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Modern day terrorism– A study on citizen knowledge and perception

PhD (C.) Stella Filipović Šango
Faculty of Criminology, Criminalistics and Security Studies in Sarajevo

Abstract

Suicide bombers are the most used weapon of global terrorism today, owing their success to 
the element of surprise, as well as the broad availability of targets - we are all possible targets.

Keywords: terrorism, security, female suicide bombers, questionnaire, research.

Introduction

The theme and contents of this research are part of the fi eld of security studies. The 
subject of this paper is focused on the scientifi c - theoretical studies of terrorism 
through suicide bombers, both men and children,with a particular interest in women 
suicide bombers. The primary goal of this research is to fi nd the answer to the question 
of how much people are informed in suicidal terrorism, and their knowledge relevant 
to the topic.
This research will study the answers of three diff erent target groups: police, 
psychology and social science students, and civilians. There is also an interest to see 
if there will be possible deviations in the various groups. In the end, the answers will 
be compared to the diff erent theories gathered during my own studies on suicide 
terrorism.

2. Contemporary terrorism

Suicide bombers are the most used weapon of global terrorism today, and they owe 
their success to the element of surprise, as well as the availability of targets since we 
are all possible targets.
In the 1980s and 1990s, Islamic militancy increased wanting to pursuit religious and 
political goals. A large number of militants were inspired by the Islamic Revolution 
in Iran in 1979. In the 1990s, well-known acts of violence that targeted civilians were 
the att ack on the World Trade Center by Islamic terrorists on February 27, 1993, the 
gas att ack on Tokyo's AumShinrikyo Subway March 20, 1995 and the bombing of 
Oklahoma City's Murrah Federal Building by Timothy McVeigh a month later that 
same year.1

The Moscow Theater Hostage Crisis on October 23, 2002was a siege made by 40 to 50 
armed Chechens who claimed to be loyal to the Islamist militant separatist movement 
in Chechnya. They took 850 hostages and demanded the withdrawal of Russian forces 
from Chechnya and the end of the Second Chechen War. The att ack was offi  cially 
led byMovsarBarayev. Aft er a two-and-a-half-day siege, Russian Spetsnaz forces 
released an unknown chemical agent (thought to be fentanyl, 3-methylfentanyl) into 
1 Jeremy Wiznewski, Torture, Terrorism, and the Use of Violence,Cambridge Scholars Publishing, str. 175.
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the building's ventilation system, and entered. Offi  cially, 39 assailants were killed by 
Russian forces, along with at least 129 and probably many more hostages (including 
nine foreigners).
In September 2004, in what became known as the Beslan School Hostage Crisis, 
32 Chechen separatists took 1300 children and adults hostage at the Beslan School 
Number One. When Russian authorities failed to comply with the demands to 
withdraw Russian forces from Chechnya, 20 adult male hostages were executed. 
Aft er two days of stalled negotiations, Russian special forces stormed the building. 
In the ensuing chaos, more than 300 hostages died, along with 19 Russian soldiers, 
and possibly one of the rebels.2

The train bombings in Madrid (also known in Spain as 11-M) were coordinated 
bombings on the Cercanías passenger system on March 11, 2004 - three days before 
the general elections in Spain and two and a half years aft er the 9/11 att acks in the 
United States. The blasts killed 191 people and injured 1,800. Bombs were carried on 
trains hidden in backpacks. While a large number of bombs exploded, three were 
later found and not detonated. An offi  cial investigation by the Spanish judiciary 
determined that the att acks came from an al-Qaeda inspired terrorist cell. ETA and Al 
Qaeda were the original suspects cited by the Spanish government.
The July 7, 2005 London bombing (oft en referred to as 7/7) targeted civilians using 
the public transport system during the morning rushhour. Four Islamist extremists 
separately detonated three bombs on theLondon underground trains across the city 
and later a fourth on a bus in Tavistock Square. The att acks killed 52 civilians and 
injured more than 700 people. A dozen unexploded bombs were later found in a car 
in north London. Three of the four suspects have been identifi ed: Mohammed Silique 
Khan, Germaine Morris Lindsay, Shahzad Tawnier. Documents were also found 
proving the group worked with Osama bin Laden.
In Norway, on July 22, 2011, two successive terrorist att acks were carried out by right-
wing extremist Anders Behring Breivik against Norway, the Government, civilians 
and the League of Young Workers Summer Camp. The att ack claimed a total of 77 
lives. The fi rst part of the att ack was a bomb in a van in Oslo city cente, located in front 
of an offi  ce block that housed the offi  ce of the Prime Minister and other government 
buildings. The blast killed eight people and injured at least 209 people. This was 
followed by a direct att ack where Breivik obtained access to the island where the 
summer camp was held with a false identity of a police offi  cer and killed 69 people.
On March 22, 2016, three nail bombs, were detonated in Brussels, Belgium. Two at 
the Zaventemairport and a third nail bomb was detonated at Maalbeek metro station 
about an hour aft er the airport att ack. The act was carried out by 3 suicide bombers, 
killing 31 people and injuring 300 people. The men claimed to be members of the so-
called Islamic State in Iraq and Syria also known as ISIS.3

In the Middle East, Osama bin Laden, who advised Egyptian Islamic jihad leader 
Ayman al-Zawahiri, founded al-Qaedain 1988, an Islamic jihadist movement that 
fought to replace Western-controlled or Muslim-dominated countries with Islamic 
fundamentalists. In pursuit of this goal, bin Laden issued a manifesto in 1996 that 
promised violent jihad against US military forces based in Saudi Arabia. On August 
2 James Lutz i Brenda Lutz, Terrorism: origins and evolution, Palgrave Macmillan, 2005. Godina.
3 Samuel Justin Sinclair, The Psychology of Terrorism Fears. Oxford University Press, str. 14.
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7, 1998, individuals linked to al-Qaeda and Egyptian Islamic Jihad simultaneously 
bombed two US embassies in Africa, resulting in 224 dead.
On September 11, 2001, nineteen al-Qaeda affi  liated men hĳ acked four passenger 
aircraft s, all connected to California, crashing two at the World Trade Center in New 
York, a third to the Pentagon in Arlington County, Virginia and a fourth (originally 
intended to target Washington, DC, the White House, or the U.S. Capitol) in an open 
fi eld near Shanksville, Pennsylvania, following a passenger riot. As a result of the 
att ack, 2,996 people (including 19 hĳ ackers) were killed and more than 6,000 were 
injured.
The United States responded by launching a war on terror. Specifi cally, on October 7, 
2001, they entered Afghanistan to exterminate the Taliban, which included al-Qaeda 
terrorists. 4

At the northern border of Israel, following a unilateral withdrawal from southern 
Lebanon in May 2000, Hezbollah launched a number of missile att acks against civilian 
and non-civilian areas within northern Israel. In Israel, the Second Intifada 1993-2008 
involved a series of bombings on civilian and non civilian targets. 1,100 Israelis were 
killed in the Second Intifada, most of them civilians. A 2007 survey on Palestinian 
suicide bombers from September 2000 to August 2005 found that 40% of cases were 
carried out by Hamas's Izz ad-Din al-Qassam Brigade, and about 26% by Palestinian 
Islamic Jihad (PĲ ) and Fatah militia.
On December 27, 2007, twice-elected Pakistani Prime Minister Benazir Bhutt o was 
killed during a rally with her supporters. The att acker detonated the bomb along 
with other extremists who shot at them and killed the prime minister and 14 other 
people. She alone was thought to be the goal of the att ack because she tried to warn 
Pakistan and the world about the growing revolts of jihadist and extremist groups 
that had gained power. The responsibility of her death fell to then-President Pervez 

4 Martin A. Miller, The foundations of modern terrorism: state, society and the dynamics of political violence, 
Cambridge University Press, 2013. godina.

