these 
circumstances and in order to stabilize the fi nancial situation, EU and European countries has 
taken several measures in order to mitigate the eff ects and to pass the crises. 

Keywords: World/European fi nancial crises, defi cit, public debt.

I. Introduction

The biggest concern of world leaders nowadays is the Eurozone crisis. In this 
framework, the goal is to fi nd the right tools and instruments to get out of this crisis. 
In order to make this possible, there is need to be studied the causes that led to it.

This paper is organized in three parts. The fi rst one is focused on the state of EU 
countries before the crises; the second part describes the situation of EU countries 
during the fi nancial crises and the last one the measures undertaken by the EU in 
response to this debt crises. 

II. EU countries before the fi nancial crises

The fi nancial situation of the European Union countries has been accompanied by 
instability of economic and fi nancial indicators. If we have a look at the data of budget 
defi cits and debt burden in the EU member states, we would see increasing trend 
over the years, which has been a continuing concern for this union.
1  (The Week. June 20, 2012. http://theweek.com/article/index/229570/did-the-us-cause the-european-debt-
crisis).
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Since ’70 expenditures have overcome incomes, cousing a sensitive increase in budget 
defi cit in EU countries (Figure. 1).

Figure 1: Defi cit in EU countries (’70-‘96)

Source: European Commission, 2000: 11

This defi cit was going to “be translated” as an increase of public borrowing in the EU 
countries. 
Historical data show that the stock of public debt in OECD countries (including 
Europe and USA) has increased from around 30 percent of GDP in the early 1980s to 
about 50 percent in 2005 (Azzimonti M., De Francisco E., Quadrini V., 2012: 1).
Historically, the dynamics of public debt have been closely connected to war 
fi nancing and business cycle fl uctuations, where budget defi cits and surpluses are 
instrumental in minimizing the distortionary eff ects of taxation. The tax-smoothing 
theory developed by Barro (1979) provides a rationale for such dynamics. However, 
when we look at the upward trend in public debt that started in the early 1980s, it 
becomes diffi  cult to rationalize this trend with the tax-smoothing argument since this 
period is characterized by relatively peaceful times and low macroeconomic volatility 
(Azzimonti M., De Francisco E., Quadrini V., 2012: 1).
Up to 1995, in EU, the implementation of the convergence criteria of the Maastricht 
Treaty2 was not satisfactory in every respect. As we may see from the table below (Table 1)
both the budget defi cit and the debt ratio in the majority of member countries were 
far from requirements agreed by this Union (budget defi cit and debt criteria were 
fulfi lled only by three and fi ve member states respectively).

2  The Maastricht Treaty stipulates that member states should avoid so-called excessive defi cits (measured 
against reference values of 3% of GDP for the general government budget defi cit and 60% for the general 
government debt-to-GDP ratio).
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Table 1: Fiscal situation in EU in early ‘90s

Source: Adapted from European Monetary Institute (1996, IV).

In these circumtances, in autumn 1995, Germany through the idea for “a fi scal 
regulator”, such as Stability and Growth Pact.
The aim of this initiative was:
 1- To prevent the monetary policy of the future European Central Bank from 
being undermined by unsound fi scal policy practices of participating countries
 2- To prevent the ECB from having to assume the burden of guaranteeing 
price stability alone.
According to the Stability and Growth Pact (SGP), member states should achieve and 
maintain a budgetary position ‘close to balance or in surplus’ in the medium term.
It was also intended to send a convincing signal that budgetary discipline was not 
just one of accession criteria to be met only at the start of Stage 3 of the European 
Monetary Union, but that all member states would maintain sustained and lasting 
budgetary discipline even aft er the decision on their entrance into Stage 3. This would 
strengthen the confi dence of the public and the market in the stability orientation of 
the EMU (Stark 2001, 83).
The Stability Pact, by itself, through the rules and measures summarized in 2 
Regulations and 1 Resolution, sought to bring about a unifi cation of fi scal policy in 
the EU. 
However, despite its adoption, the data of the fi rst 5 years of its implementation were 
not very encouraging.
As we can observe, regarding debt, (from Table 3) Belgium was the worst in fi gures, 
followed by Italy and then Greece.  
Under these conditions, in March 2003 the European Council has agreed upon seven 
recommendations concerning the implementation of the Pact, submitt ed in the March 
report by ECOFIN, as follows:
1. Structural defi cit in balance or in surplus, actual defi cit 3% of GDP
2. The states which structural defi cits do not comply with the SGP will be obliged to 

reduce their defi cits by at least 0.5% per year
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3. The recommended deadline for the abolishment of structural defi cits is 2007
4. It should be ensured that automatic stabilizers work symmetrically over the cycle.
5. The EDP (Excessive Defi cit Procedure) should contribute to ensuring a satisfactory 

pace of debt reduction
6. More focus on debt and long-term sustainability, especially in respect of 

demographic ageing. In the assessment on the fulfi llment of the SGP criteria 
country-specifi c circumstances must be considered.

7. More att ention is to be paid to the quality of the public fi nances in order to promote 
the growth potential ((The Stability and Growth Pact - An Analysis of the Pros and 
Cons, Svetlana Blyumental).

Despite these eff orts, based on the data, it can be said that fi scal policy is the incomplete 
chapter in the macroeconomic arrangements agreed at Maastricht. The Stability and 
Growth Pact (SGP) was an att empt to patch it up, but it failed. (Collignon, S., 2004: 2).

III. The “import” of the fi nancial crises toward European Union

Financial crises found EU in weak positions, since a number of indicators were far 
from the norms set by this Union. 
Aft er the Euro was introduced, most of the EU countries failed to accomplish the 
public defi cit criteria. Greece’s and Portugal’s pub lic defi cit (Table 2) was above the 
target in every single year of Euro membership. Even countries like Germany failed 
to meet the defi cit criterion (of Maastricht) several times. (Weber. S. C., 2015, 8).
On the other hand, Spain and Ireland, based on the data below, achieved budget surpluses 
several times, even two years before 2008 (2.2% &1.9% and 2.8% & 0.3% respectively). 
However, Ireland and Spain could have done much bett er as tax revenues were high 
due to credit and housing booms (Lane, 2012). 

Table 2: Public defi cit in EU
Source: Eurostat

Countries 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 0.2 0.1 -1.1 -5.4 -4 -4.1 -4.2 -3.1 -3.1 -2.5 -2.5 -1
Bulgaria 1.8 1.1 1.6 -4.1 -3.1 -2 -0.3 -0.4 -5.5 -1.6 0.2 0.9
Czech
Republic -2.2 -0.7 -2 -5.5 -4.2 -2.7 -3.9 -1.2 -2.1 -0.6 0.7 1.6
Denmark 5 5 3.2 -2.8 -2.7 -2.1 -3.5 -1.2 1.1 -1.5 -0.4 1
Germany -1.7 0.2 -0.2 -3.2 -4.2 -1 0 -0.1 0.5 0.8 1 1.3
Estonia 2.9 2.7 -2.7 -2.2 0.2 1.2 -0.3 -0.2 0.7 0.1 -0.3 -0.3
Ireland 2.8 0.3 -7 -13.8 -32.1 -12.7 -8 -6.1 -3.6 -1.9 -0.5 -0.3

Greece -5.9 -6.7 -10.2 -15.1 -11.2 -10.3 -8.9
-

13.2 -3.6 -5.7 0.6 0.8
Spain 2.2 1.9 -4.4 -11 -9.4 -9.6 -10.5 -7 -6 -5.3 -4.5 -3.1
France -2.4 -2.6 -3.3 -7.2 -6.9 -5.2 -5 -4.1 -3.9 -3.6 -3.4 -2.6
Croatia -3.4 -2.4 -2.8 -6 -6.5 -7.8 -5.2 -5.3 -5.1 -3.4 -0.9 0.8
Italy -3.5 -1.5 -2.6 -5.2 -4.2 -3.7 -2.9 -2.9 -3 -2.6 -2.5 -2.3
Cyprus -1 3.2 0.9 -5.4 -4.7 -5.7 -5.6 -5.1 -9 -1.3 0.3 1.8
Latvia -0.5 -0.5 -4.2 -9.1 -8.7 -4.3 -1.2 -1.2 -1.5 -1.4 0.1 -0.5
Lithuania -0.3 -0.8 -3.1 -9.1 -6.9 -8.9 -3.1 -2.6 -0.6 -0.2 0.3 0.5
Luxembourg 1.9 4.2 3.3 -0.7 -0.7 0.5 0.3 1 1.3 1.4 1.6 1.5
Hungary -9.3 -5 -3.7 -4.5 -4.5 -5.4 -2.4 -2.6 -2.6 -1.9 -1.7 -2
Malta -2.5 -2.1 -4.2 -3.2 -2.4 -2.4 -3.5 -2.4 -1.8 -1.1 1 3.9
Netherlands 0.2 0.2 0.2 -5.4 -5 -4.3 -3.9 -2.4 -2.3 -2.1 0.4 1.1
Austria -2.5 -1.4 -1.5 -5.3 -4.4 -2.6 -2.2 -2 -2.7 -1 -1.6 -0.7
Poland -3.6 -1.9 -3.6 -7.3 -7.3 -4.8 -3.7 -4.1 -3.6 -2.6 -2.3 -1.7
Portugal -4.3 -3 -3.8 -9.8 -11.2 -7.4 -5.7 -4.8 -7.2 -4.4 -2 -3
Romania -2.1 -2.7 -5.4 -9.2 -6.9 -5.4 -3.7 -2.1 -1.3 -0.8 -3 -2.9

Slovenia -1.2 -0.1 -1.4 -5.8 -5.6 -6.7 -4
-

14.7 -5.5 -2.9 -1.9 0
Slovakia -3.6 -1.9 -2.4 -7.8 -7.5 -4.3 -4.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.2 -1
Finland 3.9 5.1 4.2 -2.5 -2.6 -1 -2.2 -2.6 -3.2 -2.8 -1.8 -0.6
Sweden 2.2 3.4 1.9 -0.7 0 -0.2 -1 -1.4 -1.6 0.2 1.2 1.3
United
Kingdom -2.8 -2.6 -5.2 -10.1 -9.4 -7.5 -8.2 -5.4 -5.4 -4.3 -3 -1.9
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Regarding public debt (Table 3), certain countries such as Greece, Italy, Belgium, etc., 
were completely “overwhelmed” by debts, while other countries such as Spain or 
Ireland recorded steady and growing indicators. 

Table 3: Public debt in some Euro Zone countries 1995-2017
Source: Eurostat
(htt p://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsgo10
&plugin=1)

EU before crises was accompanied by a long period of rapid credit growth, low risk 
premiums, abundant availability of liquidity, strong leveraging, soaring asset prices 
and the development of bubbles in the real estate sector. Over-stretched leveraging 
positions rendered fi nancial institutions extremely vulnerable to corrections in asset 
markets. As a result a turn-around in a relatively small corner of the fi nancial system 
(the US subprime market) was suffi  cient to topple the whole structure. (EU Economy: 
2009 Review “Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses”)
Also, pre crises period was accompanied by large imbalances. Big capital fl ows 
from Eurozone core nations like Germany, France and the Netherlands to Eurozone 
periphery nations like Ireland, Portugal, Spain and Greece were taken as evidence 
that the euro was fostering real convergence between a slow-growing core and more 
dynamic periphery economies. 
The problem was that this meant that the periphery was relying on foreign lenders 
to cover the savings-investment gap. When the Global Crisis broke out in 2008, those 
foreign investors got cold feet. They stopped lending across borders. (Baldwin & 
Gros: 2015, 2)
In these circumstances, aft er 2008, the situation changed for almost all EU countries. 
Ireland with a surplus on 2006 and 2007, reached a defi cit of 7% on 2008, culminating 
in 2010 with a defi cit of 32.1% (the biggest one in EU area).

  DEBT 
Years Greece Italy Ireland Spain Portugal Belgium Cyprus 
1995 99 116.9 78.5 61.7 58.3 130.5 47.8
1996 101.3 116.3  69.9 65.5 59.5 128 49.1 
1997 99.5 113.8  61.6 64.4 55.2 123.2 53 
1998 97.4 110.8  51.5 62.5 51.8 118.2 54.7 
1999 98.9 109.7  46.6 60.9 51 114.4 54.8 
2000 104.9 105.1  36.1 58 50.3 108.8 54.9 
2001 107.1 104.7  33.2 54.2 53.4 107.6 56.5 
2002 104.9 101.9  30.6 51.3 56.2 104.7 59.7 
2003 101.5 100.5  29.9 47.6 58.7 101.1 63.1 
2004 102.9 100.1  28.2 45.3 62 96.5 64.1 
2005 107.4 101.9  26.1 42.3 67.4 94.7 62.8 
2006 103.6 102.6  23.6 38.9 69.2 91.1 58.7 
2007 103.1 99.8  23.9 35.6 68.4 87 53.5 
2008 109.4 102.4  42.4 39.5 71.7 92.5 45.1 
2009 136.7 112.5  61.5 52.8 83.6 99.5 53.8 
2010 146.2 115.4  86.1 60.1 96.2 99.7 56.3 
2011 172.1 116.5 110.3 69.5 111.4 102.6 65.7
2012 159.6 123.4 119.6 85.7 126.2 104.3 79.7 
2013 177.4 129 119.4 95.5 129 105.5 102.6 
2014 178.9 131.8 104.5 100.4 130.6 107 107.5 
2015 176.8  131.5   76.9 99.4  128.8   106.1 107.5 
2016  180.8  132  72.8  99  129.9  105.9 106.6 
2017  178.6  131.8  68  98.3  125.7  103.1 97.5 
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Even Spain was in the same position as Ireland, but did not reach those alarming 
levels of defi cit as the latt er. Meanwhile, Greece and Portugal deepened their budget 
defi cit to reach the highest values   in 2009 (-15.1%) and 2010 (-11.2%) respectively. 

Regarding public debt, Spain and Ireland, which have had low levels regarding 
the criteria (60%), aft er 2008, began to increase the debt levels. Ireland reached the 
levels of 110.3% in 2011, while Spain reached the value of 100.4% in 2014. We have 
to mention that these values were almost normal for countries like Greece, Italy or 
Belgium since 1995. 

III. Measures to face the crise and their impact

The countries most aff ected by the crisis, ‘turned their eyes” at European leaders and 
Institutions to fi nd the ways in order to mitigate the eff ects and to pass the crises. 
The fi rst sign of fi nancial crisis in Europe was the lack of liquidity in the banks, thus, 
the fi rst step that should have been taken had to do exactly with the latt er.
First, the response by the monetary authorities has been immediate. The provision of 
liquidity increased already in August 2008, and intensifi ed aft er September, i.e. in the 
aft ermath of the Lehman Brothers bankruptcy. 
Because of that, the central banks intervened immediately, and contributed thereby to 
the swift  and smooth fi nancing of the requested repayments. Their liquidity provision 
should then be considered as the fi rst policy measure to preserve fi nancial stability. 
Second, the eff ective response, in terms of overall supply of liquidity, has been 
much more limited in the non-euro area countries. The cross-country contrast in the 
maximum amounts borrowed by banks, both in gross and relative terms, is striking. 
While in Romania the commercial institutions refi nanced at the central bank no more 
than 5% of their total funding, the requested support reached 36% in Greece, or 15% 
in Cyprus.
Third, the entry into an international assistance programme is related to a 
progressive decline in banks’ borrowing from the monetary authority. (European 
Commission, 2018: 32-33: Coping with the international fi nancial crisis at the national 
level in a European context; Impact and fi nancial sector policy responses in 2008 – 
2015). 
Also, another tool was, Emergency Liquidity Assistance (ELA), the last resort liquidity 
loan to a solvent fi nancial institution. In the euro area, ELA is a competence of central 
banks and is meant to be exceptional, short-term and implies a penalty interest rate 
that should incentivize the receiving institution to reimburse the loan without a delay. 
(European Commission, 2018: 35: Coping with the international fi nancial crisis at the 
national level in a European context; Impact and fi nancial sector policy responses in 
2008 – 2015)
The liquidity problems that occurred in many EU countries, transformed over time 
into solvency problems. As the capital adequacy ratios were declining, sometimes 
below the regulatory minimum (or even becoming negative), banks were fi nding it 
hard to raise capital on the market.
In numerous cases, the state had to intervene, buying shares or taking over completely 
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the ailing institutions. In order to prevent bank insolvency due to the expected impact 
of the adverse economic conditions, supervisors took preventive measures. They 
carried out stress tests aimed at forecasting future capital needs. The stress tests were 
also conducted at the EU level according to a uniform methodology in 2010, 2011 by 
the European Banking Authority and in 2014 by the European Banking Authority and 
ECB as a Comprehensive Assessment before the launching of the Single Supervisory 
Mechanism (European Central Bank, 2013)
Referring to bank restructuring and consolidation the approaches of Member States 
were diff erent. Some countries, where the national authorities had the fi nancial 
strength to support their ailing banks, they did so. This was the case in Belgium and 
the Netherlands. 
Meanwhile, there were also taken some other measures referring to improving 
regulation and supervision, avoiding contagion (creation of the Single Supervisory 
Mechanism, the European Stability Mechanism, the Single Resolution Mechanism) 
and tackling private indebtedness. (European Commission, 2018: Coping with the 
international fi nancial crisis at the national level in a European context; Impact and 
fi nancial sector policy responses in 2008 – 2015)
Aside from intervention to stabilize, restore and reform the banking sector, the 
European Economic Recovery Plan (EERP) was launched in December 2008. The 
objective of the EERP was to restore confi dence and bolster demand through a 
coordinated injection of purchasing power into the economy complemented by 
strategic investments and measures to shore up business and labor markets. The 
overall fi scal stimulus, including the eff ects of automatic stabilizers, amounts to 5% 
of GDP in the EU. (EU Economy: 2009 Review “Economic Crisis in Europe: Causes, 
Consequences and Responses”).
According to the Commission’s analysis, unless policies take up the new challenges, 
potential GDP in the EU could fall to a permanently lower trajectory, due to several 
factors. First, protracted spells of unemployment in the workforce tend to lead to 
a permanent loss of skills. Second, the stock of equipment and infrastructure will 
decrease and become obsolete due to lower investment. Third, innovation may be 
hampered as spending on research and development is one of the fi rst outlays that 
businesses cut back on during a recession. Member States have implemented a range 
of measures to provide temporary support to labour markets, boost investment in 
public infrastructure and support companies.
Despite the measures still taken, the situation is not in the desirable levels. In these 
circumstances: 
- many of Europe’s banks face problems of non-performing loans; 
- many are still heavily invested in their own nation’s public debt – a bind that 
means problems with banks threaten the solvency of the government and vice versa; 
- borrowers across the continent are vulnerable to the inevitable normalisation 
of interest rates that have been close to zero for years. (Baldwin&Gloss; 2015:2)
Regardless this, the fi nancial situation, in Eurozone and EU, form year to year is 
accompanied by improvements. According to Eurostat, in 2017, the government 
defi cit and debt of both the euro area (EA19) and the EU28 decreased in relative 
terms compared with 2016. In the euro area the government defi cit to GDP ratio fell 
from 1.5% in 2016 to 0.9% in 2017, and in the EU28 from 1.6% to 1.0%. In the euro area 
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the government debt to GDP ratio declined from 89.0% at the end of 2016 to 86.7% at 
the end of 2017, and in the EU28 from 83.3% to 81.6%. 

Table 4: Defi cit and government debt during 2014-2017
Years 2014 2015 2016 2017

Euro Area (EA19)
Gov.defi cit/surplus 

(%GDP) -2.5 -2 -1.5 -0.9

Gov. debt (% GDP) 91.9 89.9 89 86.7

EU 28
Gov.defi cit/surplus 

(%GDP) -2.9 -2.3 -1.6 -1

Gov. debt (% GDP) 86.5 84.5 83.3 81.6
Source: Eurostat

Conclusions

As a conclusion we may say that European Union was unprepared to manage the debt 
crisis that spread vigorously. The crisis really sparked from abroad, but it “exploded” 
precisely because of the divergences that existed between the EU countries.
In these circumstances, the best way to go out of this is precisely their placement and 
action as a whole.
When the euro was introduced, no mechanism was set up to deal with debt crises 
such as those seen since 2010. As a result, emergency rescue plans had to be drawn 
up and agreed on the hoof. (Causes of the Eurozone crisis: a summary; Daniel Harari: 
2014.)
Despite the improvements in some of the fi nancial indicators (such as public debt and 
government defi cit), there is need for further improvements.
Systemic crises leave behind in the economy massive amounts of distressed assets, 
typically held by the banks. Resolving these assets is the fi nal stage in the resolution 
of systemic banking crises. Usual working-out procedures carried out internally 
with banks’ limited resources are temporarily not suitable anymore given the large 
volumes of impaired assets involved and the specifi c circumstances of a crisis. Swift  
action is needed to support overall economic recovery. EU legislation concerning 
State aid rules and the Bank Recovery and Resolution Directive  has to be complied 
with. (European Commission: 2017: 73)
The EU country surveillance framework therefore needs to display a certain degree of 
fl exibility, with policy guidance that is tailored to specifi c country challenges, while 
ensuring that there is a consistent and coherent approach across countries. (European 
Commission: 2017,1: Coping with the international fi nancial crisis at the national level 
in a European context Impact and fi nancial sector policy responses in 2008 – 2015)
To ensure that the recovery takes hold and to maintain the EU’s growth potential in 
the long-run, the focus must increasingly shift  from short-term demand management 
to supply-side structural measures. (EU Economy: 2009 Review “Economic Crisis in 
Europe: Causes, Consequences and Responses”).
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The impact of social media and social networks in the voters’ behavior during 
the electoral campaigns in Kosovo

Musa Nikçi

Abstract

Social media has changed our way of living in many diff erent ways. It has had an impact 
in the way we perceive the world and our surroundings. While media in general and social 
media specifi cally have revolutionized the way we access information, researchers still 
argue regarding the general impact of media in our lives. Many argue of positive aspects  
while others provide arguments as how media negatively impacts the way we perceive the 
nformation. While these debates still exist, in this paper we focus in a more closer media 
impact: the electoral campaigns.
Social media has also impacted and changed the way electoral campaigns are carried out. 
We have seen a trend in the usage of social media in almost every electoral campaign in the 
world. This usage has emerged mainly from the benefi ts that social media has brought to both 
the electoral nominees and the voters: the nominees get to express their stances and opinions 
regarding many important issues in social media while the voters inhale this deposited 
information in a faster and more direct way. 
In this paper we look closely at both the pros and the cons of media impact in voters’ behaviors. 
We also delve in the way information is portrayed in the media during the electoral campaigns. 
Is the media biased and does this biasing impact the voters’ polarization? 

Introduction

For many people life without the Internet and the social media would be vague and 
without sense. That is why almost half the world’s population uses one of the social 
networks and the digital media as a way of acquiring and broadcasting information. 
Facebook tops the list of most used social networks with a total of 2.23 billion active 
users1.  It is then followed by Twitt er, Instagram and Youtube2. These giant fi gures of 
social networks use are the best indicators of the critical role that the latt er have in the 
way we perceive the world and our surroundings. 
The traditional way of carrying out the electoral campaign with posters, rallies, 
cardboard cutouts as well as house-to-house canvassing to win the voters is gradually 
fading away. The way social media is organized: as a form or information technology 
that utilizes interactive and user-produced content, has given the electoral nominees 
the opportunity to communicate directly with the potential voter. We have seen this 
impact mostly from the 2008 US elections where social media such as Facebook, 
Youtube and Twitt er was largely used to mobilize and spread the messages to the 
voters. 
Despite this communicative perception of social media, we have seen it being used 
as a way of spreading propaganda and information that is misleading and serves 
the purpose of vaporing with the potential voters’ minds. The spreading of ‘fake 

1  https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/.
2  https://www.linkedin.com/pulse/top-10-most-popular-social-networking-sites-apps-2017-rajiv-bajaj/.
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news’ that emanate mainly from social networks, has become a phenomenon that is 
considered to be one the causes that the outcomes from the electoral processes are 
being less unpredictable (citim).  We live in a society where we gather the information 
that is served to us, without taking the eff ort to do an investigation to check the source 
and the reliability of the information (citim). Since the information in social networks 
is not classifi ed, people tend to believe almost everything that is being posted and 
shared (citim). 
Digital media in general and social networks in particular have had their impact in the 
voters’ behavior in the Republic of Kosovo. We have seen this media do its job ‘fair-
and-share’ during a reveal known as ‘pronto aff air’, where a series of peeks that had 
as their protagonists prominent politicians of the state, were revealed. These peeks 
made the social media headlines and were considered as ‘eye-opening’ to the citizens, 
who got to know a ‘staining part’ of these politicans. These peeks were then refl ected 
in the overall voters’ behavior where the support for these political candidates was 
decreased drastically3. 

1. Literature Review

1.1 Social media and its infl uence in politics
2.1.1 General aspects
Almost everyone who has once searched through Google, Yahoo or other search 
machines, has stumbled upon a social media website. But what exactly it is meant 
by the term ‘social media’? There are many defi nitions given, but we stick to the 
defi nition given by Merriam Webster, in which social media is defi ned as: “forms of 
electronic communication (such as websites for social networking and microblogging) through 
which users create online communities to share information, ideas, personal messages, and 
other content (such as videos)”4. Social network is a subset of social media, where people 
are connected mostly by interpersonal relationships5. 
During the presidential debate of 2008 in the United States of America, we have seen 
YouTube partnering with CNN. The fi rst, created a profi le of the candidates where 
they addressed the most interesting questions asked by the people through CNN’s 
website6. This was the fi rst time that politicans that were racing for their seats in 
the offi  ce, were asked questions directly from the citizens through a social network. 
Aft er the elections, a social network named Twitt er made its presence. Since then, it is 
greatly usable from the politicans as a platform to spread short content  to the public. 
2.1.2 Mutual infl uence in the Republic of Kosovo
In the Republic of Kosovo, massmedia and lately social media, has been deformed from 
its dutt y due to the infl uence from politics. Politicization of the press or dress of the 
latt er with strong ideological and propaganda nuances, condone the deformation of 
reality. Such a situation does not favor the creation of a democratic society in which the 
media should enjoy full autonomy from political pressure. One of the most prominent 
Western European sociologists in the fi eld of communication Jacques Bourdieu has 

3  http://d4d-ks.org/editorial/roli-mediave-ne-zgjedhje-ndikojne-ne-voten-e-qytetareve/.
4  https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media.
5  https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20network.
6  https://www.youtube.com/user/YTdebates?blend=3&ob=1.
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come to a very interesting conclusion when it has expressed  that mass-media and 
lately social media does not refl ect a particular political event, but it produces it. This 
is a novelty of democratic life in the conditions of communication societies. Politics in 
democratic systems is made on the basis of propaganda and ideological infl uence on 
larger parts of the electorate. “ ... (Fuga, 2005: 213-214). Media is not a passive mirror 
of the real world. The media reality is “a factory of rules in response to political 
commercialism”, who support and inform. Publicity with political content is one of 
the main features that mediates the linkage of a political force to its audience. 
Mero Baze, a director of the TEMA newspaper in Albania, explains the real impact that 
this social media has had to the Kosovan and Albanian politics. He notes a signifi cant 
evolution of the aesthetic and scenographic aspects of the electoral campaign. If the 
media fi rst played the main role in refl ecting the activity of competitive entities, we 
now have a ready-made product that is conceived, realized and disseminated by 
the electoral staff  itself in multimedia form7. According to him, social media, such 
as Facebook has enabled the political parties to broadcast live their meetings or 
share them through DVD-s or other mediums such as to make them look perfect. 
The political parties in most cases are prone to exaggerating with the numbers of 
participants or other aspects. It is in the media’s responsibility to fi nd out the real 
numbers and transmit them to the public. 
2.1.3 Real information or ‘bombarding propaganda’?
Mark Marku, an associate proff esor at the Department of Communication in the 
University of Tirana, explains the efect of these ‘new media’ in the spreading of  
information to the voters. He concludes that the communication with the use of social 
networking, where politicians communicate their messages directly to the cizitens is 
impeding the ‘real media’ from doing their job. According to him: “This way prevents 
the media from receiving direct information and remaining in their mission as processing 
structures of this information. If there are intermediate actors, such as political parties, then 
there is deformation of the public information system. Consequently, we have the phenomenon 
of deformation of democracy, creating the premise that the public during the campaign is not 
informed right about what really happens, but to have a kind of ‘bombing’ propaganda”8.

2. Research methodology

The number of people that follow a particular politician or party on social media 
networks is one form that indicates the sympathy that these have from the citizens. 
The greater the number of followers, the greater is the impact of the messages that 
are being spread from these politicians. From this perspective we have extracted 
the numbers of followers of some of the political parties and their corresponding 
members from the national elections of 2017. We then compare how these numbers 
were translated into actual votes. 
Table 1. Number of followers/likes of the most voted politicians in the national 
elections of 2017

7 https://al.ejo-online.eu/mediat-e-reja/fushata-elektorale-nen-ndikimin-e-teknologjive-dhe-mediave-te-reja.
8 https://al.ejo-online.eu/mediat-e-reja/fushata-elektorale-nen-ndikimin-e-teknologjive-dhe-mediave-te-reja.
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Name of the politician The political party it repre-
sents

Number of likes/
followers on social 

media Social network

Albin Kurti Self-determination 70,000 Facebook

Kadri Veseli The Democratic Party of 
Kosovo 100,000 Facebook, Twit-

ter, Instagram

Ramushaj Haradinaj Alliance for the Future of 
Kosovo 110,000 Facebook, Twit-

ter, Instagram

Vjosa Osmani Democratic League of 
Kosovo 60,000

Dardan Molliqaj Self-determination

Isa Mustafa Democratic League of 
Kosovo 45,000 Facebook

Fisnik Ismaili Self-determination 80,000 Facebook, Twit-
ter, Instagram

Source: Facebook, Instagram, Twitt er.
The most voted politician in the aforementioned elections was Albin Kurti. However, 
he was not the politician with the most likes and followers on social media. Vjosa 
Osmani, was the third most voted politician in the elections, but was not the third 
most followed politician. However, these numbers of likes are a very good refl ection 
of the allocation of votes. Both Albin and Vjosa were intensively present on the visual 
media such as television and and on live gatherings with the citizens, and less active 
on social media.
3.1 Instruments
To complete our research we conducted a survey with the citizens of the Republic of 
Kosovo  in diff erent cities. This research included 150 respodents. The aim of these 
surveys was to identify the opinions of citizens regarding the impact of social media 
in casting their vote. g

The distribution of respodents’ age and gender is given in the following two graphs. 

Graph 1. a) Age distribution among respodents    b) Gender distribution among 



156

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

citizens
The results from the survey are presented in the graphs given below.

Question 1. Do you use the social networks?yyy

Graph 3.
As it can be seen from the above graph, 125 respodents answered positively and 25 
answered negatively. Fom these results we see that more than 80% of the responds 
are social networks users. 

Question 2. Are the social networks your primary source of information?yyy ppp yyy

Graph 4.
In the second question of the survey, 70 respodents answered positively and 80 
respodents answered negatively. This is an indicator of the role that social networks 
have in the spreading of information as almost half of the respodents use them as 
their daily source. 

Question 3. Do you follow the Kosovan politicians’ activity on social networks?yyyyy pp yy

Graph 5. 
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Again, almost half the respodents’ number, answered positively in this question. 
From these answers we can deduce of how much it refl ects to the citizens, the image 
of the politicians that is represented through social networks. 

Question 4. What are the reasons you chose to follow a politician on a social 
network?

Graph 6.

Question 5. Has a polticians’ activity on social networks impacted your decision 
makings in the casting of the vote?gg gg

Graph 7.

Conclusions

Social networks are being used massively from the people all around the world for 
diff erent purposes. Since these social networks are open to anyone and there is no 
constraint in using them, they are used from diff erent ages. Some use them to get 
informed of what happens around them and beyond, some use them as means of 
communcating, some use them to follow the activity of their favorite politicians, 
actors, musicians etc. 
Social networks, a term that in this thesis has been used interchangeably with the 
term social media, are heavily used among the people of the Republic of Kosovo. 
From the results of the research that was carried out with 150 respodents, we have 
seen that they have an impact in the decisions of the cizitens. The material with whom 
the politicians choose to be represented in social media, aff ects direcly the citizens’ 
behavior and their corresponding decision making process in casting the vote. 
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Infl uencing factors of VAT income in Albania

PhD (C.)  Enver Sele
Tax administration of Kosovo 

MSc. Ilirjana Gjergji

Abstract

Taxation system has a crucial role in the economy of a country.One of the indirect tax types 
for more than sixty years is Value Added Tax. In this paper will be analysed the infl uence 
that real GDP, infl ation and government expenditures have on VAT incomes in Albania. 
For the period under study 2005-2017, was proved the hypothesis that real GDP does not 
aff ect VAT revenue. While for the other two variables infl ation and government expenditures 
was confi rmed the hypothesis that they have an impact on VAT revenues and are statistically 
signifi cant at the levels of importance, 5% and 1% respectively. Since real GDP variable needs 
to be removed from the model, we developed an improved model with the previous data and 
it turns out that about 97.44% of the dependent variable variation is explained by the variation 
of independent variables, while the rest remains unexplainable. The importance of this paper 
lies in refl ecting the impact of the above variables on the Albanian economy and the possibility 
of comparing the eff ect of these variables with other countries.

Preface

The importance of value added tax as a source of government revenue is a challenge 
that has been overwhelmingly discussed in recent decades. Value added should be 
understood as a “value” that a manufacturer (whether a manufacturer, distributor) 
adds to his fi rst materials or purchases before selling the product, new service or 
improved service  to the user (Tripathi, Sinha & Agáral, 2011:32). Since VAT has 
the largest share of state budget revenues, this is one reason why tax collection 
eff ectiveness is the main task of any government (Hajdúchová, Sedliačiková & Viszlai, 
2015:680).
The importance of the value added tax has been ascertained by many authors. (Bikas 
& Andruskaite, 2013:41) argue that in the case of cyclical fl uctuations in the economy, 
it is the value added tax system that is mainly used to stabilize state revenues and 
ensure the performance of public functions.
(Bikas & Andruskaite, 2013: 48) also argue that according to the VAT structure, value 
added is created at each stage of the production process, so each stage generates 
revenue in the government budget. Given this mechanism it is important to stimulate 
the increase of VAT revenues. In addition, it is important to study the VAT revenue 
determinants in diff erent economies to study the eff ects.
This paper will study the relation through VAT revenues, as a dependant variable 
and real GDP, infl ation and government spending as independent variables, driven 
by the revision of world literature.
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1. Effi  ciency of VAT admnistration

Clear goals are essential for the success of any project or policy. In the case of economic 
and tax policy measures, well-focused purposes are fundamental. (Stevanović, 
Minkov & Stojanović, 2015:111) emphasize that it is necessary to clearly defi ne the 
measures of economic policy with the participation of all stakeholders: state, academic 
community, taxpayers, etc.
On the other hand, (Jitsing & Stern, 2008:6) argue that the effi  ciency of any taxation 
model lies in its capability to maximize the ability of government revenue growth, 
minimizing the costs associated with tax collection. Moreover, any tax system should 
minimize the cost of compliance.
Considering the importance of VAT, the effi  ciency of this tax is subjected to discussion 
by various scholars. Also (Wollela, 2008:161) argues that VAT has an important role in 
the Ethiopian government’s revenue system and it would be necessary for the income 
from this tax to grow as effi  ciently as possible for government funding. In this paper 
it is suggested that a good tax administration is substantial to achieve the political 
objectives of a government.
Furthermore, (Radeke, Petersen & Giucci, 2015:18) state that an effi  cient tax 
administration is a prerequisite for the success of introducing VAT and preventing 
fraudulent activity.
In developing countries, administration and poor tax implementation are oft en cited 
as the main obstacles to VAT approval, given that the latt er requires more information 
and specifi c skills to be eff ectively administered (Boadway & Sato, 2008:29). Also 
according to (Macharia, 2014:84), the level of management engagement has been 
proven to aff ect the adoption of VAT.
Since customs collects an important part of VAT revenue, it is a priority that these 
institutions also work eff ectively in performing their duties. (Jitsing & Stern, 2008:6) 
argue that the extent of administration and operational eff ectiveness within a country 
also depends on the eff ectiveness of VAT administration at the border.
(Macharia, 2014:84) continues to argue that staff  is the most critical component 
of human resources in the VAT department, which is tasked with ensuring tax 
compliance. Therefore, according to the author, staff  and other stakeholders need to 
be equipped with up-to-date skills to enhance VAT compliance through social media. 
In its work it was also concluded that employee training of employees has an impact 
on the adoption of VAT.
For the effi  ciency of tax administration, information technology is increasingly 
an important tool today. Even (Shojaee, 2016:1892) proved the hypothesis that 
information technology aff ects the effi  ciency of the tax system with a confi dence level 
of 95%. The author adds that the use of information technology helps auditors and 
tax experts in analyzing and decision-making and creates more effi  cient management 
systems in organizations.

2. The infl uence of real GDP, infl ation and government expenses on VAT 
revenues

To verify the infl uence of real GDP, infl ation and government expenses on VAT revenues 
we have built the following model, with data for Albania for the period 2005-2017.
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Dependent variable: VAT revenues
Independent variable: Real GDP
Independent variable: Infl ation
Independent variable: Government expenditures
From this model we will study the following hypotheses:
Null hypothesis (H0): None of the variables does not aff ect VAT revenues.
Alternative hypothesis (Ha): At least one of the variables aff ects VAT revenues.
Subhypotheses of this study rely on the relationship between VAT revenues and the 
independent variables as follows:
H0,1: Real GDP does not aff ect VAT revenues.
Ha,1: Real GDP aff ects VAT revenues.
H0,2: Infl ation does not aff ect VAT revenues.
Ha,2: Infl ation aff ects VAT revenues.
H0,3: Government expenditures do not aff ect VAT revenues.
Ha,3: Government expenditures aff ect VAT revenues.
The conceptual model is given in the fi gure below:
Figure1- Paper’s conceptual model

Source: Illustration by the authors

2.1 Construction of hypotheses and theoretical connections

Hypothesis 1: The relation between GDP and the VAT revenues is expected to be a 
positive one. Bikas & Andruskaite (2013), Kaczyńska (2015) and Wahi (2011) found a 
positive relationship between GDP and VAT revenues1.
Hypothesis 2: The relation between infl ation and VAT revenues is expected to be a 
positive one. Higher infl ation leads to higher VAT revenues and a higher VAT rate, 
which means that VAT rates are adjusted against infl ation, so that the government 
can achieve the necessary revenues to meet their foreseen expenses (Pagán, 2001)2.
Hypothesis 3: The relation between government spending and the VAT revenues 
is expected to be a positive one. Usually it is argued that VAT revenues lead to an 
increase in government spending, but Pagán (2001) found that this is not true. In 
fact, its results show the opposite relationship, which means increases in government 
spending lead to higher VAT revenue, which is due to the economic stimulus caused 
by government spending.3
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2.2  OLS analysis with 5% level of importance
Table1- OLS analysis, Observations 2005-2017 (T=13)
Dependent variable: VAT revenues

Coeffi cient Std. Error t-ratio p-value
Const -20.457 10.7522 -1.9026 0.08952 *

Real GDP 12.8546 82.5144 0.1558 0.87964
Infl ation 459.023 191.97 2.3911 0.04048 **

Govern. Expend. 0.322482 0.0207667 15.5288 <0.00001 ***

Mean dependent var  109.7692 S.D. dependent var  21.90188
Sum squared resid  146.8851 S.E. of regression  4.039872

R-squared  0.974483 Adjusted R-squared  0.965977
F(3, 9)  114.5675 P-value(F)  1.73e-07

Log-likelihood -34.20676 Akaike criterion  76.41352
Schwarz criterion  78.67332 Hannan-Quinn  75.94903

rho  0.076825 Durbin-Watson  1.813823

* decisive indicatorsat 10% level of importance
** decisive indicators at 5% level of importance
*** decisive indicators at 1% level of importance.
Source: Author’s calculations
As we can see from the OLS analysis, for the model with 13 observations in total, we 
have a R2 = 97.45%, or else 97.45% of the variation of VAT revenues, is explained by 
the variables selected above. The independent variable ‘real GDP’ has a high ‘p’ value 
and has not been relevant to the model. ‘Infl ation’ variable is statistically signifi cant at 
5%. Whilst the variable of ‘Government Expenditure’ is signifi cant at 1%.
For p values   (observed level of importance) greater than 0.05 the infl uence of the 
independent variable on the dependent variable is insignifi cant in the conditions 
when the other variables remain unchanged in the equation and for the most p values 
smaller than 0.05 the null hypothesis on relation absence will be rejected, so the link 
between the variables is important. Let’s analyse all the hypotheses of the study by 
the value of p:
H0,1: Real GDP does not aff ect VAT revenues.
Ha,1: Real GDP aff ects VAT revenues.
From the above model, we note a positive relationship between real GDP and VAT 
revenues. The value of ‘p’ of the real GDP variable is 0.87964, which is greater than 
0.05 and consequently the null hypothesis is verifi ed, which means that according to 
this model the change of real GDP does not aff ect VAT revenues.  From this conclusion 
this variable should be removed from the model.
H0,2: Infl ation does not aff ect VAT revenues.
Ha,2: Infl ation aff ects VAT revenues.
The value of ‘p’ of the ‘Infl ation’ variable is 0.04048, which is less than 0.05 and as a 
consequence the null hypothesis falls, the alternative hypothesis is proved.  Infl ation 
has an impact on VAT revenues and this variable should remain in the model.
H0,3: Government expenditures do not aff ect VAT revenues.
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Ha,3: Government expenditures aff ect VAT revenues.
The value of ‘p’ of the variable ‘Government Expenditures’ is <0.00001, which is 
even less than 0.05 and as a consequence the null hypothesis falls, the alternative 
hypothesis it is proved, which means that government spending has an impact on 
VAT revenues and this variable should remain in the model.
Table2- Summary of the results of the hypotheses, the case of Albania

 Hypothesis description Result

 H1 Real GDP affects VAT revenues. Rejected

 H2 Infl ation affects VAT revenues. Accepted

 H3 Government expenditures affect VAT revenues. Accepted

Source: Author’s calculations

2.3 Improved model – OLS analysis with 5% level of importance
Let’s conduct once more the analysis for the improved model by removing ‘Real GDP’ 
variable and concretely is obtained the following model:
Table 3- Improved model, OLS analysis, Observations 2005-2017 (T=13)                                             
Dependent variable: VAT revenues

Coeffi cient Std. Error t-ratio p-value
Const -19.6657 9.00256 -2.1845 0.05384 *

Infl ation 470.095 169.405 2.7750 0.01962 **
Govern. Expend. 0.320931 0.017314 18.5359 <0.00001 ***

Mean dependent var  109.7692 S.D. dependent var  21.90188
Sum squared resid  147.2812 S.E. of regression  3.837723

R-squared  0.974414 Adjusted R-squared  0.969297
F(2, 10)  190.4189 P-value(F)  1.10e-08

Log-likelihood -34.22426 Akaike criterion  74.44853
Schwarz criterion  76.14338 Hannan-Quinn  74.10016

rho  0.071045 Durbin-Watson  1.820674

* decisive indicators at 10% level of importance
** decisive indicators at 5% level of importance
*** decisive indicators at 1% level of importance.
Source: Author’s calculations
As we can see from the OLS analysis, for the improved model with 13 observations 
in total, we have a R2 = 97.44%, or else 97.44% of the variation in VAT revenues, is 
explained by the variables chosen above. The ‘Infl ation’ variable is statistically 
signifi cant at 5% level, while the ‘government spending’ variable is signifi cant at 1% 
level. The resulting model is as follows:
VAT revenues = -19.67 +470.09 Infl ation+ 0.32 Government expenditures
Interpretation of regression coeffi  cients
 The constant -19.67 is considered as the intercept, which shows in average 

VAT revenues when the other variables take the value of 0. 
 The coeffi  cient 470.09 next to ‘Infl ation’ variable, indicates a positive 

correlation between infl ation and income from TVSH. Thus, an increase of 1 unit 



164

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

of infl ation leads to an increase of 470.09 units of VAT revenues. This is in line with 
the results (Pagán, 2001), which claims that there is a positive relationship between 
infl ation and VAT revenues.
 The coeffi  cient 0.32 next to ‘Government Expenditures’ variable indicates 

a positive correlation between government spending and VAT revenues. Thus, an 
increase of 1 unit of government expenditures generates an increase of 0.32 units 
of VAT revenues. This fi ts with Pagán’s (2001) results that show that increases in 
government spending lead to higher VAT revenue, which is due to the economic 
stimulus caused by government spending.

Conclusions

For the period under study 2005-2017, the hypothesis that real GDP does not aff ect 
VAT revenues was proved. While for the other two variables infl ation and government 
expenditures was confi rmed that they have an impact on VAT revenues and are 
statistically signifi cant at levels of 5% and 1% respectively. Infl ation and government 
spending have resulted in a positive relationship with VAT revenues, in accordance 
with the results of Pagán (2001).
Since real GDP variable needs to be removed from the model, we developed an 
improved model with the previous data and it turns out that about 97.44% of the 
variance of the dependent variable is explained by the variation of independent 
variables, while the rest remains unexplainable. 
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APPENDIX
Table 1- Values of the variables used in this paper for the period 2005-2017

Year VAT revenues (mld) Govern. Expend. (mld)
Real GDP

(%)

Infl ation

(%)
2005 64.53 232.34 5.5% 2.4%

2006 74.27 258.82 5.4% 2.4%

2007 87.77 285.67 5.9% 2.9%

2008 107.09 351.49 7.5% 3.4%

2009 110.06 379.86 3.3% 2.2%

2010 114.00 362.75 4.1% 3.5%

2011 119.19 376.30 3.0% 3.5%

2012 116.53 376.24 1.6% 2.0%

2013 111.94 394.12 0.7% 2.0%

2014 123.73 438.85 2.1% 1.6%

2015 125.78 437.41 2.6% 1.8%

2016 131.39 433.70 3.5% 1.3%

2017 139.54 461.41 3.8% 2.0%
Source: Min istry of Finance, Republic of Albania, 2018
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Rastet e veçanta të shpalljse së personit të vdekur në aspeketin krahasimor

PhD (C.) Valbona Alikaj
Univsiteti i Vlorës “Ismail Qemali”

Abstrakt

Instituti i shpalljes së personit të zhdukur është një ndër institutet më të vjetër, i rregulluar 
që prej normave të së drejtës romake. Në ditët e sotme legjilstorët nuk kanë ndaluar vetëm 
në trajtimin e intitutit të shpalljes së personit të zhdukur por kanë parashikuar në kodet 
civile institutin e shpalljes së personit të vdekur. Ky institut shihet nga legjislatoti si një ndër 
institutet më të rëndësishëm që merret me mbrojten dhe ruajtjen e të drejtave pasurore dhe 
personale të personit të shpallur të vdekur si dhe personave që kanë qenë në marrëdhënie 
juridike apo kanë patur marrëdhënie afi niteti me të.
Shpallja e personit të vdekur bëhet në dy raste: e para, si pasojë e shpalljes së personit të 
zhdukur; e dyta, si pasojë e një fakeqësie natyrore apo veprimeve luft arake.
Në punim do të trajtohet shpallja e vdekjes së personit  si pasojw e fatkeqwsisw natyrore apo 
veprimeve luft arake, pra, shpallja e vdekjes sw personit kur ndodhur në rrethana të cilat bëjne 
më thjeshtë të supozohet vdekja e personit sesa të supozohet se personi mund të jetë ende 
gjallë.
Trajtimi i këtĳ  instituti në punim do të bëhet në aspektin krahasimor, do të trajtohen rrethanat 
gjatë të cilave mund të ndodhe zhdukja e personit, përcaktimi i afateve që duhet të plotësohet 
për shpalljen e një personi të vdekur. 

Keywords: fatkeqësi natyrore, rrethanat, veprimeve lutarake, legjislacion, forca të armatosura.