Picture 1. Ten most att acked countries and territories from 1970 till 9/11/2001 and from 
9/11/2001 till 2008. (Source:The Center for International Development and Confl ict 
Management)
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Musharraf, who was also a former military chief. She spoke with Musharraf repeatedly 
about improving her security over the increased death threats she was receiving, but 
he denied her request. Although al-Qaeda claimed responsibility for her death, the 
people saw it as a fault of a former president who did not take her concerns seriously.
2001 also saw new casesof bioterrorism (the fi rst  cases were deliberate food 
poisonings in The Dalles, Oregon by Rajneeshee's followers in 1984), when lett ers 
carrying anthrax were sent to some of the major US media outlets and two democratic 
political parties. This resulted in the fi rst deaths att ributed to the bioterrorist att ack. 5

3. Modern day suicide terrorism
Suicide terrorism presents the readiness of an individual to sacrifi ce his or her life 
for the purpose of destroying or att empting to destroy a goal. Strong separatist 
movements and/or Islamic fundamentalism oft en stand in the background of these 
att acks. Unconditional commitment to the goal, leaders and authority, religious or 
ideological fanaticism and a high level of organization, use of modern technology 
and psychological methods in a situation of military, political and fi nancial inferiority 
are the most common reasons on which suicide terrorists are created.
The most commonly used method are vehicles loaded with explosives or explosives 
on the person itself, which, as a rule, provides high effi  ciency, and the psychological 
factor in the suicide bomber himself, whose only concern remains the successful 
completion of the task. This also greatly facilitates action planning, since time is not 
spent planning the withdrawal of operatives and taking care of their safety, that is, a 
suicide mission is always organized unilaterally, without planning and securing the 
return of executors.
Self-sacrifi ce diff ers not only in cultures but also in circumstances. There is no unique 
psychological or demographic profi le of suicide terrorists. Intense confl icts produce 
several types of people with a potential desire for sacrifi ce. No organization can 
produce a death wish in people, so it is not the job of those recruiting to produce 
that desire, but to identify strongtendencies among recruits and reinforce it. They 
will oft en use religious motivation to indoctrinate future bombers as well as their 
beliefs to reinforce sacrifi cial motives that existed before. But there are other powerful 
motivesas well that reinforce the propensity for sacrifi ce, such as patriotism, hatred of 
the enemy, and victimization.�

Female suicide bombers are a relatively new phenomenon. The fi rst case was 
recorded in 1985, when 16-year-old KhydaliSada was hit by a truck in an Israeli army 
convoy and killed two soldiers. Since then, women have been driving cars full of 
explosives, carrying backpacks, and att aching explosives to their own bodies. In the 
last years, the most att acks by female suicide bombers have occurred in Palestine. 
Some of these women were later found to have had illegitimate children, which is 
considered unacceptable in their society - they saw their lives as diffi  cult, anddeath  
as the only way out that would also secure them a status of martyrs while restoring 
their reputation to their families, which was tainted.
The reasons for women's involvement in such att acks are diverse and diffi  cult to 
generalize, precisely because it is a new phenomenon. Some are widowed, while 
others have never been married; some are unemployed while others are highly 
5 Gus Martin, Essentials of Terrorism: Concepts and Controversies, Sage, 2011. Godina.
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educated; some are poor and some are from the middle class. Like male bombers, 
some of them lost close relatives in the war. Most analysts associate Russian "black 
widows" closely with Palestinian suicide bombers as they both struggle to confi rm 
their national identity, and this struggle is strongly imbued with religious tones.
The question that oft en arises with ISIS is, how such an extreme and violent 
organization can get intelligent young people, including an increasing number of 
Westerners, to give up their normal lives and risk everything for a terrible cause?
The Internet is an ideal recruiting site for ISIS where they can easily fi nd and target 
prospective members. Online, it is easy to remain anonymous and keep recruitment 
a secret process. Identities are easily masked and information is easily conveyed. 
A wide variety of online platforms are used to fi nd potential recruits, including 
Facebook, Twitt er and You Tube. Recruiters then spend thousands of hours dealing 
with these individuals, communicating with them on a regular basis, thus slowly 
guiding them toward ISIS theological concepts.
One of the most important parts of ISIS's recruitment is isolation. Recruits isolate 
individuals by persuading them to spend more and more time online, away from 
reality. They also warn the recruits that sharing their conversion to Islam can put 
them at risk. As time goes by, newcomers begin to feel more connected to their new 
online "siblings" rather than to their family and friends.
Compared to Twitt er, ISIS’s presence on Instagram is more informal and intimate. 
Users oft en post pro-ISIS images, as opposed to videos spread through the group's 
offi  cial channels. For users in Syria, Instagram allows them to project the outlook of 
a normal life under ISIS: cooked meals and views from windows, for example, with 
hashtags and symbols expressing support for the group.
Their propaganda seeks to normalize militants and their daily activities, and this 
plays an important role in building the image of ISIS as a way of life, as opposed 
to a simple militant group. Much of this propaganda is not noticed in the Western 
media because the content is not very controversial, but it is important for the overall 
message of the group - it is important in the broader context of the image that ISIS is 
trying to portray and nurture about itself. It's about portraying a militant group as a 
"utopia", which they themselves claim to be.
Nearly twenty years since its fi rst appearance, suicide terrorism remains the most 
powerful weapon. Political instability in countries like Russia, the Middle East and 
South Asia indicate that the threat posed by suicide terrorism will continue to be 
present.

4. Questionnaire - study on suicide bombing
Using the questionnaire method, a survey of citizens' perceptions of suicide terrorism 
was made. The aim of the questionnaire and the study itself was to see what the research 
fi ndings were, and to analyze and explain them. In the concluding observations, the 
results themselves were linked to information from previously obtained information, 
commented and analyzed, which sometimes led to discrepancies (for example, 72% 
of the respondents considered that suicidal men were more dangerous than women, 
while the opposite was proven by other research work). 
The study, titled ''Study on suicidebombing'', was conducted from May 2017 to 
October 2017. The instrument of research was a questionnaire in print and electronic 
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form. The questionnaire consisted of 15, mostly closed, 3-page questions. Most of 
them off ered a YES or NO answer, while some questions off ered a choice of 3 answers 
or to give a short writt en explanation to a specifi c question.
The study involved 150 respondents, or three groups of 50 respondents each. The 
groups were divided into group 1, consisted of police offi  cers from the Police 
Directorate of Primorje-GorskiKotar County, group 2, consistedof students from 
psychology and social subjects (III. and IV. year of the Faculty of Humanities and 
Social Sciences in Rĳ eka), and the third group consisted of the citizens of the city of 
Rĳ eka. Groups 1 and 3 (police offi  cers and citizens) received the questionnaire in hard 
copy, while students received the questionnaire in hard copy and via electronic mail.
It took about 10 minutes to complete the study/questionnaire.