Në kodin civil shqiptar dhe në legjislacionet e tjera parashikohet shpallja e personit 
të vdekur pa respektuar paraprakisht afatet e shpalljes së personit të zhdukur. Cilat 
janë rrethanat që do të mundësonin shpalljen personit të vdekur pa u shpallur më 
parë i zhdukur? Shumë autor (Vlasova, 1995) në fatkeqësitë natyrore përfshĳ në rastet 
e përmbytjeve, tërrmeteve, shpërthimi i një vullkani etj, pra përfshĳ në të gjitha ato 
situata të cilat do të ishin të mjaft ueshme për të përcaktuar vdekjen nga një situatë 
e tillë-pra, prej një aksidenti; zjarr, aksidenti ajror, mbytja e një anĳ e. Pra, në rast se 
personi ka humbur në një aksident ajror apo në përmbytjen e një anĳ e atëherë nuk 
do të jetë e nevojshme shpallja e personit të zhdukur por do të shpallet i vdekur me 
plotësimin e një afati të përcaktuar nga legjislatori. Legjislatori shqiptar parashikon 
se personi mund të shpallet i vdekur në rast se ka humbur gjatë veprimeve ushtarake, 
gjatë fatkeqësive natyrore apo në rast se ka humbur në rrethana të cilat bëjnë të 
besohet se ka vdekur. Legislatori shqiptar nuk jep një përkufi zim apo nje kategori të 
ngjarjeve të cilat mund të përfshihen në “fatkeqësi natyrore”. I njëjti koncept është 
trajtuar dhe parashikuar në legjislacione të ndryshme. Legjislatori rus në nenin 45 
pika 3 parashikon, gjykata mund të shpall vdekjen e personit në rast se është zhdukur 
në situata të cilat rrezikojnë jetën me vdekje apo mundësojnë vdekjen si pasojë e 
një fatkeqësie, si dhe në rastet kur personi ka humbur gjatë veprimeve luft arake. 
Pra, shohim se edhe legjislatori rus si ai shqiptar nuk sjell një përkufi zim të termit 
“fatkeqësi natyrore”. Legjislacioni Italian parashikon në nenin 60 raste të veçanta 
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për shpalljen e personit të vdekur pa u shpallur më parë i zhdukur: 1. Nëse dikush 
ka humbur gjatë veprimeve luft arake, ku ka qenë pjesë e trupave të armatosura; 2. 
Kur është kapur rob prej armikut dhe është transportuar në shtet tjetër, dhe kanë 
kaluar dy vjet nga dita që ka hyrë në fuqi marrëveshja e paqes; 3. Kur ka humbur në 
ndonjë fatkeqësi dhe nuk ka më lajme prej tĳ . Pra, shohim se neni parashikon, raste 
të veçanta të shpalljes së vdekjes së personit me afate më të shkurtra se shpallja e 
personit paraprakisht të zhdukur, por që mundësia e vdekjes së personit është më  
madhe. 
Po të njëjtin parashikim bën edhe legjislatori spanjoll (Neni 194, Kodi civil) por në 
dallim nga legjislacionet e sipërpërmendura i shpreh në mënyrë më eksplicite rastet e 
shpalljes së personit të vdekur: 1. Kur personi ka humbur gjatë veprimeve luft arake; 
2. Në rast se ka humbur gjatë mbytjes së anĳ es, pra ka qenë pjesë e bordit, ose në 
bordin e një avioni humbja e të cilit është verifi kuar, por ka mungesë evidencash për 
të mbĳ etuar; 3. Në rast se nuk ka patur lajme pasi ka qenë pjesë e bordit të anĳ es së 
fundosur apo ka qenë në bordin e një avioni, në rast se do të jenë gjetur mbetje të 
trupave, por nuk është e mundur identifi kimi i trupave, kur kanë kaluar 8 ditë; 4. 
Për ato raste kur personi gjendet në bordin e një anĳ e e cila supzohet e mbytur apo 
e humbur, pasi nuk ka arritur në destinacion apo nuk është kthyer pas, dhe ka fakte 
të mungesës së mbĳ etuarve. Do të duhet të kaloj një muaj nga marrja e lajmeve të 
fundit; 5. Në qoft ë se do të ndodhet në bordin e një avioni i cili ishte i destinuar për 
të udhëtuar mbi det, shkretëtira apo zona të pabanuara, në rast së nuk mbërrin në 
destinacion apo nuk kthehet në vendin e nisjes, ka fakte për humbjen e të mbĳ etuarve 
dhe ka kaluar një muaj nga marrja e lameve të fundit. 
Shohim se legjislatori i shteteve të ndryshme parashikon se për shpalljen e personit 
të vdekur duhet të që zhdukja e personit të ketë ndodhur në rrethana të caktuara, 
pra në rrethana të cilat si pasojë do të sillnin vdekjen e personit. Por cilat janë këto 
rrethana? Sipas legjislatorit rrethanat1 të cilat do të sjellin shpalljen e persont të vdekur 
janë rastet kur personi ka humbur gjatë veprimeve luft arake apo gjatë fatkeqësive 
natyrore në rrethana që bëjnë të besohet se ka vdekur. Pra, jo të gjitha rrethanat do të 
sillnin shpalljen e personit të zhdukur, por vetëm ato që janë të lidhura në mënyrë të 
drejtpërdrejtë me shkaktimin e vdekjes së personit. 
Fjala rrethanë duhet të shoqërohet nga fatkeqësi natyrore apo veprime luft arake. 
Shpallja e personit të vdekur do të vendoset nga gjykata si pasojë e një ngjarjeje të 
ndodhur në rrethana të caktuara të cilat do të presupozonin vdekjen e personit. 
Duhet që të ekzistoj lidhja shkak- pasojë midis rrethanave të lindura si dhe vdekjes 
së personit. Kur personi humbet gjatë një urragani apo cunami, kemi rrethanën e 
krĳ uar si pasojë  një fatkeqësie natyrore dhe zhdukjen e personit gjatë kësaj rrethane 
të krĳ uar. Pra, është e thjeshtë të presupozohet  vdekja e personit. Në dallim nga 
shpallja e personit të zhdukur ku personi presupozohet të jetë ende si gjallë, në rastin e 
zhdukjes së personit gjatë një fatkeqësie natyrore apo gjatë veprimeve luft arake është 
më e thjeshtë të konsiderohet se personi ka vdekur. Për këtë arsye edhe legjislatori 
përcakton afate shumë më të shkurtra në rastin e shpalljes së personit të vdekur si 
pasojë zhdukjes së personit. 
Kodi civil Shqiptarë parashikon se: “Personi që ka humbur gjatë veprimeve luft arake 
1  Kushte të veçanta, në të cilat ndodh diçka ose që shoqërojnë një ngjarje dhe që ndikojnë në zhvillimin e saj; 
anë e veçantë e një ngjarjeje, e një çështjeje. 
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dhe kjo humbje vërtetohet nga organet kompetente ushtarake, në rast se kanë kaluar 
pa patur lajme dy vjet, nga dita që ka hyrë në fuqi marrëveshja e paqes ose tre vjet nga 
mbarimi i veprimeve luft arake, mund të shpallet i vdekur me vendim të gjykatës, pa 
qenë nevoja të shpallet më parë i zhdukur” (neni 18, Kodi civil i Shqipërisë).“Personi 
që ka humbur gjatë një fatkeqësie natyrore ose në rrethana që bëjnë të besohet se ka 
vdekur, mund të shpallet si i tillë me vendim të gjykatës, kur kanë kaluar pa patur 
lajme dy vjet nga dita që ka ngjarë fatkeqësia, pa qenë e nevojshme të shpallet më 
parë i zhdukur. Kur nuk caktohet dita në të cilën ka ndodhur fatkeqësia, afati dy 
vjeçar fi llon nga dita e parë e muajit që vjen pas atĳ  në të cilin ka ndodhur fatkeqësia 
dhe, kur nuk mund të caktohet as muaji, afati fi llon nga dita e parë e muajit janar të 
vitit të mëpasëm” (neni 19, Kodi civil i Shqipërisë).
Në dallim nga proçedura e rregullt e shpalljes së personit të vdekur shohim se 
legjislatori nuk e quan të nevojshme paraprakishkt shpalljen e zhdukjes së personit 
dhe më vonë shpalljen e vdekjes së tĳ . Ai shprehet se afatet e shpalljes së personit të 
vdekjes si pasojë e fatkeqësive natyrore do të jetë dy vjet nga momenti që ka ngjarë 
fatkeqësia, si edhe në rastin e veprimeve luft arake  do të jetë dy vjet në rast nuk janë 
marrë lajme gjatë kësaj periudhe kohe, nga dita që ka hyrë në fuqi marrëveshja e 
paqes ose tre vjet nga mbarimi i veprimeve luft arake. Pra, legjislatori në rrethana 
të tilla e ka më të lehtë të prezumoj vdekjen e personit, për ketë arsye edhe afatet e 
shpalljes së personit të vdekur janë më të shkurtra.
Këto afate ndyshojnë në varësi të shteteve, për shembull: legjislatori rus parashikon: 
në rast se personi është zhdukur në rrethana të cilat sjellin  vdekjen e personit ose 
ka arsye që të bëjnë të besosh se personi mund të ketë vdekur si pasojë e fatkeqësisë 
natyrore, -shpallja e vdekjes së personit do të bëhet brenda 6 muajve.
Ushtarakët apo çdo person, i cili është zhdukur gjatë veprimeve luft arake, gjykata 
mund të shpallet i vdekur jo më parë se dy vjet nga nga momenti që kanë përfunduar 
veprimet luft arake.
Në legjislacionin e Virgjinias parashikohet se, kushdo që ndodhet në bordin e ndonjë 
anĳ eje apo mjeti në det të hapur, që zhduket nga anĳ a apo mjetet e tilla, ose çdo 
person që ndodhet në bordin e një avioni që zhduket në det, prej të cilit nuk  ka 
lajme të jetë i gjallë dhe trupi nuk është gjetur  apo nuk është identifi kuar përpara një 
dëgjimi nga bordi hetimor në lidhje më zhdukjen, duhet të prezumohet se ka vdekur 
në momentin që bordi hetimor ka prova se personi ka vdekur, ose do të shpallet i 
vdekur gjashtë muaj nga dita e zhdukjes, cilado që të ndodhi e para (§ 64.2-2300 Code 
of Virginia).
Po i njëjti afat parahikohet edhe në nenin 194 pika 4 të kodit spanjoll “Për personat 
të cilët ndodheshin në bordin e një anĳ eje e cila prezumohet e mbytur apo e zhdukur 
në det”. Do të prezumohet e mbytur në rast se nuk arrin në destinacion, ose mungon 
në vendin e mbërritjes, nuk kthehet dhe ka evidenca racionale të mungesës së të 
mbĳ etuarve, në cilin do rast më të kaluar një muaj që prej lajmeve të fundit, ose në 
mungesë të tyre, që prej ditës se daljes së anĳ es nga porti dhe fi llimit të udhëtimit.
Në dallim nga legjislacionet e sipër cituara shohim se legjislacion shqiptar parashikon 
një afat më të gjatë kohor si në rastin e veprimeve luft arake po ashtu edhe në rastet 
e shpalljes së personit të vdekur si pasojë e një fatkeqësie natyrore. Legjislacioni 
shqiptar parashikon dy vjet afat si per shpalljen e personit të vdekur gjatë veprimeve 
luft arake, dhe po të njëjtin afat parashikon edhe në rastin e një fakeqësie natyrore, 
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shohim se kjo dispozitë përafron me afatet e parashikuara edhe në legjislacionin 
Italian2 (neni 60, Kodi civil Italian).
E veçanta e shpalljes së personit të vdekur gjatë veprimeve luft arake është që jemi 
përpara fakteve konkrete, pra jepet fi llimi, vazhdimin dhe përfundimin, si dhe 
vendndodhjen e ushtarakëve dhe personave të tjerë në terrin ku shtrihen veprimet 
luft arake. E veçanta e shpalljes së  personit të vdekur si pasojë e pjesmarrjes në 
veprimet luft arake qëndron në faktin që duhet të ketë lidhje shkakë- pasoje. Gjykata 
është organi i cili do të merret me vërtetimin e faktit që personi ka patë marrë pjesë ne 
veprimet luft arake apo ka qenë prezent në terren gjatë periudhës së luft ës. Këto fakte 
do të fi llojnë të merren në shqyrtim dhe vërtetohen nga gjykata që prej momentit të 
marrjes së kërkesës, e dorëzuar nga familjarët, organet apo personat e interesuar. 
Pra, gjykata ushtron gjithmonë një pushtet diskrecioni në vlerësimin e elementeve të 
faktit që bën të besohet se personi ka vdekur (Giordanni, 1943)
Gjykata në rast se kanë kaluar dy vjet pa patur lajme, nga dita që ka hyrë në fuqi 
marrëveshja e paqes ose tre vjet nga mbarimi i veprimeve luft arake, mund të shpall 
vdekjen e personit, pa qenë nevoja të shpallet më parë i zhdukur (Neni 18, Kodi civil 
i Shqipërisë). 
Në qoft ë se do të interpretonim dipoziten e më sipërme, shohim se legjislatori ka 
parashikuar se marrëveshja e paqes do të lidhet pas ndalimit së armë pushimit, kjo 
bën që afati i shpalljes së personit të vdekur gjatë veprimeve luft arake mos të jetë 
2 vjet por më i gjatë. Legjislatori ka dashur të vendosi një afat më të favorshëm për 
mbrojtjen dhe ruajtjen e të drejtave personale dhe pasurore të personit.
Nga ana tjetër, koha kaq e gjatë e kërkuar ka arsyet e veta, e cila lidhet me situatat 
që shoqërojnë zhdukjen e personit. Duhet të kihet parasysh që personi mund të jetë 
fshehur nëpër male, mund të ketë mërguar në shtet tjetër, ose mund të jetë kapur rob 
dhe ekzistenca e tĳ  nuk dihet (Fernandez, 2011). 
Legjislatori rus në dallim nga legjislacionet e tjera parashikon, në rast  se personi është 
zhdukur pa patur lajme në rrethana që rrezikohet jeta ose ka baza për të përcaktuar 
vdekjen e personit gjykata mund të vendosi shpalljen e vdekjes së personit me 
plotësimin e një afati gjashtë mujor, pa pritur të plotësohet afati dy vjeçar nga dita e 
përfundimit të luft ës (Neni 45, Kodi civil Rus).
Mungesa e lajmeve mbi ushtarët apo personat të cilët marrin pjesë gjatë veprimeve 
luft arake dhe shpallja e tyre të vdekur ka bërë që autor të ndryshëm të ndajnë 
mendime të ndryshme në lidhje me mënyrën e përllogaritjes se prej cilit moment do 
të llogaritet afati për shpalljen e personit të vdekur.
Novickii I.B, është shprehur se llogaritja nga dita e mos patjes më lajme për personin e 
2  Neni 60 “Mund të prezumohet vdekja e personit në rastet: 1) kur personi ka humbur gjatë veprimeve 
luftarake ku ka patë marrë pjesë, qoftë në trupat e armatosura, qoftë në ndjekjen e tyre, ose në rastet kur kanë 
qenë prezentë, pa patur më lajme prej tij kur kanë kaluar dy vjet ngo momenti që ka hyrë në fuqi marrëveshja 
e paqes, ose në mungesë të saj kanë kaluar tre vjet nga armëpushimi, 2) kur ndonjëri është marrë peng nga 
armiku, ose është internuar ose është transoportuar në një shtet të huaj, dhe kanë kaluar dy vjet nga momenti i 
hyrjes në fuqi marrëveshjes së paqes, ose në mungesë të saj, tre vjet nga fundi i armë pushimit, pa patur lajme 
prej tij. Kjo dispozitë e dallon legjislacionin shqiptarë nga ai Italian. Shohim se legjislatori Italian ka dashur 
të jetë më eksplicit në rastet e prezumimit të vdekjes së personit gjatw veprimeve luftarake. Legjislacioni 
shqiptarë e përmbledh në një dispozitë të vetme, duke lënë të kuptoj të gjitha rastet të cilat mund të lindin 
si pasojë e veprimeve luftarake duke parashikuar kështu tw njëjtin afat dy vjecar për shpalljen e personit të 
vdekur. 3) kur dikush është zhdukur si pasojë e një fatkeqësie dhe nuk ka më lajme për të ose, nëse nuk dihet 
dita kur ka ndodhur, pas dy vjetësh nga dita e fundit e muajit ose, nëse nuk dihet as muaj, nga fundi i vitit që 
ka ndodhur fatkeqësia.
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zhdukur nuk është e saktë, sepse shumë persona të cilët përfshihen në këtë grup, pasi 
gjatë kohës që janë në luft ë mund të mos kenë patur mundësi të lidhen me të tretë. 
Pra, sipas tĳ  shpallja e personit të vdekur, pa patur lajme gjatë veprimeve luft arake, 
më mirë do të ishte të llogaritej nga momenti i nënshkrimit të marrëveshjes së paqes.  
Kjo do të shërbej si garanci për personat e zhdukur, do të ruaj të drejtat, deri në 
momentin që nuk kanë patur mundësi të shfaqen (Gorskii 1999)
Autori spanjol Corral Talciani i cili shprehet, se “në rast se përpara lidhjes së 
marrëveshjes së paqes do të shpallet ndalimi i amrëpushimit, llogaritja do të fi lloj të 
bëhet prej asaj date, pavarësisht lidhjes së marrëveshjes (Talciani, 1991)
Të njëjtin mendim ndan edhe autori rus Potokov A.G. i cili ka patë ofruar legjislatorit 
rus idenë se, ushtarakët dhe personat të cilët kanë marrë pjesë në luft ë, të shpallur 
të zhdukur gjatë veprimeve luft arake, mund të shpallen të vdekur me plotësimin e 
afatit dy vjeç nga momenti i ndalimit të armë pushimit. 
Por a do të jetë kjo datë fi kse, pasi mund të ndodhë që veprimet luft arake të pushojnë 
dhe të rinisin përsëri. Po në rastin kur personat janë rrëmbyer apo kapur rob gjatë 
veprimeve luft arake, dhe nuk dihet vendndodhja e tyre, shpallja e vdekjes së tyre do 
të duhet të bëhet pas afatit  nga momenti i nënshkrimit të paqes apo do të duhet të 
përcaktohet një afat tjetër kohor.
Mendoj që legjislatori shqiptarë trajtimin e shpalljes së personit të zhdukur si pasojë e 
veprimeve luft arake e shikon në mënyrë sipërfaqësore. Nuk shprehet nëse do të ketë 
raste të tjera të shpalljes së personit të zhdukur gjatë veprimeve luft arake që do të 
përfshihen në këtë kategori. Do të jetë gjykata ajo e cila do të merret me shqyrtimin e 
fakteve dhe vendosjes nëse rasti do të përfshihet tek veprimet luft arake apo jo. Çfarë 
do të kuptojmë me veprime luft arake? Do të thotë kryerja e një veprimtarie të caktuar 
duke marrë pjesë në formacione luft arake, organizata ushtarake ose paraushtarake 
në një konfl ikt të armatosur që zhvillohet në territorrin e nje shteti të huaj apo misione 
ushtarake zyrtare të forcave të armatosura. Cilat janë subjektet që marrin pjesë në 
veprimet luft arake? Personat që marrin pjesë në veprimet luft arake janë ushtarakët 
aktivë të Forcave të Armatosura, kursantët, si dhe ushtarakët në rezervë kur janë në 
shërbim ushtarak për stërvitje ose shërbim gjatë një mobilizimi ushtarak (Neni 4). 
Gjithashtu bëjnë pjesë edhe persona të cilët kryejnë punë vullnetare në ndihmë të 
ushtrisë.3

Konkluzione dhe rekomandime

Legjislatori shqiptar në dispozitat e kodit civil ka trajtuar rastet e shpalljes së 
personit të vdekur si pasojë e fatkeqësisë natyrore dhe veprimeve luft arake. Në 
dallim nga legjislatorët e tjerë, si për shembull, ai spanjoll, i cili parashikon rastet 
e njëpasnjëshme të cilat përfshihen në fatkeqësitë natyrore për shpalljen e personit 
të vdekur, legjislacioni përdor vetëm termin “fatkeqësi natyrore”, e cila përmbledh të 
gjitha llojet e fatkeqësive që mund të ndodhin: mbytja e një anĳ e, rënia e një avioni, 
cunami apo etj. Përdorimi i këtĳ  termi e dytyron legjislatorin që për të gjitha llojet e 
3  Kjo kategori personash nuk parashikohet mënyrë eksplicite në dispozitat e kodit civil të Shqipërisë, por që 
mund të marri pjesë gjatë veprimeve luftarake dhe për ta do të ndiqet e njëjta proçedurë për shpalljen etyre të 
vdekur. Për shembull në nenin 60 pika 1 parashikohet: “kur personi është zhdukur gjatë veprimeve luftarake 
ku ka patë marrë pjesë, apo ai që i ka ndjekur, gjatë të cilës ka qenë prezentë…” Pra, shohim se legjislatori 
Italian përfshin si ushtarët po ashtu edhe persona të tjerë të cilët marrin pjesë në veprimet luftarake.
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fatkeqësive natyrore të përcaktoj vetëm  një afat- 2 vjet. Ndërkohë, që për fatkeqësi 
të tilla si mbytja e një anĳ e apo rënia e një avioni edhe pse gjetja e trupave nuk është 
e mundur, siguria e krĳ uar në këto rrethana të pasigurta për zhdukjen e personit 
legjislatori do të ishte më mirë të përcaktonte një afat më të shkurtër. 
Për sa i takon afateve të shpalljes së personit të vdekur si pasojë e veprimeve luft arake 
legjislatori parashikon afatin 2 vjeçar në rast se ka hyrë në fuqi marrëveshja e paqes 
dhe tre vjet nga momenti i mbarimit të luft ës. Në mendimin tim afati 3 vjeçar i 
parashikuar nuk është shumë i saktë, pasi shpesh herë është e vështirë të përcaktohet 
data ekzakte e përfundimt të veprimeve luft arake. Pavarësisht kësaj ky afat është i 
mjaft ueshëm pasi mundëson rregullimin e marrëdhënieve juridike të personave të 
cilët kanë qenë në marrëdhënie juridike më të. 
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Importance and impact of small and medium enterprises in Albania
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Abstract

"This paper gives a description of the situation in which Small and Medium Business and the 
growing impact of innovation in the Albanian economy are located.
The problems faced by the Albanian economy are diverse: Informality, Political Situation 
in the Country, Unemployment, Continuing Competition, Foreign Direct Investment (FDI), 
Consumer Price Index.
Currently, the largest share of the employed in Albania is in the service sector (about 75% 
of the labor force), but a sustainable development of the economy necessarily requires 
the increase of the specifi c weight of the manufacturing economy, both in the number of 
employees and in the providing economic income. This is a broad fi eld for the application of 
innovations. It would be good for agricultural products to be processed in the country more 
widely and bett er packaged. The growth of the taxpayer base, the increase of new businesses, 
the bett er management of revenues should be made to create new jobs. Intending to reduce 
unemployment, especially at younger ages, their professional qualifi cation.
Keywords: Small and Medium Enterprise SME, Performance, Competitive Advantage, 
Sectoral Work, Foreign Direct Investment Flow, Banking Lending.

I) A brief description of SME in Albania 

a) Defi nition of SME.
SMEs play an important role in economic development anywhere in the world.
They are considered very fl exible, very eff ective, very progressive and very important 
in an economy. In the early 1990s, Albania faced fundamental changes, both in the 
political, economic and social spheres.
During that period we have a transition from a closed, centralized economy to 
a market economy. The Albanian economy is an economy that has passed from a 
transition period to a situation with very large uncertainties, a transition that has 
aff ected the development of the economy in general and the SME sector in particular.
During this period we have the creation and consolidation of many small and medium 
enterprises, which continue their activity, up to the present day.
Small and medium enterprises are the backbone of the economy.
They are the main source of jobs and a nurturing ground for business ideas.
Small enterprises should be considered as the main drivers for innovation, 
employment and social integration. Consequently, it is necessary to create the best 
possible environment for small business and entrepreneurship.
b) Micro businesses, small businesses, middle businesses. 
Today,  Small and Medium-sized  Enterprises account for over 98% of total enterprises 
operating in Albania. Referring to INSTAT data Year 2017:
According to the number of employees:
90.1% are employed in 1-4 employees.
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4.94% are employed in 5-9 employees.
3.87% are employed in 10-49 employees
1.12% are employed in enterprises with over 50 employees
Thus micro businesses, small businesses and medium businesses account for 98.88% 
of the number of employees.

From the survey of the table it is seen that:
a) 32.78% of total employees work in the production sector, where agriculture, 
forestry and fi shing are the biggest burden.
b) 67.22% of total employees work in the services sector, where trade accounts for 
30.08%.

II) Impor tant factor improved in SME
A) The impact of Direct Foreign Investments in Albanian economy
The Direct Foreign investments  infl ow in Albania has maintained a positive growth 
trend over the years. For 2016, referring to Bank of Albania data, Albania has absorbed 
more foreign investment than last year, maintaining this trend. Specifi cally, the value 
of EUR 890 million 2015, the Direct Foreign investments infl ow in 2016 amounted to 
983 million Euros.                   
Foreign companies invested in the Albanian economy 10.5 percent more than a year 
earlier.
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Doing business 2018 report, which shows that reforms in the  environmental 
business are continuing in the European and Central Asia region, including Albania. 
The report, whose data and methodology are reviewed annually, fi nds that in the 
total rankings in the list of 190 countries, Albania ranks 65th, while in the Distance 
Indicator from the maximum points score (100) has moved to 68.70 points . Recall 
that a year ago, Albania was ranked 58th.                                   This shows that doing 
business in our country is diffi  cult or other countries have improved at faster rates 
leaving us behind. The report also notes that Albania has made signifi cant changes 
to the regulatory framework in the following areas during 2016-2017:Albania has 
improved its access to credit by making changes to the Civil Code and the Law on 
Insurance Proceedings, and through the adoption of a new banking law. Security 
burdens can now be placed on any mobile property - including those material and 
immaterial.   
According to "SME policy Index -2016" - Western Balkans and Turkey - The 
assessment of the implementation of the Small Business Act for Europe is the fruit 
of a cooperation of several international institutions starting with the European 
Commission, OECD, EBRD; ETF and SEECEL. The purpose of this activity was to 
present the Small Business Act Small Business Act (SBA) fi ndings and to discuss key 
developments and remaining challenges to the business environment - especially for 
SMEs - in Albania. The report identifi es some important fi ndings for Albania and 
progress has been made if we compare it with the 2012 evaluation report in several 
directions: Improving the institutional, regulatory and SME operating environment;               
The Business and Investment Strategy 2014-2020 identifi es a number of important 
objectives, and since the fi rst year of its implementation have implemented a good 
part of them and with a positive impact on the development of SMEs; Albania has 
also extended e-governance services, especially in terms of business registration, 
tax payment, etc. As far as business registration is concerned, the report shows that 
Albania performs very positively, ranking globally in the 41st place, out of the 189 
world economies, as far as the business start-up indicator is concerned. Progress 
has been made compared to 2012 with entrepreneurship learning policies; Also in 
policies for the development of entrepreneurial women and has a concrete 2014-2020 
plan that helps develop and increase the number of women entrepreneurs.
B) SME and lending by the Albanian banking system
Lending by the banking system is still not used to the extent as a source of fi nancing 
for SMEs. Businesses have either used self-fi nancing or have been directed to the 
informal market for fi nancial means. There are a number of reasons that explain the 
low levels of private sector lending in Albania and have operated at diff erent intensity 
at certain time periods.
Lending to SMEs is considered by the Law on Banks, in the same way as the loan for 
capital investments is treated. In this way, SMEs are obliged to perform a good part 
of the collateral.
Credit lines oft en follow the typical procedures of international organizations. Lack of 
data and information sustainability for enterprises, the inability of SMEs to maintain 
accurate and transparent accounting.
Lack of technical and legal instruments to control liquidity and to analyze the overall 
situation and client status almost the complete impossibility of activating classical 
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collateral instruments (and sequestration) of company assets and those of the sponsor 
because of the inadequacy of the system Legal-Lack of risk assessment in the system 
(risk center)
Lack of suitable banking projects, local consultants do not enjoy the support of the 
banking system - international consultants are very costly to cope with the fi nancial 
possibilities of small local projects.
Among the main factors aff ecting the ban on standards for lending to businesses by 
banks are: specifi c problems of business sectors, problem loans, banks' perception of 
the macroeconomic situation and capital adequacy.
c) Innovation and SMEs
What is Innovation?
The term innovation comes from the Latin language, innovating, which means "doing 
something new".
Innovation is doing new things, or doing things that are almost done with a new path. 
Innovation is a process through which new products and techniques have spread to 
the economic system (Schumpeter, 1947)
Innovation is the creation of a new product or a highly improved product, either a 
process, a new marketing method, or a new method of organizing a business practice, 
and a work plan of organization or relationship with out.
Financial pressure to reduce costs, to increase effi  ciency, to do more, encourages small 
and medium-sized businesses to be in constant improvement.
Increasing competition, continuous economic, political, demographic changes, 
improving products and services will enable SMEs to specialize in the diff erent 
segments in which they operate. 
High demands on market positioning and continuous market changes. Quality 
enhancement in terms of products and services. Implementing new technologies to 
overcome competitors. 

Conclusion

• Most businesses operating in Albania are service businesses.
• Number of employees is low, up to 10 employees.
• Most small and medium businesses do not have a good business plan.
• For initial investment they used personal resources as well as pooling of personal 
resources with bank loans.
• A good part of SMEs think that gett ing a loan in Albanian banks is quite diffi  cult.
• The absorption of modern technologies, the application of innovation and 
contemporary knowledge in the production process, in addition to the more effi  cient 
use of labor force in the economy, would directly contribute to increasing labor 
productivity and competitiveness of SMEs in the economy Albanian.
Incentives to att ract  FDI in industrial production sectors in more innovative sectors 
to produce quality products with a high added value.
• Further changes in the labor market and in the commodity market, in terms of 
quality and standards, in order to improve competitiveness and accelerate the process 
of convergence with developed countries.
• Improving the skills of the workforce to use advanced technology equipment and 
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machinery, especially by foreign companies, through advanced qualifi cation and 
training.
• Supporting SMEs operating in the fi eld of agricultural production, as it has a 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 poverty agricultural 
production is twice as eff ective to reduce poverty as growth in other sectors (Source 
World Bank).
• Commercial banks mainly fi nance large and medium-sized businesses by leaving 
small businesses small businesses, which provide a part of the fi nancing in fi nancial 
institutions rather than banks with a higher interest rate.
• Establish medium to long-term low interest SME loans.
• Simple, continuous and sustainable legislation.
• Supporting SMEs in the integration into the international market.
• SME managers should bett er analyze the environment in which they conduct their 
business and in cases when they decide to broaden their activity.
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Abstrakt

Tregtia elektronike për shkak të zhvillimeve të vrullshme në teknologjinë e informacionit 
ka pasur një tred të theksuar rritjeje pas viteve ’90. Ajo ndihmon bizneset për të rritur 
konkurueshmërinë dhe të shtojë suksesin ekonomik të vendit. Ligji për Tregtinë Elektronike 
(LTE) është miratuar nëpërmjet Ligjit nr 10128 datë 11/05/2009 me ndryshuar me Ligjin nr 
135/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 10128 datë 11/05/2009. Ndryshimet në ligj 
erdhën si rezultat i përafrimit me Direktivën 2000/31/EC, Directives on Electronic Commerce.
Ashtu si edhe LMK, edhe LTE parashikon se kontratë në distancë/ në largësi janë ato kontrata 
të cilat lidhen pa prezencën fi zike të njëkohshme të palëve. Edhe përkufi zimi për konsumatorin 
është i njëjtë, dmth një individ i cili hyn në marrëdhënie kontraktore  në largësi për interesa 
ngushtësisht personale dhe jo me qëllime tregtare. Në këndvështrimin e LTE kontrata e lidhur 
nëpërmjet mjeteve elektronike quhet Kontratë në Formë Elektronike, ajo që për ligjin LMK 
quhet Kontratë në largësi. Duke qënë se propozimi dhe pranimi i ofertës kryhet pa prezencën 
e njëkohëshme të palëve, respektohen të gjitha rregullat e vendosura nga Kodi Civil për pjesën 
e përgjithshme të kontratave, kërkesat për formën e kontratës dhe kërkesat e veçanta për 
kontratat parashikuara nga LMK.

Fjalë kyçe: Tregti elektronike, autoritete mbikqyrëse, konsumator, kontratë në largësi. 

Ligji për Tregtinë Elektronike

Tregtia elektronike për shkak të zhvillimeve të vrullshme në teknologjinë e 
informacionit ka pasur një tred të theksuar rritjeje pas viteve ’90. Ajo ndihmon 
bizneset për të rritur konkurueshmërinë dhe të shtojë suksesin ekonomik të vendit. 
Në një pyetsor të zhvilluar nga USAID në Shqipëri në vitin 2012 rezultoi se shumë 
shoqëri tregtare shqiptare nuk kanë njohuri të mjaft ueshme për tregtinë elektronike 
dhe se investimet e tyre në tregtinë elektronike mund të japë përfi time të ndjeshme 
në bizneset e tyre1. Por tregtia elektronike nuk ka të bëjë ekskluzivisht me teknologjitë 
e reja. Tregtia elektronike mund të ndihmojë në menaxhimin më efi kas të proçeseve 
tregtare. Ka mënyra të ndryshme për të klasifi kuar transaksionet e tregtisë elektronike, 
njëra prej tyre ështe tregtia elektronike biznes-konsumator (B2C), i cili është edhe 
objekti i këtĳ  punimi. 
Ligji për Tregtinë Elektronike (LTE) është miratuar nëpërmjet Ligjit nr 10128 datë 
11/05/2009 me ndryshuar me Ligjin nr 135/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 
ligjin nr 10128 datë 11/05/2009. Ndryshimet në ligj erdhën si rezultat i përafrimit me 
Direktivën 2000/31/EC, Directives on Electronic Commerce2. 
1 Raport 2012 nga Shoqata e Bankave, (2012),  https://aab.al/wp-content/uploads/2017/05/
AABRaportVjetor2012.pdf.
2  Directive 2000/31/EC, “On some legal aspects of Information Society services, especially on electronic 
commerce in domestic market, CELEX 32000 L0031.
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Qëllimi kryesor i LTE është vendosja e rregullave të qarta për kryerjen e aktiviteteve 
tregtare me mjete elektronike nëpërmjet shërbimeve të ofruara nga shoqëri të 
informacionet, për mbrojtjen e pjesëmarrësve, mbrojtjen ligjore të konsumatorëve 
apo të dhënave konfi denciale të të gjithë aktorëve pjesëmarrës në të, por edhe për të 
siguruar lëvizjen e lirë të shërbimeve të informacionit3. 
Ashtu si edhe tek Direktiva 2000/31/EC objektivi kryesor i LTE është heqja e barrierave 
për shërbimin on-line, për lëvizjen e lirë të shërbimeve. Krĳ imi dhe hapja e mundësive 
për sigurisë ligjore për biznese dhe qytetarë.   
Ashtu si edhe LMK, edhe LTE parashikon se kontratë në distancë/ në largësi janë 
ato kontrata të cilat lidhen pa prezencën fi zike të njëkohshme të palëve. Edhe 
përkufi zimi për konsumatorin është i njëjtë, dmth një individ i cili hyn në marrëdhënie 
kontraktore  në largësi për interesa ngushtësisht personale dhe jo me qëllime tregtare. 
Në këndvështrimin e LTE kontrata e lidhur nëpërmjet mjeteve elektronike quhet 
Kontratë në Formë Elektronike, ajo që për ligjin LMK quhet Kontratë në largësi. 
Duke qënë se propozimi dhe pranimi i ofertës kryhet pa prezencën e njëkohëshme 
të palëve, respektohen të gjitha rregullat e vendosura nga Kodi Civil për pjesën e 
përgjithshme të kontratave, kërkesat për formën e kontratës dhe kërkesat e veçanta 
për kontratat parashikuara nga LMK4. 
Bazuar në parashikimet e LTE por edhe të LMK tregtari (ofruesi i shërbimit) krĳ on të 
gjitha mundësitë për informimin e konsumatorit (marrësit të shërbimit) për të dhënat 
e tĳ , minimalisht për: “emrin tregtar, ose emrin me të cilin njihet në aktivitetin e tĳ  
tregtar, numrin unik të identifi kimit të subjektit (NUIS), adresen ku ushtron aktivitetin 
tregtar ose adresa të tjera dytësore, adresën e postës elektronik nëpërmjet të cilit 
konsumatori mund ta kontaktojë në kohën më të shkurtër të mundshme, autoritetin 
mbikqyrës (nëse ka) dhe identifi kimin e autorizimit të veçantë, nëse bën pjesë tek 
profesionet e veçanta në kuptim të LTE dhe rregullat e profesionit e regjistrimin në 
regjistrat të posaçëm nëse ka5.” Shoqëritë e informacionit kanë detyrim nga ligji të 
mbajnë një regjistër përjashtimesh. Këtu nëpërmjet mjeteve elektronike regjistrohen 
të gjithë ata konsumatorë të cilët nuk dëshirojnë të marrin shërbimin nga tregtari, në 
përputhje edhe me LMK.
Përgjegjësia e shoqërive të informacionit të parashikuar nga LTE në përputhje me 
Direktivën 2000/31/EC është a) transmetim i thjeshtë6; b) ruajtje e përkohshme e 
informacionit7; c) Hosting8. Gjykata Europiane e Drejtësisë në gjykimin e rastit 
C-324/09 midis L’Oreal SA dhe të tjerët kundër eBay International AG dhe të tjerët9, 
pyetjes nëse një tregtar i cili blen përdorimin e një shenje që është identike me një markë 
tregtare të regjistruar si fj alë kuçe nga një motor kërkimi elektronik që shenja të shfaqet 
përdoruesve nepërmjet kërkimit motorik në një lidhje të sponsorizuar në faqen e internetit të 
operatorit të tregut online, a është shfaqja e kësaj shenje në lidhjen e sponsorizuar “përdorim” 
3  LTE, neni 1.
4  LTE, neni 11, pika 2.
5  LTE, neni 7.
6  Mere conduit, LTE neni 15; dhe Directive 2000/31/EC neni 12.
7  Caching, LTE neni 16; dhe Directive 2000/31/EC neni 13.
8  Hosting, LTE neni 17; dhe Directive 2000/31/EC neni 14.
9  Rasti C-324/09, L’Oreal SA, Lancome parfumes et beaute & Cie SNC, Laboratoire Garnier &Cie, L’Oreal 
(UK) LTD KUNDËR eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) LTD, Stephen Potts, Tracy 
Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joana Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi;  http://curia.europa.eu/juris/
liste.jsf?num=C-324/09 ; parë më 01/02/1018. 
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i shenjës në kuptimin e nenit 5 (1) (a) të Direktivës 89/104 dhe nenit 9 (1) (a) të Rregullores 
40/94? A është e mjaft ueshme përdorim i tillë të përfshihet në nenet e përmendur apo duhet 
që të konsistojë në “ruajtje informacioni e siguruar nga një marrës shërbimi” në kuptim 
të nenit 14 (1) të Direktivës 2000/31?Nëse nuk përbëhet ekzkluzivisht nga aktivitete që i 
takojnë fushëveprimit të nenit 14 (1) të Direktivës 2000/31, por është operator i tregut online 
i përjashtuar nga detyrimi në masën që përdorimi përbëhet nga aktivitete të tilla dhe a mund 
të lejohen dëmshpërbilime në lidhje me këtë përdorim? 
U provua gjatë gjykimit se nëse bëhej një kërkim me emra të përafërt me emra të 
regjistruar si markë të paditësve, në faqen web eBay dhe Google shfaqeshin lidhje 
elektronike të sponsorizuara që të drejtonin tek tregtarët elektronikë, në këtë rast 
pala e paditur. Përgjegjësia e palës së paditur bie dhe duhet parë në këndvështrimin 
e Direktivës 2000/31. Nëpërmjet dokumentave të paraqitur si prova shkresore dhe 
të pranuara nga Gjykata se i Padituri eBay përpunon të dhëna nga shitës-blerës. 
Shitjet e realizuar nëpërmjet ofertave të vendosur ndodhin në përputhje me kushtet e 
vendosura nga eBay, madje në disa raste edhe duke promovuar nga eBay. Duke patur 
një rol aktiv në transaksionet midis shitës-blerësve nuk mund të ngrihet pretendimi 
për përjashtim nga përgjegjësia si mere conduit. 
Autoriteti mbikqyrës të shërbimit të shoqërive të informacionit është KMK dhe nëse 
liçensohen sipas legjislacionit shqiptar në fuqi atëherë mbikqyren nga autoriteti 
përkatës, në këtë rast AKEP. 

i. Ligji për komunikimet elektronike

Komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë rregullohen nga Ligji nr 9918, 
datë 19/05/2008 i ndryshuar, këtu e më poshtë referuar si LKEP. Për efekte të studimit 
të mbrojtjes së konsumatorit në kontratat në largësi, ligjin do ta analizojmë dhe 
shqyrtojmë në këtë këndvështrim. 
LKEP nuk është i përafruar me legjislacionin e Bashkimit Europian, përkatësisht me 
Direktivën 2002/58/EC “Direktiva mbi privatësinë dhe komunikimet elektronike” 
dhe as me Rregulloren (EU) 2016/679 Rregulloren e Përgjithshme mbi Mbrojtjen e të 
Dhënave. 
Gjejmë në përkufi zimet e LKEP termat ‘pajtimtar’, ‘përdorues’, ‘përdorues fundor’ 
me interpretimin se i afrohen përkufi zimit ligjor për konsumatorin por jo termin 
konsumator. Përkufi zimi që i përafrohet konsumatorit është ‘pajtimtar’, i cili është 
cilido që ka lidhur një kontratë me një sipërmarrës që ofron shërbime të komunikimeve 
elektronike, të disponueshme për publikun për përfi timin e shërbimeve të ofruara10. 
Autoriteti mbikqyrës i Operatorëve të komunikimeve elektronike është AKEP. 
Ai është autoriteti i cili përveç përcaktimeve të rregullave dhe rregulloreve për 
zhvillimin e aktivitetit tregtar të komunikimeve elektronike, zgjidh mosmarrëveshjet 
midis sipërmarrësve të rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve 
të komunikimeve elektronike si dhe mosmarrëveshjet midis pajtimtarëve dhe 
sipërmarrësve. 
LKEP parashikon për Konsumatorin të drejtën e informimit nëpërmjet informacioneve 
transparente, të krahasueshme, të përshtatshëm dhe të përditësuar për tarifat dhe 
çmimet, detyrimet në përfundim të kontratës, por edhe për kushtet e përgjithshme 
10  LKEP neni 3, pika 28.
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për aksesin e përdorimit të shërbimeve. Këto informacione duhet të publikohen në 
mënyrë të qartë, të jenë të aksesueshme dhe të krahasueshme. 
Kontratat e pajtimit11 janë të detyrueshëm për miratim nga AKEP përpara se të 
nënshkruhen nga palët, pra përpara se të bëhen të zbatueshme nga palët në një 
marrëdhënie shërbimi. Në shqyrtimin e saj AKEP shikon përputhshmërinë e draft -
kontratës me legjislacionin në fuqi, më specifi kisht kërkesat e përgjithshme dhe 
të veçantë të LMK dhe LKEP. AKEP sigurohet në veçanti që kontrata e pajtimit 
të përmbajë të dhënat e mëposhtme: a) emrin tregtar të subjektit, numër unik 
identifi kimi të tĳ , adresë kryesore fi zike dhe adresat dytësore duke specifi kuar nëse 
në to kryehn shërbimet aksesore si mirëmbajtja apo servisi i pajisjeve, shërbimet e 
ofruara, cilësia dhe koha fi llestare, informacione mbi kufi zime të aksesit apo të 
shërbimeve, informacione mbi proçedurat për cilësinë e shërbimit dhe nivelet e tyre 
të shërbimit, kufi zime në pajisjet fundore, specifi ka mbi minimumin e përdorimit ose 
kohëzgjatjen e nevojshme për të përfi tuar ofertat promocionale, detyrime të tjera në 
lidhje me shërbimin, proçedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Operatorët kanë 
detyrimin dhe AKEP sigurohet që të përfshihet në kontratën e konsumatorit e drejta 
për tërheqje nga kontrata në rastet e ndryshimit të kushteve të kontratës. Kusht tjetër 
tepër i rëndësishëm për Operatorin është se kontratat me konsumatorin nuk mund 
të tejkalojnë afatin maksimal prej 24 (njëzet e katër) muaj. Në rast se shkelet ky kusht 
kryesor, neni i afatit mund të atakohet si i pavlefshëm. 
Siç edhe kemi përmendur më parë, Operatori ka detyrimin të mundësojë Konsumatorit 
faturë të detajuar me shkrim në adresë të tĳ , sipas opsionit të zgjedhur prej tĳ  nëse e 
kërkon të detajuar duke përfshirë edhe periudhën e faturimit, pagesën fi kse mujore të 
shërbimit, llojet dhe shumat e pagesave të tjera të mundshme, detaje mbi shërbimin; 
ose faturë jo të detajuar. Ky shërbim ofrohet nga Operatori për Konsumatorin pa 
pagesë12. 
Ankesat e Konsumatorit për shërbimin paraqiten brenda afatit 15 (pesëmbëdhjetë) 
ditor prane Operatorit në adresat e njoft uara nga momenti i marrjes së faturës ose 
nga ofrimi i shërbimit. Në rastet kur Konsumatori nuk është i kënaqur me përgjigjen 
e Operatorit, mund të paraqesë ankesë pranë KMK ose pranë AKEP, dhe më pas sipas 
legjislacionit në fuqi prane gjykatës me kompetencë territoriale dhe lëndore13. 

ii. Ligji për identifi kimin elektronik dhe shërbimet e besuara
Në ndihmë të konsumatorit për mbrojtje sa më të mirë, por edhe në ndihmë të 
subjekteve tregtare të cilët zhvillojnë aktivitetin e tyre tregtar nëpërmjet mjeteve 
elektronike është edhe Ligji mbi Identifi kimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara14 
miratuar nga Parlamenti i Republikës së Shqipërisë me Ligjin nr 107/2015 dhe 
ndryshuar me ligjin nr 123/2016. Ligji është përafruar me legjislacionin e Bashkimit 
Europian përkatësisht me Rregullore (BE) nr 910/2014 të Parlamentit Europian dhe 
Këshillit datë 23 korrik 201415.
11  LKEP neni 99.
12  LKEP neni 106.
13  LKEP neni 107, pika 5.
14  Këtu e më poshtë LESB; Ligji nr 107/2015, datë 01/10/2015 botuar në Fletoren Zyrtare nr 182, datë 
21/10/2015; Ligji nr 123/2015, datë 15/12/2016 botuar në Fletoren Zyrtare nr 259, datë 06/01/2017
15  Rregullore nr 910/2014 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit datë 23/07/2014 “Për identifi kimin 
elektronik dhe sherbimet e besuara për transaksionet elektronike në tregun e brendshëm, dhe që shfuqizon 
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LESB por edhe Rregullorja 910/2014 synon të shtojë besimin e konsumatorit, subjekteve 
tregtare por edhe të autoriteteve publike me qëllimin e krĳ imit të ndërveprimit të 
sigurtë elektronik midis palëve, me qëllimin e rritjeve të transaksioneve online. Kuadri 
ligjor synon heqjen e barrierave ekzistuese në përdorimet elektronike ndërkufi tare 
dhe identifi kimin dhe autentikimin nëpëmjet mjeteve elektronike. 
LESB dhe Rregullorja 910/2014 përcaktojnë rregullat për njohjen e identifi kimit 
elektronik për konsumatorin dhe personat juridike, rregulla për shërbime të besuara 
dhe transaksione elektronike, për vulën elektronike, shitjet elektronike, dokumente 
elektronike. Vetëm nëpërmjet dokumentit të identifi kimit të konsumatorit, ky 
i fundit mund të hyjë në trasaksione në tregun elektronik europian. Nëpërmjet 
këtyre rregullave përcaktohen standarte të njëjta identifi kimi për vendet anëtare 
të Bashkimit Europian por edhe vendet si Shqipëria që synon anëtarësimin, duke 
lehtësuar transaksionet dhe identifi kimin elektronik dhe shton sigurinë elektronike. 
Autoriteti mbikqyrës i identifi kimit elektronik dhe shërbimet e besuara është Autoriteti 
Kombëtar për Çertifi kimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK). Edhe 
pse duket se AKCESK ka punuar për plotësimin e legjislacionit përsëri ka shumë 
punë për të bërë për informimin e plotë dhe të qartë të konsumatorit dhe subjekteve 
tregtarë të cilët veprojnë në këtë fushë. 
Mungesë e theksuar informacioni, qartësie dhe trasnparence është edhe mungesa 
e një Regjistri elektronik i subjekteve të çertifi kuar nga AKCESK për shërbime. 
Mungesa e regjistrimit dhe mungesa e informacionit ndaj konsumatorit shton 
pasigurinë e konsumatorit në veprimet elektronike në largësi. Psh, le të shohim 
rastin e një konsumator i cili përdor shërbimin e-banking të ofruar si shërbim nga një 
bankë e nivelit të dytë për të kryer pagesat mujore të faturave të shërbimeve, energji, 
ujë, etj. Me hapjen e llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë konsumatori ka të 
drejtë të aksesojë në shërbimin e-banking nëpërmjet llogarisë së tĳ  bankare me anë 
të aplikacioneve në celular smartphone ose nëpërmjet kompjuterit. Pas marrjes së të 
dhënave si PIN, TAN, PAN konsumatori mund të kryejë transaksionet e pagesave të 
faturave të muajit për energjinë, ujin, pagesa të masave administrative (gjoba), etj. 
Sipas legjislacionit në fuqi, përkatësisht LESB subjekti tregtar që ofron këtë shërbimin 
duhet të jetë i regjistruar prane regjistrit elektronik të publikuar online nga AKCESK. 
Regjistri elektronik i publikuar në faqen web të AKCESK nuk është i përditësuar 
ose subjekte të tilla si banka të nivelit të dytë nuk janë regjistruar. Sipas nenit 20 të 
LESB subjektet tregtare që ushtrojnë veprimtari të shërbimit të çertifi kimit duhet të 
regjistrohen prane AKCESK përpara se të fi llojnë aktivitetin. Kusht për regjistrimin 
janë plotësimi i kritereve si: “zotëerimi i besueshmërisë së nevojshme dhe njohurive 
të specializuar, të duhura për ushtrimin e veprimtarisë së ofrimit të shërbimeve 
të certifi kimit dhe zotërimin e garancive të nevojshme për dëmshpërblimet e 
mundshme.” 
Si është i cënuar pozicioni i konsumatorit në këtë rast? 
Duke qënë se subjektit tregtar bankë e nivelit të dytë nuk zbaton legjislacionin në 
fuqi për identifi kimin elektronik të konsumatorit cënohet siguria e transaksioneve 
të kryera nga konsumatori. Moszbatimi i proçedurave ligjore mund të vĳ ë si pasojë 
e mungesës së informaiconit nga ana e subjektit që ka detyrimin për regjistrim 
Direktivën 1999/93/ KE, CELEX 32014R0910, Fletore Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, nr L257 datë 
28/08/2014. 
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prane AKCESK,  por ignorantia legis non excusat. Por, gjithsesi pesha kryesore për 
moszbatimin e legjislacionit dhe mbrojtja tërësore e konsumatorit në largësi mbetet 
e autoritetit AKCESK. Mungesa e regjistrimit të subjektit tregtar bankë e nivelit të 
dytë në regjistrin elektronik AKCESK cënon të drejtën për informim të konsumatorit. 
Mungesa e mbikqyrjes së veprimtarisë së subjektit tregtar passjell pasiguri në 
veprimet elektronike për konsumatorin për transaksionet apo kryejen e pagesave 
mujore për shërbimet. 
Pra, duke qënë se kuadri ligjor është në mënyrë bazike i formuar, ka nevojë të punohet 
në drejtim të zbatimit të kuadrit ligjor, rritjes së performacës së AKCESK për informim 
të konsumatorit për të drejtat e tĳ  dhe mbrojtjen e tyre. Mbrojtja e konsumatorit nga 
AKCESK nuk vjen në funksion të drejtëpërdrejtë por duke monitoruar, analizuar 
dhe certifi kuar të gjithë subjektet të cilët japin shërbime konsumatorit, atëherë edhe 
konsumatori ka mbrojtje më të gjërë në veprimet elektronike të kryera prej tĳ . 

Konkluzione

Nga analiza e ligjit për Tregtinë Elektronike, ligjit për Komunikimet Elektronike dhe 
ligjit për Identifi kimin Elektronik në këndvështrimin e mbrojtjes së konsumatorit 
vëmë re se ligjet ofrojnë mbrojtje bazike për konsumatorin.  Ligjet parashikojnë 
një autoritet mbikqyrës por në realitet këto institucione bëjnë pak ose aspak për 
mbrojtjen e konsumatorit. Institucionet në mbrojtje të konsumatorit duhet të bëjnë 
më shumë punë informuese për konsumatorin, për të drejtat dhe rrugët e ndjekur 
prej konsumatorit për rivendosjen e së drejtës në vend. 
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Motivet e dyzimit dhe pasqyrimit në poezinë e Silvia Plathit

Doktorante Arjete Luani (Rripa)
Universiteti i Shkodres “Luigj Gurakuqi”

Abstrakt

Qëllimi i këtĳ  studimi është të analizojë motivet e dyzimit dhe të pasqyrimit në poezinë e 
Silvia Plathit sipas një qasjeje psikologjike. Dyzimi i unit në atë të vërtëtë dhe të rremë ose 
në atë publik dhe të shëmtuar analizohet së bashku me shkaqet dhe pasojat e tĳ . Në shumë 
poezi të Plathit si “Në allçi”, “Tulipanët”, “Pasqyra”, “Mbulimi” etj. folësja femër është pre 
e unit të rremë ose atĳ  public, i cili simbolizohet edhe nga pasqyra. Folësja e këtyre poezive 
ndihet e ndrydhur pikërisht si në “burg”, si në “shishe”, nga ku nuk mund të dale; mes saj 
dhe botës së jashtme është krĳ uar një murë ndarës i cili i ka mohuar asaj identitetin/unin e 
vërtetë, të cilin ajo e kërkon në çdo moment. Si përfundim, ky dyzim është pasojë e roleve 
të femres, veçanërisht i atĳ  si bashkëshorte, dhe si rrjedhojë, edhe e pengesave kulturore që 
paraqet shoqëria patriarkale ndaj femres. Është ky rol që i ka sjellë femres humbje të identitetit 
dhe largim nga realiteti; ajo zotërohet nga mashkulli në të gjitha aspektet; ajo është kukull në 
duart e tĳ . 

Fjalët kyçe: dyzim, unë, identitet, ndrydhje, shoqëri patriarkale.

Hyrje

Çfarë shprehin motivet e dyzimit, pasqyrimit dhe dyfaqësisë dhe cilat janë imazhet që 
përfaqësojnë këto motive? Këto motive, ndër të tjera, lidhen me çështje të identitetit 
dhe historisë, të cilat pasqyrojnë ndarjen e unit, në atë të vërtetë dhe të rremë. Një nga 
psikiatrit më të njohur të kohëve moderne, H. D. Laing, trajton aspektin e dyzimit si 
pjesë të skizofrenisë. 
Sipas tĳ , ndarja e unit është e dhimbshme dhe vuajtësi pret me padurim që të vĳ ë 
dikush ta ndihmojë që ta njësojë. Uni kërkon të rrĳ ë në trup, por ka frikë nga rreziqet, 
ndërsa kur ndodhet jashtë tĳ , vëren që nuk i ka përparësitë e të qenit në të. Në këtë 
mënyrë, tek vuajtësi krĳ ohet mëdyshja që sjell këto pasoja: ai / ajo bëhet primitive 
duke kërkuar vetem mbĳ etesen dhe vetminë; mbushet me urrejtje; përpiqet të vrasë 
veten si një mënyrë mbrojtjeje; uni ndahet duke humbur identitetin dhe integritetin; 
humbet ndjesinë e realitetit jashtë vetes; vendi ku rri uni bëhet burg në të cilin uni 
ndahet në pjesë si fantazma të pakontrolluara. (Laing, 1969, ff . 161-162).
Të gjitha motivet e vepres së Plathit e kanë shkakun tek uni i dyzuar. Sipas Laingut, 
dyzimi ndodh kur:
Qenia e individit ndahet në dysh, duke prodhuar një unë të ndarë nga trupi dhe një 
trup që është vetem një gjë që uni shikon, duke e parë nganjëherë sikur të ishte një 
gjë tjetër në botë. I gjithë trupi dhe shumë procese ‘mendore’ hiqen nga uni, i cili 
mund të vazhdojë të funksionojë në një territor shumë të kufi zuar (duke ëndërruar 
dhe mbikëqyrur), ose mund të duket që ndalon së funksionuari si një i vetëm. (Laing, 
1969, f. 162).
Uni kërkon të jetë jashtë gjithçkaje deri në atë pikë sa personi të thotë që nuk jam unë. 
Personi refuzon gjithçka që ai është; atë çfarë ai është në realitet -unin e vërtetë- që 
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zhduket duke mos pasur më identitet dhe personalitet. Ai bëhet pre e një uni të rremë 
që bëhet burim frike për çdo gjë. Uni i vërtet bëhet një boshllek i rrethuar me mure 
duke e bërë personin të ndihet si në burg, por përsëri ndihet i përndjekur brenda 
kufi zimeve të burgut të vet. (Laing, 1969, ff . 168-169).
Cili është shkaku për një dyzim të tillë? Ndarja e unit në vepren e Plathit vjen si 
pasojë e përjetimeve të dhimbshme që folësja / Plathi ka kaluar. Përsa i përket Plathit, 
janë dy ngjarje të rëndësishme të jetës së saj që kanë krĳ uar kushtet për një dyzim të 
tillë: vdekja e babait dhe ndarja nga bashkëshorti. Për Xhudit Krollin: 
Nëse lidhja e saj me babanë kishte rëndësi kryesore në jetën e saj, atëherë jeta pa 
të kishte karakterin e mungesës, të jorealitetit dhe amullisë; (…) Kur ndahet nga 
bashkëshorti i saj, ajo përjeton mungesën e tĳ  në të njëjtën mënyrë. (…) Uni i vërtetë 
(…) shtrihet i vdekur me babanë e saj. Pjesa që ka vazhduar të jetojë pas vdekjes së 
babait të saj është, pastaj, e paplotësuar, një lloj uni i rremë. (Kroll, 2007, ff . 9-10).
Këto përjetime e “kanë tjetërsuar (unin e vërtetë) duke rritur unin e rremë. Ose 
uni i rremë ose mashkulli (ose të dy) duhet të vriten për të lejuar rilindje të unit të 
vërtetë.” (Kroll, 2007, f. 13). Vrasja e vetes ose e mashkullit ose e të të dyve është një 
nga motivet kryesore të “Arieli”. Në këtë vepër dhe veҫanërisht në poezitë “Babi” dhe 
“Zonja Lazar” trajtohet si shkaku ashtu edhe pasojat e dyzimit. Për më tepër, edhe 
vështirësia për t’u njëjtësuar me të ëmën dhe kërkimi i pjesës femërore të shpirtit të 
saj ishin arsye të tjera të dyzimit.
Por joshja e saj me dyzimin dhe pasqyrimin është bërë edhe qëllimisht dhe në mënyrë 
të vetëdĳ shme. Dyzimi përbënte edhe objektivin e tezës së Plathit në diplomim, në 
Kolegjin Smith më 1954-1955, të quajtur “Pasqyra magjike: një studim i dyzimit në dy 
romanet e Dostojevskit” (The Magic Mirror: A Study of the Double in Two of Dostoevsky’s 
Novels).
Dyzimi krĳ on një gjendje të tensionuar mes dy uneve. Për Xhudit Krollin “Ky tension 
mes unit të rremë dhe të vërtetë (…) është baza për zhvillim të mëtejshëm, dhe si 
pasojë pushton të gjithë shfaqjet e ardhshme të unit, në lidhje me të tjerët ose me 
imazhin e tĳ .” (Kroll, 2007, ff . 9-10). Ndërsa kritikja letrare Alisia Suskin Ostrikeri 
në vend të “unë i vërtetë” dhe “unë i rremë” përdor termat “unë publik” dhe “unë i 
shëmtuar”. Sipas saj:
Ka një unë publik të përcaktuar për të kënaqur të tjerët, që është kaq i përsosur saqë 
i shtyn të gjitha shtysat e “shëmtuara” anti-shoqërore drejt fshehtësisë, ku ata ziejnë 
dhe rriten. Ose është një unë i “shëmtuar” kaq shqetësues, saqë një unë i pathyeshëm 
prej “bardhësisë dhe bukurisë” duhet të shpiket për ta maskuar atë. (Ostriker, 1986, 
f. 83).
Uni i vërtetë është i ashpër, i pasjellshëm, i ҫorientuar, ndërsa ai i rremë është i rregullt, 
i pastër, i sjellshëm. Njëriu në shoqëri nuk mund të funksionojë pa këtë të fundit, i 
cili shërben si mjet mbrojtës, ashtu si “allҫia” për ҫformimin që ndodhet të njeriu. Në 
poezinë e Plathit folësja gjendet mes dy realiteteve, ku njëra anë pajtohet me atë që 
është dhe ana tjetër kërkon të dalë prej tĳ . 