3.1 Results of the research
1. When asked whether suicide bombers are, as a rule, uneducated, respondents from 
group 1 answered:
• YES (26% or 13 respondents) 
• NO (74% or 37 respondents) 

Group 2 replied:
• YES (28%  or 14 respondents)
• NO (72%  or 36 respondents)

And group 3 replied:
• YES (38% or 19 respondents) 
• NO (62% or 31 respondents)

69% of respondents answered with NO and 31% answered YES. 
2. That the mentally weak are more prone to terrorist indoctrination in group 1 
considered:
• YES (52% or 26 respondents) 
• NO (48% or 24 respondents)

In group 2.:
• YES (78% or 39 respondents) 
• NO (22% or 11 respondents)

Finally in group 3:
• YES (54% or 27 respondents)
• NO (46% or 23 respondents)

61% of respondents answered with YES and 39% answered NO. 

3. As the most common reason for becoming a suicide bomber the selected three 
answers were:
• Group 1: Faith (36 respondents), Revenge (28 respondents) and Education (24 
respondents);
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• Group 2: Religion (31 respondents), Education (28 respondents) and Political 
confl icts (28 respondents);
• Group 3: Faith (31 respondents), Political confl icts (26 respondents), Education 
(25 respondents).

Graph 1. Common reasons for becoming a suicide bomber (%)
4. Respondents were off ered multiple answers and had to choose three to 
identify the most prominent terrorist groups. 
• Group 1: Islamic State (ISIS) (43 respondents), Al-Qaeda (27 respondents), 
Boko Haram (15 respondents);
• Group 2: Islamic State (ISIS) (47 respondents), Al-Qaeda (36 respondents) and 
the Taliban (23 respondents);
• Group 3: Islamic State (ISIS) (43 respondents), Al-Qaeda (38 respondents), 
Taliban (18 respondents).
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Graph 6.  Most prominent terrorist groups (%)
5. Terrorist groups with the most female members:
• Group 1: Islamic State (ISIS) (27 respondents), Al-Qaeda (15 respondents), 
Hamas (10 respondents) and Taliban (10 respondents);
• Group 2: Islamic State (ISIS) (27 respondents), Al-Qaeda (14 respondents), 
Boko Haram (10 respondents);
• Group 3: Islamic State (ISIS) (27 respondents), Al-Qaeda (14 respondents), 
Hezbollah (8 respondents).

Graph 3.  Terrorist groups with the highest number of female members (%)

6. That social media have a positive eff ect on the greater success of recruiting and 
indoctrinating new suicide bombers, 
From group 1 considered:
• YES (90 % or 45 respondents)
• NO (10% or 5 respondents)

According to group2: 
• YES (82% or 41 respondents)
• NO (18% or 9 respondents)

Finally group 3: 
• YES (80 % or 40 respondents)
• NO (20 % or 10 respondents)

7. When asked who poses a greater threat in suicide terrorism, 
Group 1 respondents answered: 
• MEN (72% or 36 respondents)
• WOMEN (28% or 14 respondents)
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Group 2: 
• MEN (90% or 45 respondents)
• WOMEN (10% or 5 respondents)

Group 3: 
• MEN (70% or 35 respondents)
• WOMEN (30% or 15 respondents)

Graph 4.  Who poses a greater threat in suicide terrorism (%)

Explanation:

Respondents from all three groups gave the same reasoning: that men are more 
represented, more aggressive, of a stronger character, and that women are emotional, 
less conspicuous, and have a motherly instinct.

8. In regards to the question whether suicide terrorism aff ects the European way of 
life, 
Group 1considered:
• YES (94% or 47 respondents)
• NO (6% or 3 respondents)

Group 2:  
• YES (86% or 43 respondents),
• NO (14% or 7 respondents)
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Group 3: 
• YES (84% or 42 respondents), 
• NO (16% or 8 respondents).

9. That recruiting and indoctrination are made from other religions to Islam,
Group 1 considered:
• YES (80% or 40 respondents), 
• NO (20% or 10 respondents).

Group 2: 
• YES (78% or 36 respondents), 
• NO (22% or 10 respondents).

Group 3:
• YES (71% or 35  respondents), 
• NO (29% or 14  respondents).  

10. That women are more prone to indoctrination and recruitment than men:
Group 1 replied:
• YES  (16% or 8 respondents)
• NO (84% or 42 respondents)

From group 2: 
• YES (14% or 7 respondents)
• NO (86% or 43 respondents)

Group 3: 
• YES (12% or 6 respondents)
• NO (88% or 44 respondents)

11. The fi rst contact with a religious fanatic can be easily reached, 
Group 1:  
• YES (46% or 23 respondents)
• NO (54% or 27 respondents)

Group 2: 
• YES (60% or 30 respondents)
• NO  (38% or 19 respondents)

Group 3: 
• YES  (42% or 21 respondents)
• NO  (58 % or 29 respondents)

12. That children are more prone to be manipulatedfor the act of committ ing suicide,
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Group 1 replied: 
• YES  (80% or  40 respondents)
• NO (20% or  10 respondents)

Group 2: 
• YES  (86% or  43 respondents)
• NO (14% or  7 respondents)

Group 3:
• YES  (70% or  35 respondents)
• NO (30  % or  15 respondents)

13. That there is a majority of mentally challenged children used in committ ing 
suicide, group 1 replied::
• YES  (33%  or 16 respondents)
• NO (67%  or 32 respondents

Group 2: 
• YES (45% or 22 respondents)
• NO (55% or 26 respondents)

Group 3: 
• YES (28% or 14 respondents)
• NO (72% or 36 respondents)

14. That suicide is a phenomenon of modern terrorism
From group 1 considered:
• YES (54% or 27 respondents)
• NO (46% or 23 respondents)

Group 2: 
• YES (42% or 21 respondents)
• NO (58% or 29 respondents)

Group 3: 
• YES (48% or 24 respondents)
• NO (52% or 26 respondents)

Explanation:
Group 1: states that in this way it is easier to carry out att acks, unpredictable and 
successful, the virtual world, unknown client;
Group 2: easily doable, avoiding consequences, popularized through the media;
Group 3: An inexpensive way of warfare.
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15. When asked if it was easier for women to carry out a bomb att ack, 
Group 1 replied:
• YES (61% or 30 respondents)
• NO (39% or 19 respondents)

Group 2:  
• YES (58% or 28 respondents)
• NO (42% or 20 respondents).

Group 3: 
• YES (46% or 23 respondents)
• NO (54% or 27 respondents)

Explanation:

All three groups equally explained why it was easier for women to carry out a 
bombing (women are less suspicious, less examined at checkpoints, easier to hide a 
bomb.

Conclusions

In the fi rst question, respondents were asked to answer whether they considered 
suicide bombers uneducated people. For the most part, all three groups answered no, 
which is also a refl ection of the results of various studies. An interesting new study 
by two economists, EfraimBenmelech of Harvard University and Claude Berrebi of 
RAND Corporation, collected data on Palestinian suicide bombers in Israel from 
2000 to 2005 and found that for terrorists, just like regular workers, experience and 
education enhance productivity. Older suicide bombers - in their late 20s and early 
30s - who are more educated are less likely to be caught up in their missions and 
are more likely to kill large numbers of people on bigger, more diffi  cultt argets than 
younger and weaker educated bombers. Likewise, according to the study, usually 
bombers were under the age of 21 and approximately 18% had at least a college 
education, the average age of the most successful bombers was nearly 26, and 60% 
were college educated.
Question number two asked ift he mentally weaker are more prone to terrorist 
indoctrination. There were no major discrepancies, and all three groups answered 
in the affi  rmative. The answer is in line with a study that confi rmed how earlier 
research had assumed that mental disorders and psychological impairments were 
contributing factors to terrorism. These claims were later disproved in newer studies. 
Later biographies and confessions of terrorists have oft en cited problems such as low 
self-esteem, depression, isolation, and shame as main reasons. In some communities, 
suicide att acks can be seen as a solution to these problems, a way to restore personal 
or family honor and raise social prestige. Interestingly, the second group, psychology 
students, who are the most informedin mental manipulationof the weak, responded 
with the highest affi  rmative percentage.