      Rezultatet

Poezia “më e shkëlqyer e kohës sonë për ndarjen e unit” (Ostriker, 1986, f. 81) dhe 
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mardhënien mes dy pjesëve të vetës, sipas Ostrikerit, është “Në allҫi” (“In Plaster”)1, 
shkruar nga Plathi më 1961. Sipas Xhanet Malkomit, gjatë kësaj periudhe Plathi 
“ishte duke takuar pjesën jo “të këndshme” të unit, “unin e vërtetë” të “Arieli”, unin 
që nuk kishte frikë të shkulte të gjitha shkurret, sepse kjo ishte puna që bënte artisti” 
(Malcom, 2005, f. 158).
Në këtë poezi Plathi jep imazhin e një trupi në allҫi për të bërë një paralelizëm mes 
unit të “këndshëm” / unit të rremë dhe atĳ  jo “të këndshëm” / unit të vërtetë; është 
ndryshimi mes “këtĳ  personi absolutisht të bardhë dhe të ri” dhe atĳ  “të vjetrit dhe të 
verdhit” brenda tĳ . Allҫia është e bardhë dhe njëriu ka anën e bardhë dhe të zezë: ka 
djallin dhe engjëllin brenda vetes. Toni Saldivari do ta përkufi zonte këtë poezi si një 
“dialog i vjetër mes trupit dhe shpirtit” (Saldivar, 1992, f. 127), që është në të njëjtën 
kohë edhe “dialogu” mes dy uneve.
“Allҫia” bëhet një person ashtu si vetë folësja, por ndryshon në shumë aspekte nga 
ajo. Për shkak të këtĳ  ndryshimi folësja nuk pajtohet me të, me pjesën tjetër të saj, 
dhe kërkon me forcë që ta shmangë atë që në vargun e parë të poezisë, meqenëse ky 
dyzim krĳ on edhe izolim dhe vetmi: “Nuk do të ҫlirohem asnjëherë prej kësaj! Tani 
jemi dy veta:” (Plath, 1971, f. 16). Dyzimi pasqyrohet si një konfl ikt mes identiteve të 
ndryshme të cilat janë bërë pjesë e folëses. Për Sandra M. Gjilbertin kjo poezi ka të 
bëjë me një folëse e cila “ankohet që është mbërthyer në një dialog vetëvrasës të unit, 
në allçi.” (Gilbert, 1989, f. 54). Është marrëdhënie tortoruese ajo që folësja ka krĳ uar 
me unin tjetër dhe kjo e ҫon atë drejt izolimit dhe pasivitetit:
Ky person krejtësisht i ri dhe ai i vjetri i verdhi,
Dhe personi i bardhë sigurisht është ai më epërsor.
Ajo nuk ka nevojë për ushqim, ajo është një nga shenjtoret e vërteta.
Në fi llim e urreja atë, ajo nuk kishte personalitet-
Ajo shtihej në shtrat me mua si një trup i vdekur
Dhe unë isha e friksuar, sepse ajo kishte të njëjtën formë me mua
(Plath, 1971, f. 16).
Më pas ajo fi llon dita e ditës të bëhet njësh me të duke e konsideruar atë si pjesë të 
vetes e cila e mbështet në çdo kohë, duke ndërlikuar “marrëdhënien mes origjinales 
dhe kopjes” (Gill, 2008, f. 47). Ajo e mishëron atë, e personifi kon atë duke “i dhënë asaj 
një shpirt” dhe duke e thirrur me “ajo” apo “asaj”. Ky ndryshim në marrëdhënie vjen 
nga “sjellja” prej shenjtoreje që ka “ajo”, allҫia. Folësja e kupton që pjesa tjetër e saj 
është shumë paqësore dhe gjithҫka që “ajo” dëshiron është ta duan dhe të kujdesen 
për të ashtu siҫ bën “ajo” me folësen. Megjithatë, kjo mardhënie është sa e dobishme, 
aq edhe e rrezikshme:
Pa mua, ajo nuk do të ekzistonte, kështu që sigurisht ajo ishte mirënjohëse.
Unë i dhashë asaj një shpirt, unë lulëzova prej saj si trëndafi l
(...)
Nuk e kisha problem që ajo më priste, ajo e adhuronte atë.
Në mëngjes ajo më zgjonte herët, duke pasqyruar diellin
(...)
Me kalimin e kohës marrëdhënia jonë u forcua më shumë. (Plath, 1971, f. 16).
Folësja i ka dhënë një pjesë të shpirtit të saj dhe “ajo” sillet shumë mirë me të, por 
1  Në mars 1961, Plathi kaloi një javë në spital pas operacionit të apendisitit. Afër shtratit të saj shtrihej një 
pacient i mbuluar në allçi. 
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jo për shumë kohë. Të dyja lidhen aq shumë me njëra-tjetrën, saqë kjo marrëdhënie 
bëhet tortoruese dhe e rrezikshme. Ndryshimin në marrëdhënien e tyre, folësja e 
paraqet në strofën e pestë. “Ajo”, pjesa tjetër e Plathit, fi llon dhe e tradhton atë; ajo 
fi llon të ndryshojë sjellje: 
Pastaj unë pashë se ku ishte problemi: ajo mendonte që ishte e pavdekshme.
Ajo donte të më linte, ajo mendonte që ishte epërsore,
Dhe unë e kisha mbajtur në errësirë, dhe ajo ishte mërzitur-
Duke humbur ditët e saj duke pritur në një gjysmëtrup!
 Dhe fshehtas fi lloi të shpresonte që unë të vdisja. (Plath, 1971, f. 17).
“Ajo” pendohet që i ka humbur ditët tek një gjysmëtrup dhe merr formë edhe funksion 
tjetër. “Ajo” nuk e lë atë të marrë frymë, të shohë, apo të lëvizë etj. Ajo dëshiron ta 
ndrydhë atë për vdekje dhe ta bëjë mumje dhe si e tillë “ajo” bëhet arkivol. Kjo është 
shumë tronditëse për folësen, meqenëse lidhja e saj ishte si një lloj martese me të: 
“Gjithsesi ishte një lloj martese, duke qenë kaq afër” (Plath, 1971, f. 17). Në këtë rast, 
ajo kupton varësinë prej “saj” dhe pasivitetin që ka ardhur si rrjedhojë e marrëdhënies 
së ngushtë me të: “Ajo më kishte mbështetur kaq gjatë, saqë isha plotësisht e ҫalë- / 
Madje kisha harruar si të ecja ose të ulesha,” (Plath, 1971, f. 17). 
Ajo planifi kon hakmarrjen në fund të poezisë, por është një fund i hapur: “Po mbledh 
forcat; një ditë do t’ia dal pa të, / Dhe ajo do të vdesë me zbrazëtinë pastaj, dhe unë 
do të fi lloj t’i mungoj.” (Plath, 1971, f. 16). Duket sikur folësja mendon që një ditë ajo 
do t’i kthehet normalitetit dhe një jete të shëndetshme, por për hakmarrje ajo mund 
edhe të vdesë duke e bërë pjesën tjetër të saj të pendohet për sjelljen e saj. Vargu i 
parë i poezisë, cituar mësipër, shërben edhe si përfundim duke lënë të kuptohet fakti 
që folësja e ka të vështirë të rifi tojë shëndetin e saj dhe që nuk do të mund të dalë 
asnjëherë nga ajo gjendje, kjo edhe për arsye të varësisë së krĳ uar prej “saj” / “allҫisë”.
Në këtë rast imazhi i allҫisë, të cilin Plathi e personifi kon duke i dhënë vlerat njerëzore 
të butësisë dhe fortësisë, paraqet një unë që mund të njëjtësohet me ҫdo armik të 
njeriut që shkakton edhe vdekjen tek tjetri për shkak të varësisë që ka krĳ uar tek ai / 
ajo. 
“Tulipanët” është një poezi autobiografi ke e shkruar në të njëjtën ditë me poezinë 
“Në allҫi” dhe të dyja kanë të bëjnë me psikiken e një pacienti në spital2. Sipas Xhanet 
Malkomit, “Tulipanët” “është një himën për dëshirën për vdekje” (Malcom, 2005, f. 
161), ku folësja mohon identitetin. Folësja shtrihet në shtratin e një spitali të bardhë 
dhe aty i kanë sjellur një buqetë me tulipanë të kuq, por për pacienten këto lule, 
të cilat simbolizojnë energjinë, ngrotësinë dhe jetën, janë shumë shqetësuese, sepse 
bien ndesh me atmosferen e bardhë, të ft ohtë, dhe të qetë të dhomës, që simbolizon 
vdekjen. Folësja proteston që në fi llim për këto lule; për “pushtimin” e tyre. Ato janë 
simbol i jetës së botës së jashtme që ajo ka lënë pas, i shëndetit dhe veres.
Që në fi llim kemi të bëjmë me monologun e një uni të tërhequr që i është dorëzuar 
2  Në shkurt 1961 Plathi u sëmur dhe u dërgua me shpejtësi në spital, ku ajo humbi foshnjën e saj të palindur. 
Për të ishte një situatë shokuese. Tri javë më vonë ajo pati dhimbje të mprehta në anë të barkut dhe njëhërë 
u dërgua në spital, por këtë hërë për të hequr apendisitin. Dukej sikur forca negative po e largonin atë nga 
lumturia, por në anën tjetër ishte vizita e babait të saj të dytë që e lumturoi pamasë, Thiodor Rëthke, i cili 
ishte edhe muza e saj. Ai ishte në Londër në kohën kur Plathi u shtrua në spital dhe i dërgoi asaj lule. Silvia 
padyshim që ishte e prekur nga lulet, dhe gjithashtu i kujtoi asaj zërin e saj të ri poetik. Dy përjetimet e spitalit 
�uan drejtëpërdrejt te disa poezi të shkëlqyera, një nga të cilat, “Tulipanët”, do të përfshihej tek “Arieli”. 
(Method and Madness).
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asgjësë së dimrit dhe qetësisë së “Jam askushi”. Fjalët “qetësi”, “bardhësi”, “ft ohtësi” 
shoqërojnë folësen, e cila është e paaft ë për të lëvizur dhe e ka gjetur veten tek qetësia, 
“vdekja”: “Qëtësia është aq e madhe saqë të dehë” (Platmh, 2004, f. 19). Ajo ka gjetur 
paqe afër “vetes” së saj, si një ngushllim për gjendjen e saj. Energjia dhe jeta që 
përfaqësojnë tulipanët kanë ndikuar në psikiken e saj duke e nxitur atë të shohë edhe 
anën tjëtër të saj.
Si rrjedhojë e këtĳ  dyzimi ajo e mohon veten: “Jam askushi” (Plath, 2004, f. 18), duke 
mohuar identitetin e saj si femer me shumë role. Alisia Suskin Ostriker në lidhje me 
mohimin e identitetit mendon: 
Në qoft ë se një identitet i zbrazët dhe një unë i ndarë është ajo ҫfarë gratë shohin 
tek vetja e tyre, nuk është ajo ҫfarë ato dëshirojnë. Pohimet e mosekzistencës, 
padukshëmrisë dhe memecëria, në njërën anë, ngurtësia prej guri ose metali, 
paformësia dhe gjymtimi, në anën tjetër, janë sinjale të krizës, shenja të një qenieje të 
copëtuar, që nuk është në gjendje të njësojë unin, e paaft ë të durojë disa pjesë të unit, 
ҫka është e nevojshme për plotësinë e saj, por nuk ka dëshirë për të qëndruar e ndarë. 
(Ostriker, 1986, f. 88).
 Për më tepër, ajo e shpjegon këtë mungesë të identitetit: “Unë i kam dhënë emrin 
dhe veshjet e mĳ a ditore mugeshave / Dhe historinë time anastezistit dhe trupin 
tim kirurgëve.” (Plath, 2004, f. 18). Pjesë të unit të saj ajo përfshin “emrin”, “veshjet 
ditore”, “historinë” dhe “trupin” saj, të cilat tashmë i ka falur. Ajo nuk mund t’i 
mbajë më ato që përbëjnë unin: “Tani unë e kam humbur veten jam mërzitur nga kjo 
valizhe” (Plath, 2004, f. 18). Uni i saj është një barrë për të, është si një “valizhe” që 
duhet hedhur, ku janë të përfshirë edhe marrdhëniet famĳ are: bashkëshorti, fëmĳ ët, 
fotot e familjes, dhe buzëqeshjet e tyre që “kapen pas lëkurës së saj, grepa të vegjël 
që buzëqeshin” (Plath, 2004, f. 18). Si te kjo poezi ashtu edhe te “I paralizuar” dhe 
“Ethja 103”, folësja arrin të heq unin e rremë për të nxjerrë atë të vërtetin, megjithëse 
te “Tulipanët” ajo nuk dëshiron të ketë asnjërin prej tyre.
Të qenit “askushi”, për folësen, është si të jesh një “guralec”, dhe e pastër si një 
“murgeshë”:    
Trupi im është si një guralec për to, ata kujdesen për to si uji
(…)
Jam një murgeshë tani, kam qenë kaq e pastër.
Nuk kam dashur ndonjë lule, unë vetem doja
Të shtrihesha me duart e mĳ a krejtësisht të zbrazta.
Sa lirë është, nuk e keni idenë sa lirë është-(Plath, 2004, ff . 18-19).
Të kthehësh në gur ose në një objekt është sikur të ngurosesh, si rrjedhojë folësja 
humbet kontaktet me boten e jashtme dhe refuzon t’i përgjigjet ndonjë përpjekjeje 
për bashkëveprim. Imazhin e gurit, me te cilin folësja e njëjtëson veten, e vërejmë që 
në vëllimin e parë të Plathit te poezi si “Kush”, “Menada”, dhe sigurisht te “Gurët”, 
e cila është poezia që mbartë që në titull këtë imazh. R. D. Laing e barazon ngurosjen 
ose kthimin e dikujt ose të vetes në gur me nocionin psikologjik të depersonalizimit. 
Ai përmend rastin e një pacienti i cili përshkruan gjendjen e tĳ  psikike si të burgosur 
në një shpell me mure guri dhe dëshirën e tĳ  të pashpresë për t’u njëjtësuar me këto 
mure, për t’u bërë një jehonë dhe një hĳ e, ashtu si folësja te “Tulipanët”. Për më tepër, 
atĳ  i duket sikur po mbytet, sikur nuk ka oksigjen:
Nuk ka mirësi, as butësi, as ngrohtësi në këtë shpellë të thellë.
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Duart e mĳ a janë ndier si muret prej guri të shpellës, 
dhe, në ҫdo të ҫarë, ka vetem thellësi të zezë.
Nganjëherë, nuk ka pothuajse ajër.
Pastaj unë gulҫoj për ajër të ri,
megjithëse, gjatë gjithë kohës, unë jamë duke marrë frymë 
vetë ajrin që është në këtë shpellë.
Nuk ka dalje, 
Jam e burgosur (Laing, 1969, f. 169).
Kjo ndjenjë mbytjeje vihet re edhe tek imazhi i Plathit për veten. Prania e tulipaneve 
të kuq në dhomë shqetëson folësen dhe i duket sikur po mbytet për shkak të tyre; i 
duket sikur ata i “hajnë” oksigjenin, dhe për shkak të këtĳ  faji ata “duhet të jenë pas 
hekurave si kafshët e rrezikshme.”-(Plath, 2004, f. 20)
Por në anën tjetër, janë tulipanët që simbolizojnë edhe unin tjetër të folëses dhe që e 
ngacmojnë dhe e nxisin t’i kthehet jetes. Ajo ka frikë prej tyre, në mos e kuqja e tyre 
zgjon tek ajo dëshirën për jetë. Lulet janë simbol i rritjes dhe zhvillimit, të cilat ashtu 
si njerzit edhe ato kanë fazat e tyre të jetës, por kjo bie ndesh me folësen që nuk e 
dëshiron jeten: 
Tulipanët janë shumë të kuq pikësëpari, ata më lëndojnë mua.
Edhe pse janë të mbështjellë me letren e dhuratës unë mund t’i dëgjoj ato duke marrë 
frymë
Lehtësisht, përmes pelenës së bardhë, si një foshnjë e shpifur
E kuqja e tyre fl et me plagën time, kombinohen.(…)
Duke më mërzitur mua me gjuhet dhe ngjyrën e tyre të papritur-(Plath, 2004, f. 20),
Por duke qenë askushi dhe thjesht një gur, ajo bëhet një objekt vëzhgimi për to: 
“vështrohem. / Tulipanët janë kthyer nga unë (...)”-(Plath, 2004, f. 19); ndërsa ajo 
tregon atë ҫka pasqyra e psikikës së saj pasqyron; ajo sheh veten të “sheshtë”, “hĳ e”, 
pa fytyrë, meqenëse ajo vetë ka “dashur ta fshĳ ë atë”-(Plath, 2004, f. 19). Tulipanet 
pasqyrojnë një unë që dëshiron të shfaroset. Është e paqartë nëse folësja i dorëzohet 
tulipanëve duke marrë hirin e shpëtimit apo thjesht kanë nxitur tek ajo ndjenjën e 
zemërimit. 
Poezitë e Plathit ofrojnë edhe imazhe të tjera që shërbejnë si mjet për të nxitur 
dyzimin ose për ta zgjidhur atë. Një nga imazhet e izolimit që vërehet në shumë poezi 
është ai i qelqit që i përket mitit të Perëndeshes së Bardhë dhe në të njëjtën kohë edhe 
Borëbardhës. Mbyllja në një arkivol prej qelqi krahasohet me kështjellën prej qelqi ku 
heronjtë shkojnë të zbaviten nga Perëndesha. Por ashtu siç ndodh me Borëbardhën 
që vdes dhe rilind; pikërisht ashtu ndodh edhe me protagonisten në poezitë e Silvia 
Plathit, të cilat pasi vdesin rilindin edhe më të pushtetshme. 
Ndydhja që vjen si pasojë e dyzimit lidhet edhe me motivin e vdekjes në jëtë, ku 
protagonistja e poezisë e “ndrydh unin nga pjesa tjetër e botës ose ndan një pjesë të 
vetës nga tjetra” (Kroll, 2007, f. 59) duke krĳ uar dyzim. Qelqi, duke qenë i tejdukshëm, 
krĳ on iluzionin e të qenit pjesë e botës dhe në të njëjtën kohë e ndarë prej saj, kjo për 
të dhënë mundësinë e rikthimit dhe bashkimit me boten e jashtme dhe gjithashtu 
njëjtësimin e unit.
 “Lulëkuqet e korrikut”3 është një nga poezitë që trajton këtë aspekt. Në këtë 
3 “Lulëkuqet e korrikut” u botua së bashku me poezitë “Skaji” (“Edge”), “Shembje” (“Contusion”), “Kaindnes” 
(“Kindness”) tri ditë pasi “Nju Jorker” (New Yorker) e kishte shpallur Silvia Plathin të vdekur. Këto ishin 
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poezi folësja vuan në izolimin e krĳ uar nga mëdyshja që ajo ka nëse të vdesë apo të 
fl ejë në atë “kapusulë qelqi” në të cilën ndodhet. Ajo është shumë e dhunshme për 
shkak të kësaj gjendjeje dhe pamundësisë për të arritur lulëkuqet të cilat kanë ilaҫin e 
jetës për të. Nga pamundësia për t’i prekur ato, ajo mendon t’i shkatërrojë dhe ajo ҫka 
e nxitë më shumë drejt një veprimi të tillë është ngjyra e tyre e kuqe: “krejt të kuqe, 
si lëkura e ndonjë goje. / Një gojë e sapopërgjakur. / Funde të vogla të gjakosura!” 
(Plath, 1992, f. 203). 
Ngjyra e kuqe e lulëkuqeve zgjon tek folësja unin e vërtetë që mund t’i japi fund 
gjendjes së saj emocionale dhe psikologjike. Kjo ngjyrë vë në dukje ndryshimin “mes 
energjisë dhe gjallërisë së unit të vërtetë me plogështinë, pasivitetin, dhe mpirjen 
e unit të rremë.” (Kroll, 2007, f. 19). Edhe poezia “Lulëkuqet e tetorit” (“Poppies 
in October”) përqendrohet tek ngjyra e këtyre luleve si një mjet për të nxjerrë në 
pah unin e vërtetë të folëses, që është shtypur nga ai i rremi. Në të dyja poezitë e 
“lulëkuqeve” ajo ka mëdyshje në lidhje me vdekjen dhe lulëkuqet mund t’i japin asaj 
një mundësi zgjidhjeje. Por tek “Lulëkuqet e korrikut” folësja vuan nga pamundësia 
e komunikimit me to; ajo vuan dhe kërkon të ҫlirohet nga kjo brengë: “Sikur të mund 
të derdhja gjak, ose të fl ĳ a! / Sikur goja ime të mund të martohej me një dhimbje të 
tillë!” (Plath, 1992, f. 203). Për Xhudit Krollin janë këto dy vdekje rreth të cilave folësja 
ka mëdyshje. Njëra vdekje:
Është shtytja drejt një vdekjeje të gjallë, të shkëlqyer dhe me përgjakje fi zike, një lidhje 
natyrore me lulëkuqet si ‘fl akët e ferrit’ dhe ‘fundet e përgjakura’. (…) Zgjidhja tjetër 
e mundshme, një vdekje e kundërt me të parën dhe e simbolizuar nga zbehtësia 
ose mungesa e ngjyrës, gjithashtu e mishëruar tek lulëkuqet. Kjo vdekje e dytë 
premtohet nga opiumi i lulëkuqeve (…) një vdekje ndërgjegjeje që nuk nënkupton 
domosdoshmërisht lëndim fi zik. (Kroll, 2007, f. 19).
Vdekja e dytë duket më tërheqëse për të. Ajo mund të joshet fare lehtë nga era e tyre 
prej opiumi, që për të është si pĳ e, dhe ajo ҫka dëshiron është që ajo erë të hyjë në 
burgun e saj prej “kapsule qelqi”:
Ku është ilaҫi juaj narkotik, kapsulat tuaja pështjelluese?
(…)
Ose likori yt depërton tek unë, në këtë kapsulë qelqi, 
Duke mpirë dhe duke qetësuar. 
Por i pa ngjyrë. I pangjyrë. (Plath, 1992, f. 203).
Ky është vendi i përsosur për të vdekur ose për të fj etur pikërisht si Bukoroshja e Fjetur 
dhe ajo vetë do të largohet nga këto lule, nga natyra, nga bota duke mos dëgjuar dhe 
duke qënë e palëvizshme, pikërisht si lulet, por pa humbur ngjyrën. Ajo nuk do të 
jetë e bardhë si vdekja, por si lulet që kanë të përbashket “fl akët e ferrit” në të cilat 
Plathi gjen vetvetën. 
Imazhet e izolimit të përcjella përmes “qelqit” kanë të bëjnë në të vërtetë me pengesat 
që folësja / folësi krĳ on rreth vetes. Ata shërbejnë edhe si mjet ndarës por edhe si mjet 
mbrojtës për folësen. “Qelqi” si një mjet ndarës i unit paraqitet qartazi në poezinë 
“Tjetra” (“The Other”): “Qelq i ft ohtë, si e vendos veten / Mes meje dhe meje.” (Plath, 
2004, f. 42). Sipas studimeve të R. D. Laingut, vuajtësit i duket sikur gjendet në një 
“shishe” së cilës i mungon ajri, meqenëse nuk ka dalje dhe në këtë mënyrë ai ndihet 
i burgosur. Megjithatë ai është i friksuar nëse del nga aty sepse ai “nuk e di sesi u 
poezi të dëshpërimit dhe të vdekjes. 
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duket” të tjerëve (Laing, 1969, f. 169). Këtë e vërejmë edhe tek poezia “Meduza”, ku 
folësja e ndien veten të mbyllur në një shishe për shkak të ashpërsisë të së ëmës. 
Alisia Suskin Ostrikeri mendon që është e pashmangshme për gratë të ndihen si të 
mbyllura në “shishe”, sepse është vetë roli i femrës në shoqëri që ia detyron këtë 
dyzim. Femra ka rolin e bĳ ës, gruas, bashkëshortes dhe nënës, që jo gjithmonë janë të 
pëlqyeshme për të, por që është e detyruar t’i luajë dhe në këtë rast lind mëdyshja mes 
të pasurit një unë publik që i kënaq të tjerët, unë të rremë, apo një unë të shëmtuar, 
unë të vërtetë. 
Dyzimi paraqitet edhe përmes pasqyrave, të cilat krĳ ojnë të njëjtën ndrydhje si 
“allҫia” apo “qelqi”. Poezia “Pasqyra” (“Mirror”), që është edhe një nga poezitë më 
të mira dhe më të drejtpërdrejta të pasqyrimit, ka të bëjë me kërkimin e identitetit apo 
unit të vërtetë. Kjo poezi, ka gjithashtu për interesë atë që shfaqet në sipërfaqe dhe 
atë që fshihet poshtë saj. Thellësitë fshehin diҫka të frikshme; diҫka të cilën folësja 
nuk mund ta shmangë, ashtu si te “Vidhi”, i cili gjithashtu trajton dyzimin: qetësia në 
dukje e vidhit në strofat hyrëse dhe tmerret e fshehura që dalin në sipërfaqe ndërkohë 
që folësja fl et.
Te “Pasqyra” si mjet për të kërkuar atë ҫka është në thellësi / identitetin e humbur 
shërben uni i brendshëm i folëses / gruas, që është shndërruar në pasqyrë në strofën e 
parë dhe në pasqyrë të liqenit në të dytën. Pasqyra është mjeti që identifi kon femren; 
është mjeti nepërmjet të cili femra identifi kon bukurinë e saj. Në këtë poezi pasqyra 
dhe liqeni-pasqyrë krĳ ojnë dyfaqësi me anën e pasqyrimit duke shërbyer si urë kalimi 
për tek uni i vërtetë. Liqeni si element i natyrës tregon që është krejt e natyrshme 
për një person t’i ndodhi diҫka e tillë si dyfaqësia, meqenëse dyfaqësia është pjësë e 
pandashme e atyre që kanë përjetuar ndryshimin e moshës, kohës, dhe vendit.
Përdorimi i objekteve dhe imazheve pasqyruese tregon kërkimin e identitetit. Por në 
kërkim të tĳ  folësja e poezive të Plathit përjeton pasiguri dhe mëdyshje në zgjidhjen 
e konfl iktit mes dy uneve që krĳ ohen. Ajo përpiqet të mohojë atë ҫfarë asaj i është 
dhënë si identitet nga kultura e zotëruar nga meshkujt. 
Plathi përdor pasqyrën si një simbol të pasivitetit të gruas, nënshtrimit, dhe konfl iktit 
që ndodh brenda saj në lidhje me identitetin. Pasqyra përfaqëson atë ҫfarë meshkujt 
presin nga gratë: bukuri që zgjat përgjithmonë. Te kjo poezi folësja e ka humbur 
identitetin me plakjen e saj dhe kthehet në një pasqyrë ku në njërën anë është ajo ҫka 
pasqyron në të vërtetë, ndërsa në anën tjetër pret të shikojë atë ҫka ajo dëshiron, unin 
tjetër të saj, atë të humburin. Por pasqyra nuk i vjen në ndihmë. Pasqyra refuzon të 
pajtohet me gruan në qëndrimin e saj dhe përpiqet të mos jetë e njëanëshme, duke 
u treguar moskokëҫarëse, por nga ana tjetër ajo këmbëngul që është e sinqertë dhe 
fj alëpakë:
Jam argjend dhe e saktë. Nuk kam asnjë shqetësim. 
Ҫfarëdo që shoh e gëlltis menjëherë.
Pikërisht siҫ është, të papërzier nga dashuria ose mospëlqimi.
Nuk jam mizore, vetem e sinqertë-(Plath, 1971, f. 34).
Me kalimin e kohës gruaja plaket, dhe pasqyra tregohet e ashpër duke pasqyruar 
ndryshimet në pamjen e saj. Mosha bëhet defekti i folëses dhe në të njëtën kohë edhe 
burimi i dëshpërimit. Pasqyra tregon atë ҫfarë sheh, se është një grua që po plaket. 
Ajo është bërë që të pasqyrojë të vërtetën; po të kemi parasysh edhe përceptimin që 
shoqëria ka për gruan, ajo është e pavlerë kur nuk ka më bukuri dhe rini. Gruaja 
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dëshiron të dalë kundër përkufi zimit që burrat kanë për të dhe shikon brenda 
pasqyrës apo vetes për të zbuluar unin e saj të vërtetë, atë që ishte dhe atë që është 
bërë tani me kalimin e moshës. 
Kemi një konfl ikt mes kërkesës së gruas për pasqyrim të vërtetë të unit të saj të vërtetë, 
ҫka mund të ҫojë në fshirjen e identitetit të vërtetë të saj dhe vendosjen e një identiteti 
të detyruar. Kështu që pasqyra nuk tregon vetem humbjen e rinisë dhe bukurisë, por 
gjithashtu edhe humbjen e fuqisë për të shprehur identitetin e saj:
Tani unë jam një liqen. Një grua përkulet sipër meje,
Duke kërkuar kufi jtë e mi për atë ҫfarë ajo është në të vërtetë.
Pastaj ajo kthehet tek ata gënjështarët, tek qirinjtë ose hëna.
Edhe unë e shikoj atë, dhe e pasqyroj me besnikëri.
(Plath, 1971, f. 34) 
Duke shikuar thellë tek vetja e saj, ajo sheh vetem realitetin, edhe pse nuk pajtohet me 
të. Për më tepër, liqeni krenohet me ft ohtësi për besnikërinë dhe rëndësinë që ka për 
gruan: “Jam i rëndësishëm për të.” (Plath, 1971, f. 34), si pasqyra që plot arrogancë 
deklaron që është “syri i një zoti të vogël” (Plath, 1971, f. 34), duke theksuar rëndësinë 
dhe fuqinë e saj. Pasqyrimi i liqenit tregon ҫ’vlerë ka ai për gruan që “vjen dhe shkon. 
/ Ҫdo mëngjes është fytyra e saj që zëvendëson errësirën.” (Plath, 1971, f. 34). Gruaja 
që “vjen dhe shkon” është e varur nga pasqyra kur ajo kërkon në të se cila është në 
të vërtetë, pavarësisht nga fakti që ajo është e ashpër. Gruaja ka krĳ uar një varësi të 
pashpresë nga përkufi zimi që pasqyra ka për identitetin e saj. Vetem duke shpërfi llur 
pikëpamjet e shoqërisë patriarkale ajo mund të shkëputet nga kjo varësi dhe të 
zhvillojë një unë të pavarur.
Identiteti i gruas dhe përceptimi që ajo ka për veten është në konfl ikt me modelin 
që është krĳ uar për gruan në shoqëri. Ky tension rritet ndërkohë që folësja është 
duke kaluar këtë krizë të identitetit. Në qoft ë se ajo zgjedh unin e saj të brendshëm 
dhe përceptimin që ajo ka për identitetin, kur shikon në pasqyrë, ajo nuk sheh 
më një “vajzë të re të bukur”, por “peshkun e tmerrshëm”. Ky peshk është ana e 
ërrët e folëses, shikimi kritik që e sheh atë duke u plakur dhe duke u shëmtuar. Ai 
është gruaja si një person i pavaruar që rrëfen realitetin e hidhur të gjendjes së saj 
të tanishme: “Tek unë ajo ka mbytur një vajzë të re, dhe tek unë një grua e vjetër / 
Ngrihet drejt saj ditë pas dite, si një peshk i tmerrshëm.” (Plath, 1971, f. 34). Ai është 
identiteti i shumëfi shtë i gruas. 
Pasqyra pasqyron me objektivitet duke konfi rmuar pikërisht atë që sheh; në këtë 
mënyrë gruaja është e detyruar të shohë pasqyrimin e saj si një objekt të shëmtuar 
dhe të pavlerë. Ky pasqyrim i jashtëm i mohon gruas identitetin e vërtetë dhe madje 
edhe faktin e të qenit njerzore duke e shfaqur si “një peshk të tmerrshëm”. 
 Humbja e identitetit dhe përpjekja për ta rigjetur atë, edhe përmes pasqyrës, 
trajtohet edhe te “Tri gra: një poemë për tre zëra”. Është mëmësia për shkak të sëcilës 
gratë humbin përkohësisht identitetin e tyre duke mos qenë në gjendje të njohin më 
veten. Tre zërat e rigjejnë veten / identitetin e tyre pas lindjes, por ky rikthim tek 
vetvetja është i dhimbshëm, sepse ato e kuptojnë që nuk janë më si më parë. Është një 
rifi llim gjatë të cilit tre zërat përpiqen ta shohin me shumë pozitivitet; është uni që 
kërkon të plotësohet. Zëri i Dytë / Sekretarja është ajo që ka parë vdekjen e padëshiruar 
te foshnja e saj dhe kthimi në identitet për të është më i vështirë, sepse një pjesë e 
saja ka vdekur gjithashtu. Ajo e kërkon identitetin e saj të humbur te pasqyra, e cila 
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pasqyron atë që folësja dëshiron të shohë:
Nuk jam e shëmtuar. Madje jam e bukur.
Pasqyra kthen një grua pa deformim.
Infermieret kthejnë veshjet e mĳ a, dhe një identitet.
(...)
Jam e bukur si një statistikë. Ja buzëkuqi im.
Unë vizatoj gojën e vjetër.
Gojën e kuqe që e ruaj me identitetin tim (Plath, 1972, f. 58).   
Ashtu si te “Tulipanët”, edhe këtu folësja lidh identitetin e saj me veshjet. Veshja nuk 
e bën njëriun, por mund t’i japi ose t’ia heqi identitetin, ashtu si “buzëkuqi” që me 
ngjyrën e kuqe mund të sjelli një imazh tjeter te femra; një identitet tjeter ndoshta. 
Zëri i Dytë përpiqet ta kthejë atë që ka humbur edhe duke përsëritur sa më shumë 
faktin që është përsëri vetvetja: “Jam vetja përsëri” (Plath, 1972, f. 58), “E gjeta veten 
përsëri” (Plath, 1972, f. 64). Ajo nuk është “hĳ e”, edhe pse te “Tulipanët ajo përpiqet 
të kthehet në një të tillë.
Pasqyrimi, si një formë e dyzimit, paraqitet edhe tek “Guximi i ndrydhjes” (“The 
Courage of Shutt ing up”). Këtu jepet ndrydhja përmes pasqyrave dhe këtë gjë e 
nënkupton edhe titulli:
Pasqyrat mund të vrasin dhe të fl asin, ato janë dhoma të tmerrshme
Në të cilat tortura vazhdon dhe ti thjesht mund të shikosh.
Fytyra që jetoi në këtë pasqyrë është fytyra e një burri të vdekur.
Mos u shqetësoni për sytë ----- (Plath, 2004, ff . 45-46).
Pasqyrat përfaqësojnë torturën, siç e thotë edhe folësja tek poezia. Në një dhomë me 
katër anë me pasqyrë, njëriu sheh katër anët e vetes dhe nuk e di se cila është vetja e 
tĳ  / saj e vërtetë. Është një person që ndahet në katër dhe për folësen është një torturë 
e vërtetë psikologjike që të çon drejt vdekjes. 
Imazhi i pasqyrave vihet re edhe tek poezia “Mbulimi”,4 por këtu tregohet se nga 
vĳ në këto pasqyra dhe kush i zotëron. Folësja thotë “Unë shkëlqej si pasqyrë.” (Plath, 
2004, f. 62), ndërsa bashkëshorti i saj është “Zoti i pasqyrave”:
Në këtë vështirësi dhëndrri mbërrin,
Zoti i pasqyrave.
Ai veten udhëheq 
Përmes këtyre perdeve
Të mëndafshta (...) (Plath, 2004, f. 62).
Roli i saj është vetem të pasqyrojë personin që shihet në pasqyrë, bashkëshortin e 
saj, “Zotin”. Pasqyra simbolizon unin e rremë dhe ajo që fshihet pas saj është uni i 
vërtetë. Këtu Plathi i referohet edhe bashkshortit të saj Ted Hjuzi të cilin ajo vetë e 
adhuronte dhe e konsideronte “Zot” të sajin. Ai sundon mbi gjithçka madje edhe mbi 
folësen që është shndërruar në një pasqyrë duke mos ditur cili është uni i saj i vërtetë.
     