19

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Vol. 6 No.1
May, 2020

Question number three addresses the most common reasons for becoming a suicide 
bomber. While the majority cited religion as the biggest reason, political confl icts, 
revenge, and upbringing were cited as second and third reasons. The answers also 
match previous studies. Religion is a particularly important factor of great infl uence, 
as many who commit terrorist crimes believe that God approves of it, or in some cases 
even considers it required. Revenge and upbringing are always of great importance 
in women's att acks. They grew up as second-class citizens in societies that are 
patriarchal, heavily involved in war and violence, so it is understandable that their 
primary drive is based on honor and revenge. Political confl icts are circumstances 
beyond control of individuals that can produce strong psychological reactions. 
Many times in these confl icts, the death of a family member or a friend coupled with 
diffi  cult living conditions is oft en the "last drop" that sett les the decision to join a 
suicide terrorism.
The fourth question regarding the most prominent terrorist groups provided an 
interesting answer. ISIS and Al-Qaeda are in the fi rst and second positions for all 
three groups, while the Taliban and Boko Haram in third place. This can certainly be 
linked to the big number of media coverage of these groups. A-Qaeda took 5% more 
time in the mainstream media aft er the New York att acks on 9/11 than news of Russia 
and China combined.6 ISIS in the last few years, in particular, has been receiving 
a tremendous amount of media coverage bordering on sensationalism. Related to 
this issue is an interesting study by the University of Alabama, which says that in 
the United States, Islamic terrorism receives 375% more coverage on the news than 
terrorism of other religions. Researchers controlled factors such as the target type, 
number of deaths, and whether or not the perpetrators were arrested before fi nal 
statistics were obtained.
Question number fi ve deals with groups that, according to the respondents, have 
most female members. Here again, all three groups agreed that ISIS and Al-Qaeda 
had most female members, while for the third place they all provided diff erent 
answers: Taliban, Boko Haram and Hezbollah. This is in line with previously obtained 
information, which concluded that in Iraq, a country devastated by years of political 
confl ict, many female members of the insurgency, witnessed widespread warfare that 
resulted in the loss of close families, groups and networks around them. Such loss, 
of course, oft en encourages the woman to accept a position of martyrdom in order to 
complete the tasks intended for those who have died.
In the sixth question, everyone agreed that they believed that social media had a 
positive eff ect on the greater success of recruiting and indoctrinating new suicide 
bombers. Today, a variety of online platforms like Twitt er, Facebook and You Tube 
are being used to fi nd potential recruits to join terrorist groups. Various recruiters 
spend thousands of hours talking to individuals on a regular basis, slowly bringing 
them into their theological concepts. One of the most important parts of recruiting is 
isolation. They do this by persuading them to spend more and more time online, away 
from reality, warning that sharing conversions with others can put them at risk. This 
also explains the higher percentage of affi  rmative answers of young students than the 
other two groups in question number eleven, that is, whether the respondents fi nd 
6  Does Media attention encourage terrorism and facilitate recruitment? https:// https://theglobalcoalition.org/
en/does-media-attention-encourage-terrorism-and-facilitate-recruitment/, konzultirano 20.07.2019.



20

Vol. 6 No.1
May, 2020

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

that it is easy to get in touch with a religious fanatic. In conclusion students are more 
used to modern media and social networks and are more versed in the possibilities 
of manipulating them.
The seventh question required an answer of who constitutes a greater threat in suicide 
terrorism. For the most part, all three groups agreed that men posed a greater threat 
on the grounds, were more represented, more aggressive, of a stronger character and 
women more emotional, less conspicuous and had a maternal instinct. Studies show 
that although recently the number of women suicide bombers has increased on a 
regular basis, mostly in most suicide cases young adults are men, between the ages of 
25 and 30. The rationale for men being stronger is not consistent with studies showing 
that men are, however, particularly sensitive to the social impact of organized groups, 
which, when coming in contact with a charismatic personality involved in terrorism, 
and can be easily encouraged to join. What the study certainly confi rms is that men at 
a young age encounter high levels of testosterone associated with dominance. If not 
satisfi ed, there is an increased likelihood of aggressive reactions.
In the eighth question about whether suicide terrorism aff ects the European way of 
life, most respondents answered in the affi  rmative. Today, especially with the help of 
new media, we quickly and thoroughly learn about att acks carried out by bombers 
in European cities. Major events such as concerts and public gatherings, whether 
indoors or outdoors, do not take place as in previous years, but are marked as events 
with a high degree of risk and safety. And precisely because of the gathering of a 
large number of people and the media coverage of these places, such events are an 
ideal target for committ ing a suicide att ack. The participants are aware that they can 
become potential victims, and the images and videos of the wounded and killed, 
demolished buildings, are deeply embedded in our memory.
Naturally, Europe does not give up its daily lifestyle, but there surely is a pervasive 
feeling of unease and fear.
Number ten asked respondents to answer whether women were more prone to 
recruitment and indoctrination than men. All three groups overwhelmingly agreed 
that this was not the case, refl ecting previous studies. Today, in order to involve more 
women in supporting violent Jihad, terrorist groups like Al-Qaeda are aware that they 
need to adapt to more easily att ract women. These new engagements can be cultural, 
religious, psychological, or operational. Thus, social expectations are deliberately 
exploited to reduce the impact of cultural barriers. By gradually increasing women's 
activities, social expectations change. False religious beliefs are also being introduced 
to link operational targets and thus increase women's networks in Iraq. Some are 
subjected to violence and rape in order to accept positions and regain respect.
Questions twelve and thirteen are related to the use of children in suicide acts. All 
groups generally agreed that children were more prone to manipulation. Children 
are a vulnerable group, naive and easy prey to manipulate for the purpose of 
realizing the ideology of terrorist groups. Children are not aware of these ideologies 
and particular situations, and it is their greatest desire to please adults, parents, and 
friends to receive recognition and praise. The Islamic State in particular emphasizes 
the use of children in its brigades under the name "cubs of the caliphate ", posting 
pictures and videos on social media of children who are trained and indoctrinated 
and carrying out bombings or executions.
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According to UNICEF research, an alarming number of children in Africa, most of 
them girls, have been used as suicide bombers by Boko Haram in 2017. In countries 
fi ghting Boko Haram in the Chad River region - Nigeria, Niger, Cameroon and Chad 
- 27 children have been used in suicide att acks by this group in the fi rst 3 months of 
this year. The question regarding the use of mentally challenged children provided 
a divided opinion. The fi rst and third groups, police offi  cers and citizens, i answered 
non the majority, while psychology students responded in almost the same percentage 
with negative and positive answers.
To the fourteenth question, whether suicide is a phenomenon of modern terrorism, all 
three groups answered close to 50%, both negatively and positively. They provided similar 
answers. Most of them think that nowadays it is easier for suicide att ackers to carry out 
an att ack, especially since there are no sanctions or penalties, their unpredictability is an 
advantage in carrying out the same,  andthe media popularize and sensationalize such 
att acks. Most also agree that it is a fi nancially cheap way of warfare.
The last question was about whether it was easier for women to carry out a terrorist 
att ack. While the fi rst group, the police offi  cers, answered in the affi  rmative. The 
other two groups responded equally positively and negatively.
All three groups explained equally why it was easier for women to carry out a bomb 
att ack: women were less suspicious, less examined at checkpoints, and more easily 
concealed.
Leading research has identifi ed probable factors to explain why groups use women 
for suicide att acks. These can be tactical advantages: increased number of operatives, 
increased media att ention and psychological impact. The tactical advantage or 
surprise is that women are usually less suspicious. In 1991, former Indian Prime 
Minister Rajiv Gandhi was killed by ThenmuliRajaratnam, a member of the Tamil 
Liberation Tigers when she activated a bomb - and killed him, herself, and sixteen 
others. Women and children go through less suspicionthrough security forces who 
rightly view them as civilians. Women are also able to conceal explosives in clothing 
or under false pregnancy.
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Abstract

This study aims to investigate the impacts of the number of physician on economic growth. 
The macroeconomic impacts of the number of physician are limitedly studied. IQVIA (2018) 
defi ned that the total macroeconomic impacts are direct and indirect. Direct impacts are 
on four main economic barometers: consumption, investment, government expenditure, 
and export and import. Meanwhile, indirect impacts on the same barometers are generated 
through physician- supported industries. National impacts are the total of the four barometers 
at national level. The data used in this study came from the World Bank data bank. The data 
covered 185 countries in the world. The period of analysis varied from 2006 to 2015. A multiple 
regression model was employed in the analysis. The independent variables are the number 
of physicians per 1,000 people and percentage of population with electricity. Meanwhile, the 
dependent variable is the gross domestic product (GDP) per capita at constant price in 2000. 
The results of the study show that an additional of 1,000 physicians in a country will increase 
the GDP per capita as much as US$ 7,302.951 yearly, an additional of foreign direct investment, 
net infl ows (% of GDP),  will increase GDP per capita as much as US$207.146, and an additional 
of 1% access to electricity will increase GDP per capita as much as US$57.808.

Keywords: Economic growth, physicians, electricity, multiple regression, Indonesia.

Introduction

The third goal of the sustainable development goals (SDGs) is to ensure healthy lives 
and promote wellbeing for all at all ages and SDG 8 is to promote sustained, inclusive 
and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work 
for all. SDGs aim to improve people’s welfare through health and economic growth 
for all. It can mean that healthy life can promote welfare and then economic growth 
aims to improve welfare. Data show that countries with higher number of physicians 
per 10,000 people are those with higher economic growth (Figure 1). Meanwhile, 
countries with lower number of physicians per 10,000 people are those with lower 
economic growth. Does health development, in this case, the number of physicians 
aff ect macroeconomic growth?
The relationship between the number of physicians and economic growth has been 
studied and found can happen in two directions. Cooper et al. (2002) carried out the 
time series and cross-sectional data analysis for the United States in 1929–2000. They 
found that the economic growth (gross domestic product/GDP per capita) positively 
infl uenced the demand for physicians per capita. A 10% increase in GDP per capita 
would increase the demand per physicians per capita by 7.5% (US Department of 
Health and Human Service, 2006).
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Source: World Health Organization (2010).

Figure 1
Global Distribution of Physicians per 10,000 people: 2000–2009

Jack and Lewis (2009) argued that at macroeconomic level, the impact of health on 
economic growth is debatable and ambiguous since there is diffi  culty in measuring 
health and in the methodology needed to study the causal link. Does public 
investment in medical care aff ect health aspects? In some developing countries factors 
such as the absence of public goods provision in health, poor budget, and ineff ective 
management worsen public health and as a consequence have impact on people’s 
welfare and probably in the long run can exacerbate national income.
Economic growth and its development depend on healthy people. Investment in health 
system can have multiplier eff ects that can enhance inclusive economic growth. It can 
happen through the creation of decent jobs. Investment in health system, including 
healthy labor force, can promote economic growth in and through economic output, 
social protection, innovation, and health security.
Physician can contribute to economic growth in two ways, opposite sides (Reilly, 
2012). On one side, a number of physicians can care the health of population that 
will improve workers’ productivity and will enable workers to return to work 
place immediately aft er gett ing ill. In addition, the type of profi t-seeking behavior 
of physicians can promote economic growth. However, on the other side, too many 
physicians in a market can create supplier-induced demand (SID)�. SID can keep 
labor force from leaving the labor market in a longer period and as a result can have 
negative impact on economy. Further, extra number of physicians can increase more 
expensive specifi c jobs.
Limb (2016) argued that the demand for health workforce is growing together with 
the population ageing and the increase of non-communicable diseases. Global 



24

Vol. 6 No.1
May, 2020

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

economy projected to create around 40 million occupations in health sector in in 2030 
(WHO, 2016). In addition, WHO (2016) proposed that investment in health workforce 
is needed to achieve the sustainable development goals, including the achievement in 
health sector, global security, and inclusive economic growth. Further, WHO (2016) 
reported that in some countries in the world, health sector has created labor force 
growth, in particular female occupation, which is higher than other sectors in the last 
10 years. Around half private sector jobs are in health sector. In The European Union, 
health sector and social sector employ 20 million workers or about 10% of all working 
opportunity. Around 80% of female labor force work in health sector.
Does the number of physicians aff ect the economic growth even aft er controlling 
for the eff ects of foreign direct investment and access to electricity? This study 
aims to investigate the impact of the number of physicians on the economic growth 
controlling for the eff ects of foreign direct investment and access to electricity.

Research method

The data used in this study came from the databank of the World Bank (htt ps://
databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators# accessed on 
September 1, 2019). The study covered 185 countries in the world during 2008–2016 
according to the availability of the data. It means, no all countries have the same time 
period. Some countries had no data with the same time period so that in this study 
those data were treated as 
fi xed eff ects longitudinal data. The independent variables are the number of 
physicians per 1,000 people, foreign direct investment, net infl ows (% of GDP), and 
percentage of population with electricity. Meanwhile, the dependent variable is the 
gross domestic product (GDP) per capita at constant price in 2000.

Analysis method

The data was analyzed descriptively and inferentially. Descriptively, summary 
statistics of variables in the model and scatt er diagrams between independent and 
dependent variables were presented. Inferentially, simple and multiple regression 
analysis were conducted to examine the relationships between independent variables 
and dependent variable, both using bivariate and multivariateanalyses. The regression 
model is as follows.

0 1 1 2 2 3 3Y X X Xα α α α ε= + + + +   .................................................... (1)

Y = GDP per capita (constant price in 2010 in US$), 1X = number of physicians (per 

1,000 people), 2X = foreign direct investment, net infl ows (% of GDP), and 3X = access 

to electricity (% of population), 0α = intercept of the model, 1α , 2α , and 3α  are 
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regression coeffi  cients for the number of physicians, foreign direct investment, and 
proportion of population with electricity respectively, andε is error term.