Përfundime  

Në këtë mënyrë, dyzimi nuk krĳ ohet vetem nga mungesa e meshkujve, por edhe nga 
prania e tyre. Është faktori mashkull që bëhet burim i lindjes së unit të rremë përmes 
4 “Purdah” do të thotë “vello”. Kjo është një fjalë persiane dhe hindi. Tek e para do të thotë “përde”; tek e dyta 
do të thotë “vello”, “perde”, për të izoluar gratë .
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përcaktimit të rolit të grave. Në të gjitha rolet femra është e përulur ҫka nxitë lindjen 
e unit të rremë ose atĳ  publik që bie ndesh me atë ҫfarë femra është dhe ndien në të 
vërtetë. Ose uni i rremë ose mashkulli (ose të dy) duhet të vriten për të lejuar rilindje 
të unit të vërtetë.” (Kroll, 2007, f. 13). Vrasja e vetes ose e mashkullit ose e të të dyve 
është një nga motivet kryesore të vellimit poetik “Arieli”.
Edhe Plathi, si ҫdo femër tjetër, i ka pasur këto role, por ka pasur edhe privilegjin e të 
qenit shkrimtare, profesion që i ka lejuar asaj të shprehë edhe unin e vërtetë apo unin 
e shëmtuar përmes veprave të saj, ku spikat vëllimi poetik “Arieli”. Në këtë mënyrë, 
gruaja shkrimtare kërkon identitetin e saj përmes veprave të saj letrare duke përdorur 
imazhe të ndryshme. Për Alisia Suskin Ostrikerin “Një grua që kërkon identitetin e 
saj është si një grua që përpiqet të lindë veten.” (Ostriker, 1986, f. 59). Por “për të qenë 
grua krĳ uese në një kulturë të sunduar nga gjinia është të jesh një unë i ndarë (…) 
struktura e ndarjes së unit në poezitë e grave (…) përbën një pasqyrim dhe kritikë të 
dyzimit kulturor.” (Plath, 2004, f. 60).
Pengesat kulturore që u janë vendosur grave i pengojnë ato për të pasur një unë të 
njëjtësuar, duke i penguar të jenë vetëvetja dhe të kenë një identitet. Në këtë mënyrë, 
motivet e dyzimit ose pasqyrimit lidhen me vetë historinë e grave, me ligjet që 
pengojnë zhvillimin e plotë të identitetit të tyre. 
Në anën tjetër, dyzimi i unit mund të ҫojë edhe në skizofreni, siҫ argumentojnë disa 
kritikë. Kjo nënkupton njëherazi edhe humbjen e drejtpeshimit mendor dhe emocional 
duke sjellë ndryshimin mes sipërfaqes dhe thellësisë, ku thyerja e së parës nxjerr në 
pah të vërtetën që fshihet. Marrëdhënia mes dy uneve është në të njëjtën kohë është 
edhe marrëdhënie mes sipërfaqes dhe thellësisë, që pasqyrohet në ndryshimet fi zike 
të njeriut, si ai i moshës.
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Abstract

Banking sector is the main pillar of the fi nancial systemin Albania and an important factor. 
The aim of this paper is to present the change course of monetary policy applied by banks in 
Albania at diff erent time periods, the role that it has played in the preservation of the domestic 
currency, how it has been used to overcome crisis moments the banking system faced over 
time, and the challenges it faces today. An historical review of the development of banking 
system from 1850 till nowadays is given, underling specifi c characteristics for each period.
This paper also tries to present some of the future challenges and opportunities banking 
system is going to face during European integration of Albania. 

Keywords: banking system, fi nancial system, monetary policy.

1. Literature review - Historical data regarding the development of the 
Albanian banking system

Albanian fi nancial system is dominated by thebanking sector which comprises the 
largest share of the system. 

1.1.  First period, from 1850 to 1913
Referring to the literature review, the fi rst bank in Albania dates back to 1850, in 
Vlora. According to “The BankersAlmanac And Book Year” for 1935 -36, The Ninety-
First Year of Publication, page 716, there is a list of four banks11:
- Private banks Philadelphia USA 1764;
- Private banks Bohatka 1850 (Valona, Albania);
- Romanian Bank 1872;
- Birmingham Bank USA in 1887.
These historical facts show that the bank of Vlora was the second aft er that of 
Philadelphia, USA. 
These were the fi rst att empts for banking operations which at the moment were 
limited at payment services and also brought the creation of the currency. Those were 
followed by establishment of the second bank in Albania, Imperial Ott oman Bank, 
which were established on 
4 February 1863 and the new service was that of issuing bank notes convertible into 
gold. This bank established its branches in all Ott oman Imperial of the time, like that 
of Ioannina, Bitola, Skopje and another Albanian city, Shkodra. 
38 years later, in 1888, the Ott oman Empire, establish the fi rst Agricultural Bank 
of Albania, which has its branches, by expanding its activity in diff erent cities of 
Albania, Berat, Elbasan  Kavaje, Korce, Shkoder. This bank will be remembered as 
the fi rst bank which provided the most long term return loan to the Albanian farmers, 
since in 1912, gave to them 6.7 million gold loan.  
1.2. Second period,from 1913 to 1944
The Central Bank of Albania (CBA), the fi rst central bank institution in Albania, was 
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established in 1913, aft er the independence declaration in 1912, and creation of the 
Albanian state. It was created based on the agreement of Government of Ismail Qemali 
and representatives of an Austrianbanking group, Hungarian and Italian banking 
group. The activity of this bank was focused in purchase of securities, currencies, 
precious metals, goods trade for its own account and  others, right of off ering 
advance for goods insurance, securities, etc., accepting deposits and loan companies 
and commercial enterprises, industrial, fi nancial and agricultural, the emission 
performance over the guaranteed bonds and mortgage operations performance11. 
CBA had exclusive right to issue banknotes in English and French. Bank was the sole 
fi scal agent of the government, both domestically and abroad, has right to trade on 
behalf of the government treasury bills and other paper bills11. 
Political factors were determinate in the life expectancy of this bank. Balkan War and 
First World War were the reason why this bank stopped operating. 
Historical documents provide information regarding the Albanian national currency, 
in 1925. Convection signed in 1925 by Italian fi nancial group and Government of 
King Zogu, defi ned the functions of the National Bank of Albania, like credit, issuing 
banknotes course Albanian legal fees and issuance of coins of gold and other metals, 
with exclusive rights11.
Even though historical data provide evidence of our currencies by Illyrian cities of 
Dyrrahu and Apollonia, in the 4th century before Crist, National Bank of Albania is 
known as the fi rst institution that issued the national currency11. 

1.3. Third period, from 1944-1992 
With the victory of independence, aft er the Second World War, the communist system 
was installed in Albania. Government of Albania approved the law for the cancellation 
of NBA and all its shares, and the result was the change in the property state of NBA, 
form private to state property. The consequences of the organic law of State Bank of 
Albania were immediate, and were refl ected to the att ributes, that turn the bank to 
a commercial bank simultaneously. By developing its activity under the communist 
regime, the bank of Albania focused its activity in support of the development of the 
socialist economy. 

1.4.  Fourth period,from 1993 to 1997
Aft er 1990, the transition from communism system to democratic one had its impact 
to the economy and to the banking system too. The att ributes of the Bank of Albania 
changed too, from centralize to modern central bank. Financial system consisted on 
bank system and non-banking system. Non-banking system consisted in a limited 
number of fi nancial intermediators. Characteristic of this period is the creation of 
a number of private banks, like Italian Albanian Bank, Arab-Albanian Islamic Bank 
(1992),Dardania Bank (1993 aft er Italian Development Bank and Bank recently called 
Veneto),Tirana Bank and National Bank of Greece (1996), International Commercial 
Bank(1997)11. The year 1997, was the fi rst crucial moment in the history of the banking 
system in Albania, marking the fi rst crises of confi dence. This coincides to the collapse 
of pyramid schemes in Albania. 
These banks were unwilling to att ract deposits and granting loans in 
domesticcurrency8. Lending to the economy was in a very low level. In this period 
were creditedmainly state-owned enterprises. At such a level was the payment 
system for transactionsthrough accounts in diff erent branches of the same bank. For 
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this reason the currencyoutside banks was much higher levels.

1.5. Fift h period, from 1998-2003 
As mentioned above, the fi rst crucial moment in the history of the banking system 
in Albania was in 1997, and for sure the crisis of ’97, were evident. The fi rst one in 
the banking system was bankrupting of Agricultural Commercial Bank, which was 
followed by the privatization process of the Bank of Albania in 1998, privatization 
process of the National Commercial Bank in 1999, and in 2003 the privatization 
process of Savings Bank. Another characteristic of this period is the opening up of 
other 7 private banks as follow: American Bank of Albania and Tirana branch of 
Alpha Bank(1998), ProCredit Bank, First Investment Bank and Emporiki Bank (1999), 
Credit Bankof Albania (2002), Credins (2003)11.

1.6.  Sixth period, from 2004 till now
The privatization of Savings Bank in 2003 by Raiff eisen International, marked the 
completely privatization of the banking system in Albania. The competition in the 
banking system was added and to adjust this entered in force the law “On protection 
of competition”. The number of private banks was increased by three new ones, 
“Credins”, “People's Bank” and “Union Bank”. The new characteristic they brought 
to the banking system in  Albania was the Albanian ownership, which was followed 
by the other characteristic, the change in the market structure, from oligopolistic to 
monopolistic competition. Last years, banking system has been developed through 
the increasing the number of banks and the expanding of their activity. 

2. Challenges and opportunities faced by banking sector in Albanian

2.1. Monetary policy from 1913  to 1944
Even though there was establish the Central Bank in 1913, still there was no credit 
system in Albania, and the characteristic of that period was inability to fulfi ll the 
market needs for currency. That has its positive side, since the gold and silver currency, 
which were the choice of Albanian consumer, contributed to the country’s economy, 
preventing it from enormous loos like many other countries faced during WWI. 
By the establishment of NBA in 1925, the situation didn’t change much, since the 
monetary policy wasn’t in favor of the Albanian consumers and Albanian state too. 
It was in the favor of the foreigner stakeholders. Till that moment, the currency in 
circulation was not Albanian, was foreign. The credit policy provided support to 
the Italian companies operating in Albania and to the Albanian companies having 
business relation with Italian companies. Those actions resulted in a low level of credit 
of the economy, which were followed by the reaction of the Albanian consumers to 
used foreign currency instead of Albanian bank notes13. 
Referring to statistics of that period, before WWI, Albanian franc was the strongest 
currency in Europe, and during 1927 was noted a stability of local currency off er in 
both domestic and foreign market. Two years later, due to the limited off erin metallic 
money by the Albanian bank, there were noticed speculation in the market and 
panic among traders. Some other problems were caused by the exchange of silver 
coins with gold ones, which resulted in shortage of fractional coins13. Period during 
Italian occupation was a throwback for our monetary system, since it converted it in a 
“appendix” of Italian monetary system, and the purpose was to support and fi nance 
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the war. The result of these policies were high infl ation rates, monetary system was 
converted in a “lira standard” base. The situation worsened by the occupation of 
Germany, during which the crisis of the economy caused by the suspension of all 
banks activities in Albania, paralyzed the entire Albanian banking system. 

2.2. Monetary policy from 1944 to 1992
The fi rst decision of the Albanian government, aft er the WWII was establishment of 
the State Bank of Albania, totally with Albanian capital which was followed by the 
revocation of all conventions regarding banking system, and as a consequence the 
monetary policy concluded between two countries, Albania and Italy. Accept the bank 
note issued and guaranteed by the bank within the state or abroad, against precious 
metal or currency deposits, this bank served as an exchanging offi  ce, the only one 
with the authority to off er such a service for all foreign currency. Golden coins and 
Albanian francs were used in the market, and the exchange rate was determined by 
the Ministry of Finance Committ ee. The bank starts buying gold in order to create 
future reserve. Monetary policy during this period had its positive results, as increase 
confi dence in Albanian currency, deterrence on the reduction of standard of living 
was observed, an adjustment on the monetary circulation. Then the characteristics 
of the bank change to the extreme centralization, being available for the program for 
development of socialist economy. Monetary policy of the bank during this period 
was controlled and supervised by the state. In 1947 was launched the new coins, 
Albanian Lek, the exchanging rate was 1 Albanian franc equal to 9 Albanian Lek. For 
the fi rst time, the bank launched the Bono – Lek to purchase the precious metal and 
stones in foreign market. In 1956, the bank launched the new currency, the exchange 
rate was 10 old currency in Albanian Lek equal to 1 new currency in Albanian Lek,  the 
one that still is used today in our banking system. From 1990, the economic transition 
in Albania aff ected the banking system too. 

2.3.  Monetary policy to adjust fi nancial crisis of 1997 and 2002
With the rise of the pyramids schemes in Albania in 1993, the informal fi nancial 
market was developed, which marked the emergence of unfair competition, off ering 
high interest rate, absorbing all uncontrolled fl aw of deposits. The bankrupt of these 
schemes occur in 1997, and this cause the collapsed of fi nancial system. As the eff ect 
of the monetary policy of the Bank of Albania, credit issued by the second-tier banks 
was very limited, and there were an increased number of bad loans. This fi nancial 
crisis was favored by the political and macroeconomic factors. Loss of confi dence, 
massive withdraws from the banks and lack of  liquidity,increasing the amount of 
money outside the banking system, high level of fi scal evasion, were att ributed to 
this fi nancial and not only crisis13. Monetary policy of the bank was totally focused 
on solving of the fi nancial crisis, and among the steps taken by the Central Bank we 
can mention:
- Financing of almost all government defi cit;
- Buying of a considerable amount of treasure bills in the secondary market;
- Presentation of a new law on banking system regarding defi ning the 
independence of the bank;
- Sett ing rules regarding the preservation of price stability, taking the right to 
license and supervise all banking system;
- Taking control on liquidity of the system;
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- Moving on with the interest rate in order to increase market confi dence in the 
banking system;
- Intervening as oft en as needed in order to maintain a non-speculative 
exchange rate;
And the positive result of this monetary policy was soon evident. 
It is also worth mention crucial role of the government in retarding the informal 
sector, applying taxes policy which leaded to the increased revenues, using them also 
to cover necessary expenses and to control the budget defi cit. 
It did not take long and in 2002 the fi nancial crisis was replenishing, but this time not 
by the same size, but a litt le bit smoother. This time the crisis was caused mainly by 
political factors since there was political election that caused it due to some political 
aggravation, and through false information which caused panic to the consumers. 
Two major banks were “att acked” by consumer’s requests to withdraw their savings, 
frightened by repenting the situation of losing their saving lime that of 1997. This was 
associated with the diffi  culty of providing liquidity from the banks, but there was past 
very soon and the situation was soon normalized. It also worth mentioned fi nancial 
factors that have contributed to the crisis too like: privatization of the Savings Bank 
which was the leader in the deposits market, the change in ownership of the National 
Trading Bank, the approval of the act on insurance of client deposits by Albanian 
parliament. The good side of this crisis was that it didn’t aff ect other banks in the 
system; it was just focused to these two major banks only.
Now the monetary policy was directed to the information marketing with the only 
reason to inform and guaranty consumers and the whole public regarding the 
security off ered by the banking system, refl ected to the high liquidity ability good 
interest rates, favorite credit interest. The positive eff ect of this monetary policy was 
soon evident. The level of consumers and public confi dence were increased, and also 
the bank’s deposits. 

3. Concluding remarks

Albanian fi nancing system is relatively new, and it is dominated by the banking 
sector. Insurance market is the second component followed by the security and 
private pension market. 
Banking system in Albania has experienced considerable changes during the years, 
from the beginning till now. 
Lately these changes have been focused in the legislation improvements, regulating 
framework, due to the changes in the economic and political factor and changes to 
the competition and product line due to the changes in the market and consumer’s 
needs.
Changes in the structure of the banking system have been evident too. We can 
mention increase in number and the quality of competitors. New banks have been 
entered in the market, both foreign capital and domestic owned banks. That makes 
the competition stronger and the war to dominate the market more severe.
In order to avoid crisis like those experienced before in the Albanian banking system, 
taking in consideration the increased competition, monetary policy  need to be more 
transparent to the consumers and public, and the cooperation between government 
and the central bank must be focused in fi nancing and supporting to overcome the 
negative crisis eff ects. As crucial factor in achieving this is consider the independence 
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of central bank, which by using monetary and fi scal policies aff ect price stability and 
as a result economic development.
New challenges will be faced by the Albanian banking system, not only due to the 
domestic changes in the economic and political environment, but also for the purpose 
of entering European Union. Monetary and fi scal policy, and their instruments, needs 
to be shift  gradually to the compliance to European ones. That means, adopting the 
euro, will need again legislation improvements adoption of the regulatory framework. 
Banks among others will need to improve their service quality, and for surewill be 
focused to the marketing, improving communication. They also will have to pay 
special att ention to the market positioning. 
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Kënaqësia në punë e mësuesve në qytetin e Vlorës dhe faktorët e lidhur me të

Fatbardha Amz aj

Abstract

Kënaqësia në punë gjithmonë ka qënë në qëndër të vëmëndjes midis studiuesve dhe 
shkollarëve që në kohët me të hershme të studimeve shkencore.Kjo temë kritike ka marrë 
vëmendjen entuziaste në të gjithë botën pas fi llimit të industrializimt, por tani kjo aplikohet 
në të gjithë institucionet. Sistemi i edukimit gjathashtu është ndryshuar në një institucion. 
Në fushën e edukimit matja e kënaqësisë në punë për mësuesit është bërë fokusi primar i 
vëmendjes  për kërkuesit në mënyrë që kërkimet të bëhën efi cente dhe dinamike. Kënaqësia 
në punë e mësuesve në nivelin sekondar dhe elementar është shumë jetësore. Vlera e edukimit 
primar dhe sekondar është  e pamohueshme; është shumë e rëndësishme që mësuesve tu 
ofrohen ambientet më të mira që ata të jenë të kënaqur me statusin e punës së tyre. Kjo cështje 
është shumë serioze jo vetëm për shkak të rëndësisë që ka vetë edukimi por edhe për shkak 
të ndryshimeve të shumta që po kalon sistemi i edukimit në Shqipëri kohët e fundit. Nga 
mësuesit duhet të pritet një performancë më e mirë vetëm kur ata janë plotësisht të kënaqur 
me punën e tyre.

Elementët e kënaqësisë në punë

Ka disa faktorë që ndikojnë në kënaqësinë në punë si stresi i rolit, dhe përkushtimi 
organizativ.
Stresi i rolit në punë sugjeron se një rol është manifestimi i sjelljes së duhur ndaj 
pozicionit të një individi, Hseih Pc (2007).Në një organizatë, stresi i rolit të një 
individi i referohet “stresi i formuar nga pritshmëritë e kombinuara të sjelljeve të një 
individi nga të gjitha anët”. Ndërkohë që përjetohet stresi nga roli, një individ mund 
të paraqesë sjellje jo të përshtatshme në një institucion, si reduktim në performancën 
e punës, tejlodhje nga puna, dorëheqje, të cilat të gjitha kanë nevojë të merren 
seriozisht. Teoria e rolit, Van Sell M (1991) e ndan stresin nga roli në dy lloje; konfl ikti 
i rolit dhe dyshimin në rolin që ka individi i cili ndahet më tej në tejkalim i rolit, pra 
janë tre lloje stresi Khan RL (1994) .
Besohet se kënaqësia në punë është një sjellje pozitive ose negative që punonjësi ka ndaj 
punës së vet ose disa aspekteve specifi ke të punës, dhe është një gjendje e brendshme 
mendore e individit Porter LW (1991). Kënaqësia është një ndje një apo tërheqje e 
një anëtari në një sistem punë;  në qoft ë se ndjenja është pozitive ose përgjigjja është 
aktive, atëherë punonjësi është i kënaqur dhe e kundërta, Judge TA (2001). Ndjenjat 
e punonjësit drejtohen kundrejt punës, mbikqyrësit, grupit të punës, organizatës dhe 
jetës, Judge TA (2001).Niveli i kënaqësisë në punë varet nga ndryshimi midis asaj që 
personi aktualisht përfi ton nga puna dhe cfarë ai/ajo prêt Porter LW (1991) Disa e 
kanë konsideruar kënaqësinë si një nivel në të cilin punonjësi e pëlqen ose jo punën 
e vet. Gjithashtu është parë se kënaqsia është jo vetëm një ndjenjë e individit për 
punën, por edhe një sjellje e përgjithshme mbi vlerësimin e përgjithshëm të të gjithë 
aspekteve të punës Dee Jr (2006). 
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Kënaqësia në punë tek mësuesit

Kënaqësia në punë është e mundur kur puna i përmbush nevojat bazë të mësuesve  
në termat e rrogës dhe një statusi më të mirë. Kjo është e shpjeguar më së miri nga 
Khan (1999), i cili pohon se “ rroga përmbush nevojat material të punonjësve dhe 
lejon një status dhe rëndësi në vetvete”. Sipas Newstrom (2007), “kënaqësia në punë 
është një    grup i ndjenjave të favorshme ose jo të favorshme me cdo punonjës që e 
sheh punën e vet dhe sipërmarrësit duhet të jenë aleatë për nivelin e kënaqësisë së 
punonjësve të tyre”. Kënaqësia në punë i referohet ndjenjave dhe emocioneve të 
punonjësve në një organizatë. Progresi në punë është i lidhur në mënyrë direkte më 
kënaqësinë në punë, kur punonjësit nuk janë të kënaqur, progresi i përgjithshëm 
i sistemit është gjithmonë nën efektin e saj. Administratorët në mënyrë periodike 
duhet të studiojnë kënaqësinë në punë të punonjësve dhe të përpiqen të promovojnë 
vlera njerëzore dhe dinjitet.Rëndësia e kënaqësisë në punë në një sistem edukimi 
është akoma dhe më shumë vitale sesa në sistemet e tjera. Edukimi nuk është thjesht 
transferimi i informacioneve por zhvillimi i përtgjithshëm i personaliteti njerëzor.Kjo 
është e mundur vetëm në qoft ë se mësuesit e shkollave janë të kënaqur me punën e 
tyre.Cilësia e edukimit dhe zhvillimi human është e mundur në qoft ë se personat e 
përfshirë në këtë process janë të kënaqur. Janë dy faktorë që ndikojnë në kënaqësinë 
në punë, karakteristikat situacionale dhe ngjarjet situacionale; këto konsiderohen si 
faktorët madhorë të kënaqësisë. Karakteristikat situacionale janë rroga, mbikqyrësi 
i shkollës, mjedis dhe promovimi në punë.Ngjarjet situacionale janë ose pozitive si 
pushimet, shpërblimet ose mund të jenë edhe negative si pamundësia për të patur 
mjetet e duhura për mësimdhënie (Quarstein, McAfee, & Glassman, 1992). Një 
pikëpamje tjetër për kënaqësinë në punë është sjellja që tregon nivelin e kënaqësisë 
së një individi në vendin e tĳ  të punës.(Griffi  n, 2000).Në cdo system edukimi të gjitha 
fazat janë të rëndësishme si hallka për të lidhur një fazë më nje tjetër.Në mnëyrë të 
vecantë një rëndësi të madhe luan edukimi sekondar sepse këtu nxënësit përgatiten 
për edukimin e ardhshëm.Në qoft ë se atyre nuk u jepet shpërblim për shërbimet 
e ofruara, niveli i kënaqësisë bie dhe mësuesit nuk janë në gjendje të performojnë 
detyrat e tyre ashtu si duhet.Sipas Bavendam (2000) kënaqësia në punë tek mësuesit 
është shumë e rëndësishme sepse sjellja e tyre ndaj kënaqësisë në punë prek procesin 
e ë mësuarit tek nxënënsit. Vetëm mësuesit e kënaqur nga puna e tyre mund të 
performojnë mirë në klasa dhe cilësia e mësimdhënies rritet.Ata bëhen më prodhues 
dhe tregojnë përkushtim me të lartë për procesin e mësimdhënies.Niveli i mbajtjes së 
nxënësve rritet gjithashtu.

Përkufi zimet operacionale dhe matjet

Kënaqësia në punë: Kënaqësia në punë është një sjellje pozitive ose negative që 
punonjësi ka ndaj punës së vet ose disa aspekteve specifi ke të punës, dhe është një 
gjendje e brendshme mendore e individit, matur me pyetesor.
Përkushtimi organizativ: Përkushtimi organizativ është gadishmëria e një individi për 
t’iu dedikuar përpjekjeve dhe besnikëria ndaj një institucioni.
Zëvendësimi i mësuesve: Raporti i mësuesve që largohen në një vit me numrin e 
pozicioneve ekuivalente me kohë të plotë në buxhet ku përfshihen ndalimet vullnetare 
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dhe jo vullnetare.
Kënaqësia në punë e mësuesve: Ky është një gjendje emocionale pozitive ose jo që vjen 
nga perceptimi i punës së dikujt apo eksperiencës në punë. 
Pakënaqësia në punë:  Ndjenja e pakënaqësisë për vetëvlerësim për punën që bën 
dikush. 
Mendimi për ta lënë punën:  Mendimi ose qëllimi për të lënë punën aktuale dhe planin 
e bërë për të gjetur një punë tjetër në të ardhmen e afërt. 
Pavarësia në punë: Karakteristika në punë që e bën të mundur mësuesit  të përdorin 
vendime individuale për praktikën ditore dhe ndjenja e pavarësisë në punë. 
Mjedisi në punë:  Praktika profesionale dhe është perceptimi i integrimit në organizatë 
dhe mjedisin me kolegët. 
Promocioni: Interesi i perceptuar i zhvillimit të karrierës së dikujt në organizatën 
shëndetsore. 
Dallimi për punë të mirë: Ndjenja e të dalluarit në punë për punë të mirë dhe vlerësimi 
nga administrata e organizata. 
Përkushtimi profesional: Është përkufi zuar si përfshirje profesionale e individit, 
përkushtim, premtim dhe rezolucion ndaj profesionit të tĳ /saj.

Metodologjia

Qëllimi i studimit: Vlerёsimi i pikёpamjeve dhe eksperiencave tё mësuesve  pёr sa i 
pёrket komponentёve tё ndryshёm tё kёnaqёsisё nё punёn edukativetë mësuesve në 
shkollat e qytetit të Vlorës dhe faktoret e lidhur me to. 