Results

The summary statistics for variables in the analysis (the number of observations n 
and minimum, maximum, mean, and standard deviation values) are presented 
in Table 1. It can be seen that the number of observations is not the same for each 
variable is diff erent because the period of data availability is diff erent. It can also be 
seen that there is a great variation in GDP per capita across countries from US$294 to 
S$108,601. Meanwhile, the number of physicians per 1,000 people also varied greatly 
across countries from only 0.01 to 7.52.

Table 1: Summary statistics of variables in the analysis

Variables n Minimum Maximum Mean Standard 
deviation

GDP per capita (con-
stant price in 2010 US$) 802 293.85 108,600.93 16,797.89 20,972.56

Physicians (per 1,000 
people) 817 0.01 7.52 2.04 1.54

Foreign direct in-
vestment, net infl ows 

(% of GDP)
792 -43.46 252.31 5.91 14.53

Access to electricity (% 
of population) 817 1.75 100.00 84.97 26.74

So urce: World Bank (2019) (Author’s calculation).

The results of bivariate analysis using scatt er diagram show that there is a positive 
relationship between the number of physicians and GDP per capita. The higher the 
number of physicians per 1,000 people is the higher GDP per capita (Figure 2). An 
increase of one physician per 1,000 people in a country will increase GDP per capita 
by US$7,150.
The results of bivariate analysis indicate that there is a positive relationship between 
the foreign direct investment and GDP per capita. The higher the foreign direct 
investment, net infl ows (% of GDP) is the higher GDP per capita (Figure 3). An 
increase of 1% in foreign direct investment, net infl ows (% of GDP) in a country will 
increase GDP per capita by US$228.
The results of bivariate analysis reveal that there is a positive relationship between 
the proportion of population with electricity and GDP per capita. The higher the 
proportion of population with electricity is the higher GDP per capita (Figure 4). An 
increase of 1% in proportion of population with electricity in a country will increase 
GDP per capita by US$322.
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Source: World Bank (2019) (Author’s calculation).

Figure 2
Num ber of physicians and GDP per capita

Source: World Bank (2019) (Author’s calculation).

Figure 3
Foreign direct investment and GDP per capita
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Source: World Bank (2019) (Author’s calculation).

Figure 4
Access to electricity and GDP per capita

The results of multivariate analysis of the relationship between the number of 
physicians and GDPper capita are presented in Table 2 (regression coeffi  cient, 
standard error, t statistics and p-valu e). The number of physicians statistically and 
positively aff ects GDP per capita signifi cantly, even aft er controlling for the eff ects 
of foreign direct investment and access to electricity. Other things being the same, an 
increase in the number of physicians per 1,000 people will increase GDP per capita 
by US$7,302.951. Meanwhile, statistically, foreign direct investment and access to 
electricity also aff ect GDP per capita signifi cantly and positively. Ceteris paribus, an 
increase of 1% in foreign direct investment and access to electricity will increase GDP 
per capita by 207.146 and 57.808 respectively. The coeffi  cient of determination of the 
model (R2) is 0.331, meaning that around one third variation in GDP per capita can 
be explained by the variation in the number of physicians, foreign direct investment 
and access to electricity.
 

Table 2
Regression coeffi  cient, standard error, t statistics and p-value of the regression 
equation of the impacts of the number of physicians on economic gro
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Variables Coeffi cient Standard error t p- value

Constant -3,821,858 2,137.593 -1.788 0.074

Physicians (per 1,000 
people) 7,302.951 568.787 12.840 0.000

Foreign direct investment, 
net infl ows (% of GDP) 207.146 41.762 4.960 0.000

Access to electricity (% of 
population) 57.808 30.524 1.894 0.059

Source: World Bank (2019) (Author’s calculation).

Conclusions

A number of studies were carried out to analyze the microeconomic impact of a 
physician. However, studies on the macroeconomic impact of the number of physicians 
are limited. This study investigates the macroeconomic impact of the number of 
physicians using the World Bank data, covering 185 countries in the world.The results 
of the study show that the number of physicians (per 1,000 people), foreign direct 
investment, net infl ows (% of GDP), and access to electricity (% of population) have 
positive eff ects on economic growth. Therefore, it is recommended to the government 
of countries to improve the availability of physicians, foreign direct investment, 
and access to electricity in their country in order to promote economic growth. The 
world certainly needs health development, in this case improving and increasing 
health human resources development in particular physicians, for economic growth.
More physicians can mean bett er access to health care, healthier workforce, higher 
productivity, higher income, higher consumption, higher investment, and higher 
economic growth.
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EU and European Court of Human Rights in the fi eld of Family Law

Mirela Fana

Abstract

In the Albanian jurisdiction, the current approach to the concept of new forms of family 
remains taboo, not only because of the lack of a substantial and detailed treatment in the 
provisions of family law itself, but also because of the lack of development of case law and 
doctrinal debate. Meanwhile, other jurisdictions have developed this concept, responding to 
modern dynamics and developments in relation to this legal institute, in such a way as to 
include the regulation of legal issues with respect to new forms of family, the birth of children 
outside the traditional family, assisted reproduction birth methods or by surrogacy.
This paper focuses precisely on a comparative analysis of the complex issues relating to new 
forms of family, transgender rights, non-discrimination on the basis of "sexual orientation", 
issues related to the recognition and enforcement of a surrogacy agreement in diff erent 
jurisdictions in European countries.
Most importantly, this paper also addresses the supranational jurisprudence of the European 
Court of Human Rights on these issues, analyzed under the perspective of Article 8 of the 
European Convention on Human Rights, on the protection of the right to private and family 
life.

1. Respect for family and private life in relationships between non-heterosexual 
persons

Over two decades, confl icts over the obligation to re-identify the gender and sex of 
transgender individuals sent to the Strasbourg Court have resulted in a refusal by 
the latt er to impose an obligation to recognize new sexual identities, against Member 
States.1 In the case of Rees v. The United Kingdom, Cossey v. The United Kingdom 
and Sheffi  eld and Horsham v. The United Kingdom, the Strasbourg Court has been 
restrained on the basis of two basic considerations: the absence of a similar legal basis 
between Member States and the wide margin of the assessment left  to the latt er.2

In Goodwin v. The United Kingdom and I. v. The United Kingdom, both cases of 
2002,3 the Court reversed its assessment in the wake of the growing consensus and 
response to substantive identity issues of transgendered operatives resulting from 
non-compliance of "social appearance" and "legal status". The court initially observed 
that the confl ict between social reality and law could put a transgender individual 
in an abnormal position, in which he or she may have feelings of vulnerability, 
humiliation, and anxiety that constitute "serious interference" with that individual's 
private life.4  The court also noted that the National Health Service in the UK, as a 
respondent State party in these matt ers, funded the gender change of those concerned. 