Objektiva specifi kë:

1. Evidentimi i tё dhёnave individuale demografi ke tё kampionit në studim 
2. Evidentimi i kënaqësisë së mësuesve të shkollave të qytetit Vlorë  
3. Evidentimi i pёrkushtimit organizativ tё mësuesve ndaj shkollave të tyre si 

institucioni bazё i punёs sё tyre
4. Evidentimi i pёrkatёsisё nё profesion i mësuesve
5. Evidentimi i konfl iktit tё roleve tё pritshёm tё mësuesit nga nxënsit  dhe kolegёt 

gjatё punёs nё shkollën e tyre

Hipotezat

Hipoteza 1.Aft ësimi profesional sjell rritje të kënaqësisë në punë .
Hipoteza 2. Bashkëpunimi me kolegët rrit kënaqësinë në punë të mësuesve.
Hipoteza 3.Vlerësimet në punë  rrisin kënaqësinë në punë të mësuesve.
Hipoteza 4 . Kenaqësia në punë ndikon në dëshirën per transferim të mësuesve.
Hipoteza 5. Përfshirja në vendimarrje në shkollë rrit kënaqësinë në punë të mësuesit.
Hipoteza 6. Ndryshimet në sistemin arsimor shqiptar ndikojnë në kenaqesinë në 
punë të mësuesit
Hipoteza 7. Menyra e rekrutimit të mësuesve në sistemin arsimor ndikon në 
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kënaqësinë në punë.
Tipi i  studimit: Ndër  - seksional ( transversal ) I kryer gjatë periudhës 15 / 4 / 2015  
deri 15 / 6 / 2015 me 114  mësuesit të tre cikleve nё shkollat e qytetit të Vlorёs të cilët 
u përzgjodhën në mënyrë të rastësishme,  personel mësues,  nëpër shkollat e qytetit 
të Vlorës, të cilët pranuan të jepnin mendimin e tyre lidhur me kënaqesinë e tyre 
me punën që kryenin. Të dhënat u realizua nëpërmjet një pyetësori i cili u bë i qartë 
paraprakisht nga ana e intervistuesit. U ruajt anonimiteti i personit, privatësia si dhe 
komforti në plotësimin e tĳ . Per analizen statistikore është kryer një vrojtim  në tre 
cikle të ndryshme të mësimdhënies, Cikli i ulët, Cikli 9- vjecar dhe Cikli i mesëm në 
shkollat e qytetit të Vlorës.
Për studimin janë ndërtuar pyetësorë me dy seksione: -të dhënat sociodemografi ke 
-pyetjet mbi kënaqësinë në gjithë aspektet e procesit të mësimdhënies.
Lidhur me seksionin e parë të pyetësorit janë mbledhur të dhëna në lidhje me këta 
tregues sociodemografi kë dhe në pjesën e dytë  janë ndërtuar 32 pyetje në lidhje me 
aspektet e punës dhe mjedisit të saj për të përcaktuar kënaqësinë në punë të mësuesve. 
Për cdo pyetje mësuesi duhet të rrethojë një përgjigje të vlerësuar me pikë nga 1-5 
sipas rendit: Shumë dakort (1), Dakort (2), Nuk kam opinion (3), Nuk jam dakort (4), 
Nuk jam fare dakort (5)
Për analizën statistikore të të dhënave u përdor programi statistikor SAS (Statistical 
Analysis System) version 9.1.
Për ndryshorët kategorike u raportuan numrat absolute dhe përqindjet respektive. 
Për vlerësimin dhe lidhjeve midis variableve të ndryshme u përdorën teste statistikore 
në përshtatje me natyrën e variableve që marrin pjesë në një lidhje të caktuar. Për 
vlerësimin e shoqërimeve midis variableve kategorike u përdor testi statistikor hi-
katror, test ky i preferuar për vlerësimin e shoqërimeve midis variableve kategorike. 
Ky test raporton vlerën e P-së, si dhe shkallët e lirisë.Në të gjitha rastet, u konsideruan 
si statistikisht sinjifi kante (të përfi llshme) vlerat e P<0.05.
U përdorën tabelat e kryqëzuara për të vlerësuar lidhjen midis variablave të ndryshëm  
në të cilat u vlerësua treguesi i Pearson Korrelacion,i cili per vlerat 0.1-0.29 tregon 
lidhje të dobët,0.3-0.49 lidhje të moderuar ,0.5-0.69  lidhje substanciale dhe mbi 0.7 
lidhje të fortë. Për paraqitjen grafi ke të të dhënave, krahas tabelave, u përdorën edhe 
bar-diagramet pasi natyra e të dhënave tona favorizonte përdorimin e kësaj teknike 
(e përshtatshme për vizualizimin e të dhënave kategorike).Gjithashtu, u përdorën 
edhe grafi kët në trajtë torte (pie charts).

Rezultate dhe Diskutime

Të dhënat në studimin tonë tregojnë se vetem 9% e mësuesve janë të kënaqur në punë, 
24% shumë të pakënaqur dhe 67% të pakënaqur. Mësuesit  në 43.86 % të tyre e kanë 
përzgjedhur profesionin e tyre pasi kanë patur një pikëpamje  realiste për arsimin   para 
fi llimit të punës  Nga tabela nr 6 duket se mësimdhënia është interesante  për 41.23 % 
të mësuesve . 28.95% e femrave janë   të kënaqura me pozicionin gjeografi k të shkollës 
kundrejt 11.40% që janë meshkujt të kënaqur dhe nuk janë të prirur për t,u larguar 
vetëm nga vendi ku ndodhet shkolla. Ka dallim të rëndësishëm  statistikor midis 
femrave dhe meshkujve lidhur me mendimin për tu transferuar në shkollë tjetër. 28.95 
% e femrave kundrejt 6.14 % e meshkujve janë dakord me ndryshime të mundshme. 
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Nga vlerësimi në punë femrat ndihen më të kënqura sesa meshkujt, 47.37% kundrejt 
6.14%. Femrat nuk janë të prirura për tu larguar nga puna. Nga të dhënat evidentohet 
se mes nivelit të kënaqësisë nga puna dhe prirjes për t’u larguar nga puna ekziston 
një korrelacion substancial, negativ dhe i vlefshëm nga pikëpamja statistikore. Nuk 
kemi nivel të ulët të kënaqësisë pasi një nivel i ulët do të evidentonte përqindje të 
ulët të kënaqësisë nga të dy gjinitë. Shpërndarja e mësuesve sipas kënaqësise në punë 
dhe gjinisë tregon se 7.89% e femrave janë të kënaqura në krahasim me meshkujt 
0.88% dhe mёsuesit e grupmoshёs mbi 49 vjeç janё mё tё kёnaqur sesa mёsuesit e 
grupmoshёs 35-49 vjeç dhe grupmoshёs 25-34 vjeç. Lidhur me shkallët e pyetësorit, 
pakënaqësinë e shprehin mësuesit me mbi 20 vite eksperiencë . 30.70 %  mësuesit e  
Ciklit  të mesëm dhe 20.18 % mësuesit e  Ciklit të Ulët   shprehin pakënaqësinë e tyre, 
duke qëndruar në shkallë të ndërmjetmje vlerësimi . Ka një diferencë të vlefshme 
nga pikëpamja statistikore nё nivelin e kënaqësisë së mësuesve në varësi të numrit të 
nxënësve në klasat ku japin mësim. Mësuesit në klasat ku ka deri në 20 nxënës janë më 
të kënaqur se mësuesit që punojnë në klasa me 21-35 nxënës dhe në klasat me mbi 35 
nxënës.Studimi gjeti se ka një korrelacion negativ mes madhësisë së klasës dhe nivelit 
të kënaqësisë së mësuesve.Në klasat me më shumë nxënës, mësuesit shfaqin një nivel 
më të ulët kënaqësie sesa në klasat me më pak nxënës. Në lidhje me infl uencimin 
nga prindërit për të zgjedhur profesionin e mësuesit 28.95 % e femrave nuk janë 
dakord që kanë qenë të infl uencuara  dhe 20.18 %  nuk kanë opinion . Krahasuar  me 
meshkujt  përqindja më e lartë është te femrat , të cilat janë shprehur se janë dakord 
që  janë infl uencuar nga prindërit për përzgjedhjen e tyre , me 2.63 % e meshkujve  . 
39 % e femrave   gjithmonë kanë dashur të bëhen mësuese  duke përzgjedhur opsionin 
shumë dakord .Ndërsa  përqindja më e lartë  e përgjigjeve të dhëna nga meshkujt 
është 13 në  opsioni dakord ku femrat janë 35 % dakord. 
 Lidhur me pyetjen se sa të kënaqur e ndiejnë veten mësuesit lidhur me aft ësinë e 
tyre profesionale  44 .74 % e femrave  dhe 17.54 % e meshkujve janë shprehur  se janë 
shumë dakord, pra kanë përzgjedhur shkallën maksimale .  
Lidhur me pavarësinë në vendimmarrje për detyrat e ditës 47.37 % e femrave dhe  
12.28 % e meshkujve janë dakord  dhe 19.30 % e femrave shumë dakord krahasuar me 
7.02 % e meshkujve. Shihet se mësuesit e ndiejnë veten relativisht të pavarur lidhur 
me   detyrat e ditës. 
Ka dallim të rëndësishëm statistikor mes përfshirjes në vendimmarrjen e shkollës. 
38.60  % e femrave  kundrejt 3.51 % e meshkujve. Bien në sy se në vendimmarrjen e 
shkollës femrat prevalojnë në vendime, lidhur kjo edhe me numrin e ulët të meshkujve 
në shkollat tona. 
Mësuesit shprehen se janë të kënaqur me suksesin dhe arritjet në punë dhe me 
bashkëpunimin me kolegët e tyre . Lidhur me trajnimet dhe workshopet të organizuar 
brenda dhe  jashtë shkollës nuk ka dallim në lidhje me kënaqësitë mbi mundësitë për 
workshop brenda dhe jashtë shkollës . 
Tabela 14 dhe 15   në lidhje me kënaqësinë ndermjet  rritjes së pagës dhe vlerësimit 
që marrin mësuesit për punën e mirë të bërë në shkollë ka dallim të konsiderueshëm 
mes femrave dhe meshkujve. Ku 22 % e femrave janë dakord me rritjen vjetore te 
pagës , përkundrejt 12 %  të meshkujve .  91 % e femrave janë më të pakënaqura me 
vlerësimet që marrin në punë . 
Ka një dallim të rëndësishëm statistikor lidhur me kënaqësinë me mënyrën e rekrutimit 
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në arsim. Nuk japin opinion 30.70 % e femrave kundrejt 1.75% e meshkujve.  Por ka 
një rezultat të barabartë mes meshkujve dhe femrave të cilët kanë një përqindje të 
barabartë me 8.77 % , duke u shprehur se janë shumë të kënaqur.

Rekomandimet e studimit

Rekomandohet të merren masa lidhur me krĳ imin e njё atmosfere bashkëpunuese 
mes mёsuesve.Për këtë duhen hartuar programe të veçanta për të rritur shkallën e 
bashkëpunimit mes mësuesve dhe menaxhimin e këtĳ  bashkëpunimi nga drejtuesit 
e shkollës.
Lidhur me ngarkesën e mësuesve në punë, rekomandohet që drejtuesit e shkollave 
dhe të gjitha instancat drejtuese të arsimit të bëjnë kujdes për të evituar ngarkesat e 
panevojshme të mësuesve, për t’u ngarkuar mësuesit vetëm me detyrat që u takojnë, 
për të përmirësuar cilësinë e programeve dhe teksteve shkollore, për t’i lehtësuar nga 
mbingarkesa që ato kanë, pasi ky faktor lidhet më fort me nivelin e përgjithshëm të 
kënaqësisë.
Nevojitet hartimi i politikave mbështetëse për mësuesit e arsimit të mesëm të lartë 
për të rritur nivelin e kënaqësisë në punë, si dhe hartimi i politikave mbështetëse për 
mësuesit e rinj për të ulur synimin e tyre për të lënë punën.
Duhen hartuar politika ekonomike me qëllim uljen e numrit të nxënësve në klasa, 
rritjen e nivelit të kënaqësisë dhe uljen e synimit që kanë mësuesit për të lënë punën.
Nevojitet hartimi i programeve të trajnimit për mësuesit e rinj, për mësuesit e arsimit 
të mesëm të ulët dhe për mësuesit e qytetit, lidhur me problemet e komunikimit.
Kërkohet hartimi i një politike pagash të diferencuara si dhe rritja e pagave, me qëllim 
nxitjen e motivimit të mësuesve të grupmoshave mё tё mёdha.
MASh si institucion qendror i arsimit dhe njësitë bazë të qeverisjes vendore duhet 
të marrin masa për përmirësimin e infrastrukturës shkollore, me qëllim sigurimin e 
kushteve optimale të punës dhe për mësuesit që punojnë në shkollat e fshatit.
Kërkohet hartimi i programeve të trajnimit për mësuesit e rinj, për mësuesit e 
arsimit të mesëm të ulët dhe për mësuesit e qytetit lidhur me trajtimin e nxënësve 
problematikë në orën e mësimit.
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Metoda iterative e pikës fi kse “ Gauss–Seidel ”.

MSc. Flutura Hoxholli

Abstrakt

Për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare përdoren dy klasa metodash, metodat e 
drejtëpërdrejta (ose te sakta) dhe ato iterative. Secila klasë karakterizohet nga kushtet dhe 
hapësira e vet e përdorimit. Ideja e metodës iterative qëndron në ndërtimin e një vargu 
vektorësh { Xn }, i cili konvergjon tek zgjidhja e saktë e sistemit Ax = b.
Këtu është i nevojshëm një përafrim fi llestar X(0) , si dhe kriteret për të ndaluar procesin 
iterative. Shpesh, si përafrim fi llestar merret vektori zero ose vektori me të gjitha komponentet 
të barabarta me 1. Zgjedhja e tĳ  në mënyrë të rastit, në një zonë të caktuar, do të ishte gjithashtu 
e pranueshme.
Për ta zbatuar metodën iterative, sistemit Ax = b i jepet trajta: x = Tx + d ku T është një matricë 
katrore e rendit n, që quhet matrice e kalimit, ndërsa d është një vector shtyllë me n përmasa.

Fjalet kyce: metoda iterative, pika fi kse, Gauss-Seidel.

Hyrje

Në ketë punim jepet metoda iterative e pikës fi kse për zgjidhjen e sistemeve të 
ekuacioneve lineare për matrica të plota dhe disa tipe të vecanta matricash të rralla. 
Metoda shoqërohet me një analizë të gabimit si dhe me teoremë konvergjence në 
rastin e metodës iterative.
 Sistemet e ekuacioneve lineare janë nga modelet që hasen më dendur në praktikën e 
eksperimentimit shkencorë, në një mumër të madh zbatimesh të shkencave natyrorë, 
teknike, ekonomike etj. Prandaj problemi i zgjidhjes numerike të tyre përben një nga 
problemet themelore të analizës numerike matricore.
 Në përgjithësi, zgjidhja numerike e sistemeve të ekuacioneve lineare me një numër të 
madh të panjohurash nuk është punë e lehtë, megjithëse teorikisht ekzistojnë metoda 
standarte për zgjidhjen e këtĳ  problemi. Kjo për faktin se në praktikën mjehsuese,lindin 
vështirësi që kanë të bëjnë me pamundesinë e njehsimeve në rastin e sistemeve me matrica 
të pakthyeshme (det(A)=0), me humbjen e mundshme të saktësisë për arsye të përdorimit 
të aritmetikës së fundme, me përfundimin e zgjidhjes në një kohë të gjatë e të tjera.
Metoda iterative për zgjidhjen e një sistemi ekuaacionesh lineare me matricë A të 
kthyeshme, ndërtojne vargje përafrimesh të zgjidhjes të cilat, nën disa kushte, 
konvergjojnë te zgjidhja e saktë e sistemit. Metoda  iterative në ndryshim me atë të 
drejtëpërdrejtë është e vetëkorigjuese sepse ajo prodhon përafrim gjithnjë e më të mir 
është duke dhënë si zgjidhje një përafrim të pranueshëm. Për zgjidhjen numerike 
të sistemeve të ekuacioneve të ekuacioneve lineare përdoren dy klasa metodash, 
metodat e drejtëperdrejta (ose te sakta) dhe ato iterative. Secila klasë karakterizohet 
mga kushtet dhe hapësira e vet e përdorimit.
Pika fi kse: Një pikë, s , thuhet se quhet pikë fi kse nëse ajo kënaq ekuacionin x = g(x).
Iteracioni i pikës fi kse: Ekuacioni transhendent  f(x) = 0 mund të konvertohet në formën 
algjebrike x = g(x) dhe pastaj duke përdorur skema iterative me lidhje rekursive xi+1= 
g(xi), i = 0, 1, 2, . . .,  me një përafrim fi llestare x0 arrĳ ne ne limit tek pika fi kse..
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 Algoritmi - Pika fikse e  skemës iterative 

Jepet  një ekuacion f(x) = 0                                   
Kthej f(x) = 0 në formën  x = g(x).                                                                                                 
Gjejme  nje perafrim fillestar  x0                

 Veproj xi+1= g(xi)                                                                               
Përderisa asnjëri prej kriterit të konvergjencës   C1 ose  C2 nuk eshte plotesuar. 

 
 C1. Numri i pergjithshem i iteracioneve N.                                       
  C2.  | xi+1 - g(xi) |  ( ku i eshte numri i iteracioneve ) Iteracioni i ≥ N - numri 

maksimal i iteracioneve më e vogel se një farë tolerance, themi epsilon, apriori 
fikse. 

Shembull numerik: 

Gjejmë një rrënjë të  x4-x-10 = 0                                                                  
Konsideroj  g1(x) = 10 / (x3-1) dhe pika fikse sipas skemës  përsëritëse  xi+1=10 / (xi3 -
1), i = 0, 1, 2, . .  Supozoj(hamendesoj) që  x0  shkon në  2.0 

 

Pra proces iterativ me g1 shkon në një lak të pafund pa u konvergjuar.                              
Konsiderojmë një tjetër funksion  g2(x) = (x + 10)1/4 dhe pika fikse sipas skemës  
përsëritëse                            xi+1= (xi + 10)1/4,     i = 0, 1, 2, . . .     Supozoj(hamendesoj) që  
x0  shkon në  1.0, 2.0  dhe  4.0 

 

Kjo është për g2 procesi iterativ konvergjon në  1.85558 për çdo supozim fillestar.           
Konsideroj  g3(x) =(x+10)1/2/x  dhe pika fikse sipas skemës iterative(përsëritëse).               
xi+1=( xi+10)1/2 /xi ,     i = 0, 1, 2, . . .  Supozoj(hamendesoj) që  x0 shkon në  1.8, 



212

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

 

Kjo është për  g3 për çdo supozim fillestare procesi iterativ (përsëritës) është 
konvergjuar, por shumë ngadalë për të. Interpretimi gjeometrik i konvergjencës me  
g1, g2 dhe g3. 

 

Figurat e grafikëve Fig g1, Fig g2 dhe  Fig g3  tregojnë pika fikse,  skema iterative 
me g1, g2 dhe g3 respektivisht për disa perafrime fillestare. Është e qartë nga: 

 Fig  g1, procesi iterativ nuk konvergon për ndonjë përafrim fillestar. 
 Fig g2, procesi iterativ konvergon shumë shpejt në rrënjë, e  cila është pika 

prerëse y = x dhe y = g2(x) siç tregohet në figurë. 
 Fig g3, procesi iterativ konvergon, por shumë ngadalë. 

 
 Kushti për konvergjencë: 

Në qoftëse, g(x) dhe  g'(x) janë të vazhdueshëm në një interval J në lidhje me rrënjën 
e tyre S e ekuacionit x = g(x), dhe nëse |g'(x)|<1  për të gjithë x në intervalin J pastaj 
pikën  fikse të proçesit  iterativ  xi+1=g( xi), i = 0, 1, 2, . . ., do të konvergjojë në rrënjën 
x = s për çdo përafrimin fillestarë x0  takon në intervalin J . 

 1-) Gjej rrënjën e  (cos[x])-(x * exp[x]) = 0 

Zgjidhje 

Marr në konsideratë g(x) = cos[x]/exp[x], grafiku i g(x) dhe  x janë dhënë në 
figurë.Supozoj që  x0  shkon në 2.0 

 

Kjo është për g(x) = cos[x]/exp[x].  Proçesi  itirativ është konvergjent tek 0.518 
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 2-) Gjej rrënjën e  x4-x-10 = 0. 

Zgjidhje 

Marr në konsideratë  g(x) = (x + 10)1/4, grafiku i g(x) dhe  x janë dhënë në figurë. 
Supozoj që  x0  shkon në  4.0 

 

Kjo është për  g(x) = (x + 10)1/4.  Proçesi  itirativ është konvergjent tek  1.85558.  

 Në leksionet e mëparshme ne kemi parë disa aplikime te teoremës së vlerës 
mesatare. Ne tani do të shohin një tjetër aplikim. Në këtë punim  ne do të 
diskutojmë për problemin e gjetjes së zgjidhjeve të përafërta  të ekuacionit.    

 f(x) = 0:                                                  (1)                                                                                               
Në disa raste është e mundur që të gjejmë rrënjët e sakta të ekuacionit (1), Për 
shembull, kur  f(x) është një polinom kuadratik ose kubik. Përndryshe, në 
përgjithësi, një është e interesuar  në gjetjen e një zgjidhje te përafërt duke përdorur 
disa metoda (numerike). Këtu, ne do të diskutojmë një metodë e cila quhet metoda 
iterative e pikes fikse dhe një rast i veçantë i kësaj metode quhet metoda e Njutonit. 

 
 Metoda iterative e pikës fikse 

Në këtë metodë, ne fillim rishkruajë ekuacionin  (1) në formën 

      x = g(x)                                                                                                                                                  
(2) në një mënyrë të tillë që çdo zgjidhje e ekuacionit  (2), e cila është një pikë fikse e  
g, është një zgjidhje e 
ekuacionit  (1). Pastaj e konsiderojnë algoritmin e mëposhtëm.                                                          
Algoritmi 1: Fillojmë nga çdo pikë x0 dhe e konsideroj procesin gjithkund rekursiv.                     
Xn+1 = g(xn)                           n = 0; 1; 2; :::                                                                                                 
(3)  

Nëse f është i vazhdueshëm dhe (xn) konvergjon në disa l0 atëherë është e qartë se l0 

është një pikë fikse e  g  dhe për këtë arsye kjo është një zgjidhje të ekuacionit (1). 
Për më tepër, xn (për një të madhesi  n) mund të konsiderohet si një zgjidhje e 
përafërt e ekuacionit  (1). Së pari le të ilustrojmë çdo gjë që kemi thënë më sipër me 
një shembull. 
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Shembulli  1: 

Ne dimë se ekziston një zgjidhje për ekuacionin e x3- 7x +2 = 0, seg [0; 1]. Ne 
rishkruajmë ekuacionin në formën X =  (  + 2), dhe përcaktimin e procesit Xn+1 = 

 (  + 2). Tashmë ne kemi parë në një klasë të kursit se në qoftë se 0 1, 

atëherë (xn) plotëson kriterin e Cauchy dhe kështu ajo konvergjon në një rrënjë të 
ekuacionit të mësipërm. Ne gjithashtu vërejnë se në qoftë se ne fillojmë me (për 
shembull) X0= 10 pastaj procesi rekursiv nuk do të konvergjoj.  

Është e qartë nga shembulli i mësipërm se konvergjenca e procesit (3) varet nga  g 
dhe nga pika e fillimit x0. Për më tepër, në përgjithësi, duke treguar konvergjencën e 
rendit  (xn) të marra nga procesi përsëritës nuk është e lehtë. Pra, ne kërkojmë në 
pyetjen e mëposhtme. 

Pyetje: 

Në bazë të asaj,  që hipotezat mbi g dhe x0, bën që  Algoritmi 1 të konvergjoj ? Nëse 
e bën rendin (xn) të marra nga procesi iterativ (3) konvergjues?  Rezultati i 
mëposhtëm është rrjedhojë e teoremë së vlerës mesatare. 

 Përsëritja e pikës fikse.  

Nëse ekuacioni, f (x ) = 0 është riorganizuar në formën x = g (x ) pastaj një metodë 
iterative  mund të shkruhet si  Xn+1 = g (Xn)      n = 0, 1, 2, . . .    (1)                                                   
ku n është numri  i përsëritur i hapave dhe X0 është hipotezë fillestare. Kjo metodë 
quhet iteracioni i pikës  fikse ose metoda e njëpasnjëshme me  zëvendësim.  

 Përcaktimi  i pikës fikse. 

Në qoftë se c = g (c ), ne themi c është një pikë fikse për funksionin g (x ). 

 Teoremë.                                                                                                                                                
Teorema e pikës fikse (FPT): 

Le të jetë g є [a; b] e tillë që g (x ) є [a; b], për të gjithë X në [a; b].                                                      
Le të supozojmë, që,  përveç kësaj g’(x ) ekziston në (a; b). Supozojmë se ekziston 
një  konstante K me |g’(x )| ≤ K < 1; për të gjithë X-et  në  (a, b).                                                        
Supozojmë se C në (a; b) është një pikë fikse për g. Pastaj në qoftë se X0  është çdo 
pikë në (a,b), sekuenca   Xn+1 = g(Xn)      n = 0,1, 2, . . . konvergjon në pikën fikse 
unike.   
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 Metoda  e  Gaus-Seidel. 
 Një metodë iterative. 

Procedura bazë:                                                                                                                             
I. Mënyrë algjebrike për të zgjidhur çdo ekuacion linear në lidhje me xi . 

II. Supozojmë si fillim një tabelë zgjidhje me hamendje. 
III. Të zgjidhur për çdo xi  dhe të përsëritur. 
IV. Përdorimi absolut gabim relativ të përafërt pas çdo përsëritje,për të parë 

nëse gabimi është brenda një tolerance të para-caktuar. 
 

 Një metodë iterative.                                                                                                      
 Metoda  Gauss-Seidel.   Pse?                                                                                                      

Metoda Gauss-Seidel e lejon përdoruesin rreth  kontrollit të mungesës së  saktësisë 
së jashtme. Metodat e eliminimit të tilla si eliminimin Gaussian dhe LU. Shpërbërja 
është  e  prirur për cikël- të mungesës së  saktësisë së jashtmi. Gjithashtu: Në qoftë 
fizika e problemit është kuptuar, një supozim i afërt, fillestar mund të bëhet, p.sh 
zvogëlimin e numrit të përsëritjeve të nevojshme. 

      Metoda  e Gauss-Zajdelit ( Gauss – Seidel ). 

Kjo metodë ndryshon nga ajo e Jakobit, sepse cdo komponente xi(k+1) I = 1, 2, . . . , n-1 
e vektorit x(k+1), e njehsuar gjatë iteracionit të (k+1) përdoret menjëherë për njehsimin 
e komponentëve të tjera  xi+1, xi+2, . . ., xn  gjatë të njejtit iteracion te (k+1). 

Duke ruajtur shenimet e bëra më lart, algoritmi i Gaus-Seidel-it shkruhet: 

Xi(k+1) =     (4) 

i = 1, 2, . . .,n dhe x1(0), x2(0), . . . , xn(0) të dhënë. 

Trajta matricore do të ishte (D-L-U)x=b ose Dx- Lx-Ux=b. 

Duke kaluar në formulën iterative përkatëse marrim. 

Dx(k+1) = Lx(k+1) + Ux(k) + b 

Ose    (D-L)xk+1= Ux(k) +b 

   x(k+1) = (D-L)-1Ux(k) + (D-L)-1b 



216

Vol. 4 No.2
September, 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Ky quhet zberthimi i Gaus-Zajdelit me matricë kalimi: 

TG = (D-L)-1U. 

Shembull: Jepet sistemi. 

10x1 – x2 + 2x3             =6 

- x1   + 11x2 -x3 +3x4 =25 

2x1  – x2 +10x3 –x4        =-11 

          3x2  - x3 +8x4      =15 

a) Të shkruhet ai në trajtën X = Tx + d 
b) Të zgjidhet sistemi me metodën e Jakobit me gabim më te vogël se 10-3 duke u 

nisur nga përafrimi fillestar x(0) = (0, 0, 0, 0). 
c) E njëjta gjë për metodën e Gaus- Seidel-it 

 

Zgjidhje. 

a) Duke nxjerrë në dukje x1 nga ekuacioni i parë, x2 nga ekuacioni i dytë, x3 nga 
ekuacioni i tretë dhe x4 nga ekuacioni i katërt fitohet trajta 
 
X = Tx + d 
 

x1 =          x2 - x3                +  

x2 =  x1         + x3   - x4 +      

x3 = - x1 + x2           + x4 -      

x4 =          - x2 + x3               +     

 
Ku                  
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          T =        dhe   d =     

 
  Për metodën e Jakobit sistemi shkruhet në trajtën (5). 

x1(k+1) =          x2(k) - x3(k)                +  

x2(k+1) =  x1(k)         + x3(k)   - x4(k) +     

x3(k+1) = - x1(k) + x2(k)           + x4(k) -     

x4(k+1) =          - x2(k) + x3(k)               +     

Duke marrë x(0) = (0,  0 , 0 , 0), fitojmë 
X(1) = ( 3/5, 25/11, -11/10, 15/8) = (0.6000, 2.2727, -1.1000, 1.8750). 
Në tabelën e mëposhtme jepen iteracionet e tjera. 
k 2 3 4 7 8 9 10 
X1(k) 1.0473 0.9326 1.0152 0.9981 1.0006 0.9997 1.0001 
X2(k) 1.7159 2.0533 1.9537 2.0023 1.9987 2.0004 1.9998 
X3(k) -0.8052 -1.0493 -0.9681 -1.0020 -0.9990 -1.0004 -0.9998 
X4(k) 0.8852 1.1309 0.9739 1.0036 0.9989 1.0006 0.9998 

                                                                                                                                                                        
Zgjidhja e kerkuar eshte x(10) sepse 

    =  < 10-3 

b) Për metodën e Gauss - Seidel, shprehja e pikës   
 
a-) Shkruhet: 

x1(k+1) =          x2(k) - x3(k)                  +  

x2(k+1) =  x1(k+1)         + x3(k)   - x4(k) +     

x3(k+1) = - x1(k+1) + x2(k+1)           + x4(k) -     
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x4(k+1) = - x2(k+1) + x3(k+1)  +     

Duke marrë x(0) = (0,0,0,0), fitojmë iteracinet e tabelës. 

k 0 1 2 3 4 5 
X1(k) 0.0 0.9326 1.0152 0.9981 1.0006 0.9997 
X2(k) 0.0 2.0533 1.9537 2.0023 1.9987 2.0004 
X3(k) 0.0 -1.0493 -0.9681 -1.0020 -0.9990 -1.0004 
X4(k) 0.0 1.1309 0.9739 1.0036 0.9989 1.0006 

 

Zgjidhja e kërkuar merret më pesë iteracione, sepse ? 