1 See case Van Oosterëijck v. Belgium, 40 Eur. Ct. H.R. (ser. A) p. 33, 39, 41 (1980).
2 See case Rees v. the United Kingdom, 106 Eur. Ct. H.R. (ser. A) p. 37, 44 (1986); See also case Cossey v. 
the United Kingdom, 184 Eur. Ct. H.R. (ser. A) p. 40 (1990).
3 See case Christine Goodwin v. the United Kingdom, 2002-VI Eur. Ct. H.R. p. 77; Case I. v. the United 
Kingdom, Eur. Ct. H.R. p. 57 (2002).
4 Ibid. 
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Thus, the Court held that the administrative practice was inconsistent with the State's 
refusal to recognize the legal consequences of the treatment authorized or fi nanced 
by institutions of the same State.5

In addition to the above, the Court has held that the lack of evidence of a European 
consensus on the matt er did not constitute a decisive factor that necessarily dictated 
the court's decision in this regard. This saw a "growing international trend, not only 
in the social acceptance of transgender people but also in the legal recognition of 
a post-transgender transgender sexual identity".6 Lastly, the Strasbourg Court has 
emphasized that personal autonomy was an important principle enshrined in Article 
8 of the ECHR and that it includes “the right to freely impose details on the identity 
of each individual”.7

In this sense, the Court has held that, in the twenty-fi rst century, the right of 
transsexuals to personal development, physical and moral security in the fullest 
sense enjoyed by others in society can no longer be regarded as a controversial issue 
and that it still takes time to clarify the problems encountered with regard to legal 
interpretation.8

Following the analysis above, the Strasbourg Court has concluded that Council of 
Europe Member States reject, for various reasons (albeit generally due to religious 
considerations), the recognition of the right to human identity as part of Article 8 
of the ECHR can no longer claim that the case in question falls within their margin 
of appreciation, since according to the Strasbourg Court, such an approach would 
imply a lack of respect for the applicant's privacy.9

Concerning the right to marry, the Strasbourg Court has revised its original approach 
several times. Addressing the Rees, Cossey, Sheffi  eld and Horsham cases of 1986, 
1990 and 1998 respectively, the Court has repeatedly interpreted Article 12 of the 
Convention, referring only to traditional marriage between persons of diff erent 
sexes.10 However, in the cases of Christine Goodwin and I. v. The United Kingdom of 
2002, the Strasbourg Court overruled this interpretation and held that the Member 
States' refusal of a transsexual request at post-operative stage to 'marrying a person 
of the opposite sex constitutes a violation of Article 12 of the ECHR. These arguments 
were decisive in motivating this change: the right to marry and the right to found 
a family are not related to the couple's inability to have children, and this cannot 
be considered a reason that couples can the exercise of the right to marry11; sex 
determination should not be based solely on biological criteria12; and fi nally Article 
9 of the Charter of Rights of the European Union on the right to marriage does not 
specifi cally refer to men and women as the only category enjoying this right.13

5 Ibid, para 78,58.
6 Ibid, para 85,65.
7 Ibid, para 90,70.
8 Ibid.
9 Ibid, para 93, 73. See also case Grant v. the United Kingdom, Eur. Ct. H.R. (2006).
10 See case Rees v. the United Kingdom, 106 Eur. Ct. H.R. (ser. A) p. 49 (1986); See also Cossey v. the 
United Kingdom, 184 Eur. Ct. H.R. (ser. A) p. 46 (1990); See also case Sheffi eld and Horsham v. the United 
Kingdom, 1998-V Eur. Ct.H.R. p. 66.
11 See case Christine Goodwin v. the United Kingdom, 2002-VI Eur. Ct. H.R. p. 98; See also I. v. the United 
Kingdom, Eur. Ct. H.R. p. 78 (2002).
12 See case Christine Goodëin v. the United Kingdom, 2002-VI Eur. Ct. H.R. para. 100, 80.
13 Ibid.
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In Case X, Y and Z v. The United Kingdom in 1997, dealing with a transgender man 
who had sex changed from woman to man claiming to be registered as the father of a 
child born through artifi cial insemination of a partner of his female, the Court noted 
precisely the factual (biological) connection of the three applicants.14 However, with 
regard to the UK's refusal to recognize paternity in the matt er, the Court concludes 
that there was no common ground of action in such cases by the Contracting Parties 
(States) for the recognition of their rights of parenting. Thus, in the Court's assessment, 
although its practice so far has evolved to recognize the right to marry of transgender 
individuals as regards paternity rights, the same court has concluded that such a 
discussion is appropriate. the courts of the Member States, to which a wider margin 
of appreciation should be recognized.15 In this argument, the Court concludes that 
in the above case, we were not in breach of Article 8 of the European Convention on 
Human Rights.16

In conclusion, on complex issues relating to the transgender parental rights, including 
paternity recognition, the Strasbourg Court has not yet consolidated its case law and, 
in these circumstances, faces an immediate obligation to build and consolidate this 
practice and extend its scope of action to the supra-national level in this respect as 
well.
The Strasbourg Court has had an important role to play in eliminating intolerable 
forms of criminalization of homosexual activities in the Council of Europe member 
states' legislation, stating that criminalization of homosexual practices confl icts with 
every individual's right to privacy.17

In addition to the above, the Strasbourg Court has consolidated the principle of non-
discrimination on the basis of "sexual orientation" in relation to employment, as in the 
case of Lustig-Prean and Beckett  v. In the United Kingdom18, at the age of consensus 
of homosexual practices between adults as in L and V v. Austria (1998 application)19 
and, to the eff ect of this discussion, parental rights in the case of Salgueiro da Silva 
Mouta v. Portugal of 199920, as well as the right of adoption in the case of EB against 
France in 2008.21

According to the legal practice of the Convention's institutions, the long-term 
homosexual relationship between persons of the same sex does not confl ict with the 
purpose of the right to family protection as provided for in Article 8 of the ECHR.22

The expanded interpretation of the above-mentioned article has undoubtedly allowed 
an extension of the protection of the rights of individuals in the context of private and 
family life, thus ensuring this very norm of vitality in the way it is implemented. 
However, this approach has led, on the other hand, to a continued blurring of the 
14 See case X, Y and Z v. the United Kingdom, 1997-II Eur. Ct. H.R p. 35-37.
15 Ibid, p. 44.
16 Ibid, p. 52.
17 See case Dudgeon v. the United Kingdom, 45 Eur. Ct. H.R. (ser. A) (1981); See also case Norris v. the 
United Kingdom, 142 Eur. Ct. H.R. (ser. A) (1988); See also Modinos v. Cyprus, 259 Eur. Ct. H.R. (ser. A) 
(1993); See also A.D.T. v. the United Kingdom, 2000-IX Eur. Ct. H.R.
18 See case Perkins e R. c. ReinoUnido, 2002.
19 See case L. and V. v. Austria (Aplication no. 39392/98 and 39829/98).
20 See case Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Eur. Ct. H.R (1999).
21 See case E.B. v. France, Eur. Ct. H.R. (2008).
22 See case X. and Y. v. the United Kingdom, application no. 9369/81, Decision of the Commission,may 3rd 
1983.
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specifi c and precise boundaries of the concept of "family life".
The analysis of the above case law allows us to conclude that the Strasbourg Court's 
main decision-making orientations are nothing more than refl ections of the existing 
coordinates for family law in Europe, where two identities are constantly identifi ed, 
prevailing principles: equality of treatment (non-discrimination) and the primary 
importance of service to the best interests of the child. In some areas, however, the 
importance of the principle of equality of treatment is second to none against the 
concept that traditionally, though not always fairly, is considered to be in the best 
interest of the child, namely the emphasis. in the ECHR jurisprudence on the need to 
protect traditional marriage and family.
The tendency shown by the above analysis of the Strasbourg Court's approach to 
the recognition of guarantees for the legal protection of new forms of "family life", 
including the right to establish the legal fact of paternity, allows us to conclude 
that Strasbourg's legal practice is modestly conservative, and there is still room 
foradapting and consolidating it to the social evolution of the concept of marriage 
and the corresponding recognition of paternity for children born out of traditional 
marriage.