     =  < 10-3 

Zgjidhja e saktë mund të gjëndet me ndonjë metodë të drejtpërdrejtë dhe është (1,2,-
1,1). 

 

 Metodat e zbutjes  (relaxation). 

Në qoftë se  rezultatin e metodës Gaus-Seidel e shënojmë                                                                   

i (k+1) =   

Dhe marrim tani 

    xi(k+1) = xi (k+1) + ω( i (k+1) - Xi (k)) 

Që nga, duke zëvendësuar tek relacioni i fundit shprehjen e i (k+1), gjejmë: 

     

Me këtë trajtë njihen metodat e zbutjes. Në qofte se  0< w <1, procedura (6) quhet 
metodë e nënzbutjes (under – relaxation) dhe zakonisht përdoret për të kthyer 
vargun jokonvergjent të prodhuar nga metoda e Gaus-Zajdelit në një varg  
jokonvergjent. Kur w > 1, (6) quhet metodë e mbizbutjes (over-relaxation). Metodat 
e mbizbutjes përdoren për të përshpejtuar konvergjencën në rastin kur sistemi 



219

Vol. 4 No.2
September 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

konvergjon me metodën e Gaus-Zajdelit. Metodat e mbizbutjes njihen me emrin e 
shkurtuar SOR (Successive Over –Relaxation). 

Shembull. Jepet sistemi: 

4x1 +3x2           = 24                                                                                                                                        

3x1 + 4x2 –x3   = 30 

          -x2 + 4x3 = -24 

Të zgjidhet sistemi me metodën e Gaus-Seidel-it dhe metodën SOR me  = 1.25, 

duke u nisur nga                       x(0) = (1,1,1). 

Zgjidhja  

Për metodën Gaus-Seidel sistemi vihet në trajtën (6): 

x1(k+1) = - 0.75 x2(k) + 6 

x2(k+1) = - 0.75 x2(k) + 0.25x3(k) + 7.5 

x3(k+1) =  0.25 x2(k)  - 6 

dhe duke u nisur nga x(0)= (1,1,1), gjejmë x(1) = (5.25, 3.8125, -5.046875) dhe vlerat e 
tjera deri në iteracionin e 7-të 

k 2 3 4 5 6 7 
X(k) 3.1406250 3.0878906 3.0549316 3.0343323 3.0214577 3.0134110 
X(k) 3.8828125 3.8828125 3.9542236 3.9713898 3.9821186 3.9888824 
X(k) -5.029297 -5.018311 -5.011444 -5.007153 -5.004470 -5.002794 

 

Për të marrë një saktesi me 7 shifra pas pikes dhjetore me metodën e Gaus-Seidel 
duhen kryer 34 iteracione. 

Për metodën SOR sistemi vihet në trajtën (7). 

x1(k+1) = - 0.25 x1(k) - 0.9375 x2(k) + 7.5 

x2(k+1) = - 0.9375x1(k+1) - 0.25x2(k) +0.3125 x3(k)  + 9.375 

x3(k+1) =  0.3125 x2(k+1)  - 0.25 x3(k) – 7.5 
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Duke u nisur nga x(0)= (1,1,1), gjejmë x(1) = (6.3125, 3.5195312, -6.6501465). 

Dhe vlerat e tjera deri në iteracionin e 7-të: 

 

k 2 3 4 5 6 7 
X1(k) 2.6223145 3.1333027 2.9570512 3.0037211 2.9963276 3.0000498 
X2(k) 3.9585266 4.0102646 4.0074838 4.0029250 4.0009262 4.0003586 
X3(k) -4.600424 -5.096686 -4.973500 -5.005714 -4.998282 -5.000349 

 

Për të marrë një saktësi me 7 shifra pas pikës dhjetore me metodën SOR duhen 
kryer 17 iteracione, pra dy herë me pak se me metodën e Gaus-Seidel. Kjo për shkak 
të zgjedhjes optimale ω = 1.25. 

Edhe metodave të zbutjes mund ti japim një trajtë matricore. Relacionin (7) mund ta 
shkruajmë: 

aiixi(k+1) + ω  = [(1- ω) aii xi(k) – w ] + ω bi 

që nga , me supozimin e mesipërm A = D –L – U, kemi 

(D- ω L) x(k+1) = [(1- ω)D + ω U] x(k) + wb 

Ose  x(k+1) = (D- ω L)-1 [ (1- ω)D + ω U] x(k) + (D- ω L)-1 ω b. 

Ky quhet zbërthimi SOR me matricë kalimi  

Të = (D- ω L)-1 [ (1- ω)D + ω U]. 

Për studimin e konvergjencës së metodave të Jakobit dhe Gaus-Zajdelit mund të 
përdoren teoremt e përmendura më lart si dhe teorema Stein Rosenberg, e cila jep 
përgjigje për lidhjen ndërmjet këtyre dy metodave duke iu referuar konvergjencës. 

Vërtetohet që, kur ka konvergjencë, metoda e Gaus-Zajdelit konvergjon më shpejt. 
Por gjenden raste kur metoda e Jakobit konvergjon, kurse e Gaus-Zajdelit jo. 

Përvec shpejtësisë, algoritmi i Gaus-Zajdelit ka edhe një përpareësi tjetër, nga 
pikëpamja informatike, krahasuar me atë të Jakobit. Kështu, në qoftë se tek metoda 
e Jakobit duhen patjetër dy vektorëve me n përmasa për të ruajtur x(k) dhe x(k+1), 
metoda e Gaus-Zajdelit kërkon të rezervojë vend vetem për një vektor me n 
permasa. 

Gabimi i metodave njehsohet me anë të relacioneve (2) të teoremës 1.1. 
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Konkluzione

• Arrihet dhënia e interpretimeve të ndryshme me metoda iterative për zgjidhjen 
e sistemeve të ekuacioneve lineare për matrica të plota dhe disa tipe të vecanta 
matricash të rralla.

• Në këtë punim gjithashtu trajtohen edhe metoda optimizimi për zgjidhjen e 
sistemeve të ekuacioneve lineare.

• Metoda iterative e pikës fi kse shoqërohet me një analizë të gabimit si dhe me 
teorema konvergjence në rastin e metodës iterative.

• Për zgjidhjen numerike të sistemeve të ekuacioneve lineare përdoren dy klasa 
metodash, metodat e drejtëpërdrejta  (ose të sakta) dhe ato iterative. Secila klasë 
karakterizohet nga kushtet dhe hapesira e vet e përdorimit.

• Metoda iterative në ndryshim me atë të drejtëpërdrejtë është vetëkorigjuese 
sepse ajo prodhon përafrime gjithnjë e më të mira duke dhënë si zgjidhje një 
përafrim të pranueshëm.

• Arrihet zgjidhja e sistemit të ekuacioneve lineare A x = b me anë të ndërtimit të 
algoritmeve që kanë të bëjnë me teknika të ndryshme iterative me qëllim opti-
mizimin e tĳ .

• Metodat iteraterative të Jakobit dhe Gauss-Zajdelit, Kur plotësohen kushtet e 
Teoremës, ose konvergjojnë ose divergjojnë të dyja njëkohësisht. Kur ka kon-
vergjecë, ajo e Gauss-Zajdelit konvegjon me shpejt. 

Referencat

Autar Kaw. Gauss-Seidel Method, Major: All Engineering Majors, 04/07/2013.
Roots of Equaations – Fixed Point Method. M311 – Chapter 2. 09/10/2008.
Linear Systems of Algebraic Equations: Orthogonalization, Gradient Methpds. 
Relaxation Methods. Faculty of Civil Engineering. Belgrade.
Iterative Methods for Sparse Linear Systems, 2003 by the Society for Industrial and Applied 
Mathematics. 
Fatmir Hoxha. Analiza Numerike Matricore, Tiranë 2010.
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Planifi kimi  metodik    projektit

Suzana Zeqaj
 Klasa:  E  trete - B
Titulli I projketit: Te  kujdesemi  per  shendetin.              
Lenda:  Gjuhe Shqipe
Kohezgjatja: 04/12/2018.  17/12/2018.
4  ore  Gjuhe  Shqipe.
• Te  folurit
• Te  lexuarit
• Te  shkruarit
• Te  degjuarit
Lidhja  me  fushat  e  tjera: Artet, Teknologjia  dhe  TIK.  Shoqeria  dhe  mjedisi.
 Ideja  e  projektit.
 Femĳ et  duhet   te  kujdesen  per  shendetit  e  tyre.  Ne  kete  project  nxenesit  

duhet  te  perdorin  aft esite  hulumtuese, per  te  gjetur  dhe  lexuar  informacione  
qe  kane  te  bejne  me  kujdesin  ndaj  dhendetit; aft esite  krĳ uese  per  te  
pergatitur  postera, fl etepalosje; aft esite  interpretuese  per  vjersha  tregime etj.
 Ngjarjet  hyrese  qe  frymezojne  kerkimin  dhe  angazhimin  e  nxenesve.
 Ngjarje  te  ndryshme  nga  jeta  e  perditeshme  ku  nxenesit  ndeshen  me  

kujdesin  apo  moskujdesin  ndaj  shenddetit. Shfrytezohet  si  nxitje  per  
angazhimin  e  tyre  per  zoterimin  e  disa  kopetencave.  
 Kopetencat  kyce  qe  zhvillohen:
 Kopetenca  e  komunikimit  dhe  e  te  shprehurit.
 Kopetenca  e  te  menduarit.
 Kopetenca  e  te  nxenit.
 Kopetenca  per  jeten, sipermarrjen  dhe  mjedisin.
 Kopetenca  personale.
 Kopetenca  digitale.
 Normat  e  njohurive  kryesore  lendore  te  cilat  do  te  rimerren ne  saje  te  

projektit.
• Te  ushqyrit  shendetshem.
• Aktivizimi  ne  sporte.
• Qarkullimi  rrugor.
• Kujdesi  ndaj  natyres
Temat  qe  do  zhvillohen   kane   lidhe  me  shendetin   dhe  sigurine   e   femĳ eve.
Rezultatet   e   te  nxenit:
Pyet  pet  t’u  sqaruar  rreth   permbajtjes  se  nje  teksti.
• Lidh  pjesen   qe  degjon  a  lexon  me  pervoje  nga  jeta.
• Shprehet  sakte,  kuptueshem   dhe  me  fj ale  te  plota.
• Pyet  dhe  shpreh  medimin  e  tĳ  / saj.
• Demostron  siguri  kur  fl et  ne  klase.
• Mbledh  informacione  nga  burime  te  ndryshme.
• Demostron  besim  dhe  vullnet  ne  arritjen  e  rezultateve.
Metodologjia: (individuale,  ne  grup  ose  e  gjithe  klasa)
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Burimet:
 Idividet  e  perfshire:

• Mesuesja,  nxenesit,  prindeerit,  mjeku,  mesuesi  I  edukimit  fi zik.
 Mjetet:

• Aparat  fotografi k,  bllok  shenimesh,  foto,  karton,  leter  dhe  lapustila.
 Material  dhe  burime:

• Informacione  per  ushqyerjen  e  shendeteshme.
• Foto  te   shoqeruara  me  informacion  rreth  sportistit / sportistes.
• Informacione  per  qarkullimin  rrugor  dhe  foto  ku zbatohen / nuk  zbatohen  

rregullisht  nga  komuniteti.
• Foto  ku  jepen  pamje  te  bukura  dhe  foto  qe  shkaktojne  rrezikshmeri. 

Projekt: pjesa 1
Titulli  I  projektit: Te  kujdesemi  per  shendetin.
Tema   mesimore:  Te  ushqyerit  e  shendetshem.
Situata   e  te  nxenit:
• Duke  njohur  dhe  respektuar   rregullat   e  ushqyerjes   mbrojme  shendetin  

tone.
 Fjale  kyce:  
 Diete 
 Ushqyerje
  Respektoj 
 Rregulla
 Vakte

Lidhja  me  fushat   e  tjera:
• Shoqeria  dhe  mjedisi
• Arte
• Shkencat   e  natyres
Lidhja  me  temat  nderkurrikulare
• Te   drejtat   e   njeriut
• Mjedisi
Rezultatet  e  te   nxenit:
• Pyet   per  t’u  sqaruar  rreth  permbajtjes  se  nje  teksti.
• Merr  informacion  ne  lidhje  me  shendetin.
• Lidh  pjesen  qe  lexon   me  pervojat   personale.
• Diskuton  ne  grup  per  temen  e  kujdesit  ndaj  shendetit.     
• Paraqet  dhe  komunikon  lirshem  mendimin  e  tĳ  / saj.
• Mbledh  informacione  nga  burime  te  ndryshme.
Burimet  dhe  materialet  didaktike:
• Njohurite  dhe   shkathtesite  paraprake  te  nxenesve.
• Informacione  qe  kane  lidhje  me   shendetin, foto.
• Mjete   shkrimi   fl etore, A4,  etj.
Metodologjia:
• Procedura; pyet  serish.
• Rrjeti   I   diskutimit.
• Pune  individuale / pune  ne  grup.
Veprimtarite  e  nxenesve:
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 Bashkebisedim: Mesimin  e  fi lloj  me  nje  bashkebisedim   rreth   ushqimeve  qe   
femĳ et   konsumojne   gjate   vakteve  te   dites.

• Cfare  ushqimesh  konsumoni  gjate  dites?
• A  ju   ka  ndodhur   qe  te  keni  refuzuar  ushqimin   qe  ju  kane  gatuar  nenat  

tuaja?
• Cilat  mendoni  ju   se   jane   ushqimet   me  te  nevojshme   per  ju?
• Si  mendoni  ju,  a  tregoni  kujdes  per  shendetin  tuaj?
Procedura:  Pyet  serish.  Paraqes   temen   e  mesimit  dhe  ft oj  nxenesit   te  

diskutojne   rreth  saj.               
• Per  cfare  kemi  nevoje  qe  te  jemi  te  shendetshem?                                            
Nese  marrim  sasine  e  nevojshme  te  ushqimeve nga  grupe  

te  ndryshme, trupi  yne  do  te  ushqehet  sic  duhet.                                                                                      
Frutat   dhe   perimet  perbejne  nje  pjese  shume  te  rendesishme  te  dietes  se  
shendeteshme.

• A  e  dini  ju  se  kush  I  permban  vitaminat, proteinat  dhe  karbohidratet?
• A  keni  shkuar  ndonjehere  te  mjeku?
Rrjeti  I  diskutimit; U  kujtoj  nxenesve  pjesen  letrare “Vendimi  I  Elones”.
• Per  cfare  shkoi  Elona  te  mjeku?
• Cfare  I  tha  mjeku?
• Per  cfare  e  pergezoi  mjeku  Elonen?
• C’mendim  keni  ju  per  vendosmerine  e  Elones?
Ftoj  mjekun  t’u  fl ase  nxenesve per  kujdesin  e  shendetit  dhe  higjenen e  gojes. 

Nxenesit  kane  pergatitur  pyetje  per  tia  drejtuar  mjekut.    
Shtroj  pyetje:  
• A  ju  pelqen  profesioni  I  mjekut?  
• Perse  doni  te  beheni  mjek?
 Pune   individuale: Nxenesit  shkruajne  disa  lloje  mjekesh  specialist  te  cilet  

une  I  shkruaj  ne  tabele.   
• Oculist – mjeku I  syve.
• Alergolog – mjeku  qe  merret  me  alergjite.
• Pneumolog – mjeku  I  mushkerive.
• Dermatolog – mjeku  I  lekures.
• Endokrinolog – mjeku  qe  merret  me  sistemin  endokrin  (tiroidet, veshkat, 

zemra etj).
• Hematolog – mjeku  qe  merret  me  semundjet  e  gjakut.Ortoped – mjeku  I  

kujdesit  te  kockave.
Detyre:  Gjeni  dhe  lexoni  informacione  ne  lidhje  me  kujdesin  ndaj  shendetit.

Project: pjesa 2
Tema: Aktivizimi ne  sporte
Situata  e  te  nxenit:
Te  merresh  me  sport   dhe  te  kalosh  dobishem  kohen  e  lire  do te  thote  te  

kujdesesh  ndaj  shendetit  tend.
Fjale  kyce:
 Notar
 Ciklist



225

Vol. 4 No.2
September 2018

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

 Alpinist
 Futbollist  etj.

Lidhja  me  fushat  e  tjera:
• Shoqeria  dhe  mjedisi
• Arte
• Shkencat e  natyres
Lidhja  me  fushat  e  tjera:
• Te  drejtat  e  njeriut
• Sporti dhe  shendeti
Rezultatet  e  te  nxenit:
• Lexoj  per  te  marre   informacione  rreth  sportit.
• Lidh  pjesen  qe  lexon  me  pervojat  personale.
• Diskutoni  ne  grup  per  tema  sportive.
• Paraqet  dhe  komunikon  lirshem  mendimin  e  tĳ  / saj  ne  lidhje  me  aktivitetet  

fi zike.
• Mbledh  informacion  nga  burime  te  ndryshme.
Burime  dhe  materiale  didaktike:
• Njohurite  dhe  shkathtesite  paraprake  te  nxenesit.
• Informacione  qe  kane  lidhje  me  sportin,  foto.
• Mjete  shkrimi,  fl etore   A4 etj.
Metodologjia: 
• Bashkebisedimi
• Procedura “ pyet  serish”
• Rrjet  diskutimi
• Pune  ndividuale, pune  ne  grup.
Veprimtarite  e nxenesit:
• Bashkebisedim: shtroj  pyetjet: 
- A  ju  pelqen  sporti?  
- Perse  ju  pelqen?   
- C’dini  per  sportin?    
Nxenesit  japin  mendime  e  tyre  rreth  pyetjeve  qe  shtrova.

• Procedura :  pyet  serish. Paraqes  temen  e  mesimit  dhe  ft oj  nxenesit  te  
diskutojne  rreth  saj.  Si  mendoni  ju, a  I  bejne  mire  shendetit  aktivitetet  
sportive?  Po  ju,  si  e  kaloni  kohen  e  lire?    Degjoj  pergjigjet e  nxenesve  dhe  
nderhy  per  plotesimin  e  pergjigjeve  aty  ku  eshte  e  nevojshme.

Rrjeti   I  diskutimit;
U  kujtoj  nxenesve  lloje  sportesh  dhe  I  pyes:   
• A  njihni  ju,  sportiste  qe  kane  bere  emer  ne  sport?    
• Perse  ju  pelqen  ky  sport?  
•  Do  te  donit  te  dilnit  kampion?  
• Si  mendoni  ju,  si  behesh  kampion?
Pune  individuale  ose  ne  grup. 
Nxenesit  kane  mbledhur  informacione  per  temen   dhe  I  lexojne  ato. 

Shkembejne  mendime  per  infomacionet  e  mbledhura  dhe  japin  mendimet  
e  tyre  se  si  t’i  pasqyrojne  sa  me  mire.  Nxenesit  ne  grup  ndertojne  poster  
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dhe  shkruajne  informoacioni  e  sportistit  qe  kane  perzemer.  Udhezoj  dhe  
orientoj  nxenesit  per  te  prezantuar  nje  pune sa  me  te  sakte  ne  lidhe  me 
temen. Per  te  gjithe  sportistet  qe  ju  folet,  si  I  kane  marre  keta tituj?  Dilet  
ne  perfundim  se:  Te  ushqehesh  shendetshem,  te  merresh  me  sport  dhe  te  
kalosh   dobishem  kohen  e  lire  do  te  thote  shendet.

Vleresimi  I  nxenesit  per: 
• informacionet  e  gjetura  rreth  sportit.
• Lidhjen  e  sportit  me  pervoje  nga  jeta.
• Komunikimin  lirshem  te  mendimeve  ne  lidhje  me  aktivitete  sportive.
• Vleresimi  qe  I  bejne  sportit.
• Vleresimi  qe  I  bejne  njeri – tjetrit  ne  lidhje  me  informacionin  dhe  deshirat  e  

shprehura.
Detyre  shtepie;  hulumtimi  I  informacioneve  qe  kane  lidhje  me  shendetin.

Project: pjesa 3
Tema:  Qarkullimi  rrugor.  
Situate  e  te  nxenit:
Duke  njohur  dhe  repektuar  kodin  rrugor  mbrojme  jeten  tone.
Fjelet  kyc:
• Sinjalistika 
• Kodi  rrugor
• Aksident  rrugor
• Rregullat  e  qarkullimit  rrugor.
Lidhja  me  fushat  e  tjera:  
• Shoqeria  dhe  mjedisi.
Lidhja  me  temat  nderkurrikulare:
• Te  drejtat  e  njeriut.
• Rregullat  rugore.
Rezultatet  e  te  nxenit:
• Kujton  pergjegjesite  qe  kane  kur  jane  ne  rruge.
• Pyet  per  t’u  sqaruar  rreth  permbajtjes  se  nje  teksti.
• Lidh  pjesen  qe  lexon  a  degjon  me  pervoje  nga  jeta.
• Pyet  dhe  shpreh  mendimin e  tĳ  / saj  ne  lidhje  me  temen  dhe  shkruan  

rregulla.
• Mbledh  informacione  nga  burime  te  ndryshme.
• Bashkpunon  ne  grup  dhe  meson  rregullat  e  qarkullimit  rrugor.
• Pranon  me  respect  idete  dhe  mendimet  e  te  tjereve.
Burimet  dhe  materialet  didaktike:
• Njohurite  dhe  shkathtesite  paraprake  te  nxenesit.
• Informacone  qe  kane  lidhje  me  rregullat  e  qarkullimit  rrugor.
• Mjetet  e  shkrimit, karton, lapustila, fl etore, A4, foto  etj.
Veprimtarite  e  nxenesit.
• Diskuton  se  si  zbatohen  rregullat  e  qarkullimit  rrugor,  rregullat  ne  shtepi.
• Shkruan  disa  rregulla  te  qarkullimit  rrugor
• Punojne  ne  grup  dhe  ndertojne  modele  te  qarkullimit  ne  rruge.
• Sjellin  foto  per  zbatimin  e  rregullave  dhe  foto  ku  shkelen  rregullat  e  
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qarkullimit. Ftojne  prinder  apo  antare  te  tjere  te  komunitetit.
Diskutim:
Cdo  dite  kur  shkoni  ne  shkolle, prinderit  ju  porositin  te  keni  kujdes  kur  

kaperceni  rrugen.  Trafi ku  rrugor  eshte  I  rrezikshem  dhe  mund  te  na  
demtoje.  Shume  njeres demtohen  rende  apo  hubasin  jeten  cdo  dite. Njerzit  
qe  demtohen  vuajne  nga  pasoja  gjate  gjithe  jetes. 

• Po ju,  a  jeni  te  vemendshem  ne  rruge?  
• A  njihni  ju   rregulla  te  qarkullimit?
• Si  e  repektoni  ju  kodin  rrugor?
Nxenesit  diskutojne   se  si  I  zbatojne  rregullat  e  qarkullimit.
Shkrim  I  lire.   Nxenesit  shkruajne  disa  rregulla  te  qarkullimit  rrugor  dhe  

kujdesin  qe  duhet  te  tregojne  per  zbatimin  e  ketyre  rregullave.
Nxenesit  punojne  ne  grup  ku  ndertojne  rruge  me  vizatimet  ne  karton  dhe  

tregojne  me foto  ku  zbatohen  dhe  shkelen  rregullat  e  qarkullimit  rrugor.  
Grupet  ndertojne  dhe  shenja   rrugore  ku  I  vendosin  ne  rruge  per  te  
treguar  nje  rregull  qarkullimi.  Demonstrimin  dhe  prezantimin  e  pune  ve  
nga  perfaqesuesit  e  grupeve.

Vleresimi  I  nxenesve  
• Per  pergjegjshmerine  e  tyre  se  rruga  eshte  e  te  gjitheve.
• Per  ndertimin  e  sinjalistikave  rrugore.
• Per  rregullat  dhe  keshillat  e  shkruara.
• Per  punen  ne  grup  dhe  respektimin  e  mendimeve  dhe  ideve   te  shokeve  

dhe  shoqeve.
• Pershkrimin  e  lecizjeve  ne  rruge.

  
Project: pjesa 4

Tema: Kujdesi  ndaj  natyres.
Situate  e  te  nxenit;
Duke  lexuar  dhe  degjuer  informacione  per  ndotjen  e  natyres  nxenesit  kuptojne  

nese:   - Mbrojtja  e  natyres  nuk  eshte  detyre  e  organeve  kopetnte  por  eshte  
detyra  e  te  gjitheve  ta  mbrojme  ate.

Fjale  kyce:
• Ndotja  e  ujit.
• Ndotja  e  ajrit.
• Ndotja  e  tokes.
• Ndotja  pamore.
• Ndotja  nga  zhurmat.
• Pasojat.
Lidhja  me  fushat  e  tjera:
• Shoqeria  dhe  mjedisi.
• Arte
• Shkencat  e  natyres.
lidhja  me  fushat  e  tjera:
• Te  drejtata   e  njeriut.
Rezultatet e  te  nxenit.
• Rrefen  ngjarje, shpreh  ndjenja,  percjell  ide  rreth  kujdesit  ndaj  natyres.
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• Tragon  permbajtje  te  pjeseve  qe  kane  lidhje  me  natyren  dhe  reciton  vjersha  
kushtuar  natyres.

• Mbledh  informacione  rreth  ndotjes  se  natyres  dhe  pasojat  qe  shkakton  ne  
shendetin  e  njerzve.

• Demonstron  besim  ne  focat  e  veta, respekt  dhe  tolerance  brenda  grupit.
Burimet  dhe  materialet.
• Njohurite  paraprake  te  nxenesve.
• Shkrimi  I  rregullave  dhe  keshilla  per  mbrojtjen  e  natyres.
• Sjellja  e  fotove  me  mjedis  te  paster  dhe  foto  me  mjedise  te  ndotura. 
Ftohen  prinder  dhe  anetare  te  komunitetit.
Veprimtarite e  nxenesve:
• Diskutomi  se  si  zbatohen  rregullat e  mjedisit.
• Shkruajne  disa  rregulla  ne  lidhje  me  mjedisin.
• Sjellin  foto  tregojne  bukurite  e  natyres  dhe  foto  ku  tregojne  ndotjen  e  saj.
• Ndertimi  I  posterave  dhe  albumeve  ne  shkrime  ku  jane  shkelur  rregullat  e  

mjedisit  dhe  shkrime  ku  fl asin  per  bukurine  e  natyres. 
•  Pasojat  qe  shkakton  per  jeten  e  njeriut.
Diskutim:
• Pyes  nxenesit  cilat  jane  te  drejtat  e  tyre?
Ndalem  tek  e  drejta  per  nje  mjedis  te  paster  si  dhe  e  drejta  per  nje  sherbim  

shendetesor. Kemi  folur  se  cdo e  drejte  ka  ne  themel  pergjegjesi.  Bisedoj  me  
nxenesit  per  keto  pergjegjesi.  Nxenesit  fl asin  per  kujdesin  ndaj  mjedisit  ku  
sjellin  shembuj  konkrete  nga  jeta  e  perditeshme.

Shkrim  I  lire;  nxenes  te  ndare  ne  grupe  shkruajne  per  llojet  e  ndotjes  se  
natyres  dhe  regullat  qe  duhet  te  zbatohen  per  mbrojtjen  e  saj.

Ndertimi  I  posterave. Nxenesit  te  ndare  ne  grupe  ndertojne  dhe  pasqyrojne  
realitetin  e  mjedisit  dhe  pamje  ku  natyra  eshte  e  paster.  Nxenesit  punojne  
dhe  prezantojne  punet  e  tyre  dhe  fl asin  per  pasojat  qe  shkakton  ndotja  e  
mjedisit  dhe  kuptojne  se  natyra  eshe  jete.

Vleresimi  I  nxenesit;  
• Per  informacionet  dhe  ndertimin  e  posterave  shoqeruar  me  shkrime  dhe  

keshilla  per  ruajtjen  e  natyres.
• Per  demonstrimin  ne  forcat  vetjake.
• Respektin  dhe  tolerance  qe  treguan  per  njeri – tjetrin.
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