2. European Union legislation

The key principle of European legislation on freedom of movement (Articles 20 and 
21 of the Treaty on the Functioning of the European Union)23 is helping to develop 
EU legislation in the fi eld of family law in Europe. In the meantime, unlimited 
guaranteed free movement applies only to EU citizens moving from one Member 
State to another. In this context, since the failure to recognize a status granted in 
one Member State by another EU Member State potentially prejudges the application 
of this fundamental principle, the European Court of Justice must ensure that the 
principle of free movement of persons is applied. Nationals in any of its decisions, 
and it is precisely this jurisprudential framework that will apply to the recognition of 
the status of a child born in a member state.24

So far, there have been many practical legal cases dealing with the recognition of 
the civil status of an individual benefi ted in one of the Member States. In the case 
of Eft alia Dafeki v Landesversicherungsanstalt Württ emberg,25 the ECJ ruled that 
institutions and member states should accept certifi cates and personal documents 
related to the personal status of an individual, issued by the competent authorities 
of a Member State. In the above mentionedcase the principle of the presumption of 
mutual recognition of member states was recognized. Meanwhile, in a second case, 
namely in the case of Carlos Garcia Avello v. EtatBelge26, the ECJ upheld its decision 
on the principle of non-discrimination by recognizing the right to register a Spanish 
name in Belgium and recognizing it, based its decision-making on the eff ects of free 
movement of citizens.

23 Treaty on the Functioning of the European Union, 2007.
24 European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department Citizens' Rights and 
Constitutional Affairs, A Comparative Study on the Regime of Surrogacy in EU Member States, 2013, p. 16.
25 EftaliaDafeki v. Landesversicherungsanstalt Württemberg (Case C-336/94).
26 Carlos Garcia Avello v. État Belge (Çështja C-148/02).
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Notwithstanding the above, in two other cases, namely in the case of Runevic-Vardyn27 
and IlonkySayn-Witt genstein v. Landeshauptmann von Wien28, the European Court 
of Justice has concluded that Member States may limit the recognition of a status 
obtained in one of them, when this refusal of recognition concerns the respective 
constitutional traditions, relying on the sovereignty of each member state. In light of 
the foregoing, it is easy to imagine that arguments on public policies of EU member 
states could be used by the ECJ in cases involving the recognition of the civil status of 
a child born under the terms of an international surrogacy agreement.29

In addition to using the principle of free movement of citizens within the EU, another 
approach could be used at European level to address the question of the legal 
status of the child and his or her parents: the principle of mutual recognition.30 As 
a consequence of the absence of a norm of EU's international private law on birth 
through surrogacy, member states apply relevant national legislation as well as 
international private law (where they are part), on a case-by-case basis.
In addition, within the scope of Regulation (EC) 2201/2003 on the jurisdiction, 
recognition and enforcement of judgments in matrimonial and parental responsibility 
matt ers (Brussels II),31 there are provisions governing the determination, exercise, 
delegation or limitation or termination of parental responsibility (Article 1.1.b).32 
In the meantime, the determination or opposition of the parent-child relationship 
(including the recognition of the legal status of the parent or the objection of this status) 
has been specifi cally excluded from the application of the regulation (Section 1.3.a),33 
as long as it is a diff erent matt erfrom that of determining parental responsibility.
As in the case of the Brussels II Regulation, The Hague Convention on Jurisdiction, 
Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in respect of Parental 
Responsibility and Child Protection Measures of 1996,34 it also clearly states that the 
Convention does not apply in the case of defi ning and opposing the parent-child 
relationship, that is, determining and challenging the legal status of the parent.35

Even where a matt er arising out of surrogacy agreements is of a contractual nature, 
it should be noted that Regulation (EC) No. 593/2008 on the Applicability of the 
Law in the Case of Contractual Obligations (Rome I),36 is not applicable insofar as 
matt ers concerning the status or legal capacity of natural persons37 and obligations 

27 MalgožataRunevič-Vardyn and ŁukaszPawełWardyn v Vilniaus miestosavivaldybėsadministracija and 
Others (Case C-391/09).
28 IlonkySayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von Wien (Case C-208/09).
29 Ibid.
30 Fries M., Cross-Border Surrogacy: Time for a Convention?, in: Boele-Woelki, Dethloff, Gephart (eds.): 
Family Law and Culture in Europe: Developments, Challenges and Opportunities; Proceedings of the Fifth 
Conference of the Commission on European Family Law; (199-217), 2014, p. 206.
31 Regulation (EC) No 2201/2003 e 27 November 2003, “Concerning jurisdiction and recognition and 
enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing 
Regulation (EC) No 1347/2000, L 338/1 (Brussels II)”.
32 Ibid, article 1.1.b.
33 Ibid, article 1.3.a.
34 Hague Convention On Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in respect 
of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, Oct.19.1996.
35 Ibid, article 4.a.
36 Regulation (EC) No 593/2008 e 17 June2008, “On the law applicable to contractual obligations”, L 177/6 
(Rome I).
37 Ibid, article 1.2.a.
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arising out of family relations38 are clearly excluded for the purpose of the regulation.
With regard to the recognition and execution of a surrogacy agreement, there is the 
possibility of manifestation, in addition to the typical problems encountered in cases 
of recognition and execution of contracts, also problems with the recognition (and in 
some cases execution) of court decisions. Loans related to these agreements, as well 
as problems in granting birth certifi cates and knowing the legal eff ects of surrogate 
births. Regulation (EC) No. 1215/2012 on the jurisdiction, recognition and enforcement 
of decisions on commercial matt ers (Brussels I) does not apply to the status or legal 
capacity of natural persons.39 In cases where the determination of parenting (even in 
cases where it is by decree or judicial decision) is a matt er of legal status or capacity, 
the recognition of such acts must be done by applying the relevant international rules 
of the State where such recognition is sought.In some countries diff erent rules may 
apply depending on what the intended parents of a surrogacy agreement require, 
such as birth certifi cates (legal fact recognition), paternity recognition (legal act) or 
recognition of a court decision.40 However, as noted above, many Member States may 
refuse recognition by justifying the exclusion that may result from a particular public 
policy, which encompasses the recognition of a surrogacy agreement and its legal 
eff ects.
As already evidenced, as in EU law, existing legal instruments of private international 
law do not specifi cally regulate interstate relations for surrogate births or their legal 
consequences. The current legislation of many states only provides for the way in 
which a specifi c issue that arises in such a context can be dealt with, but none of 
the above gives the possibility of resolving a confl ict that may arise in the event of a 
determination or opposition to its legal status of the parent. As a consequence, states 
continue to apply their private international law to solve the above legal problems, 
approaches which, as discussed above, have inherent variations.41

In addition to the above, it is important to note that there is no harmonization of 
international legislation on citizenship issues. In order to identify whether a child 
born of a surrogate relationship acquires the citizenship of the host state, the latt er will 
have to apply its domestic law. That said, in countries where citizenship is granted on 
the grounds of origin (eg Austria), the child's legal parents must be legally recognized 
in order for the child to obtain their citizenship. This stipulation can lead to a vicious 
circle, for example by analyzing the fact that, under the Austrian Citizenship Act, the 
child obtains Austrian citizenship if his / her mother / father are Austrian citizens.42

Due to the lack of harmonization of legislation, the issue of legal parenting, however, 
is resolved by applying international private law. A typical case is that of a child 
born to an unmarried woman in Austria and where the rules applicable to the child 
depend on the woman's citizenship. This argument where legal norms refer to each 
other is resolved by the courts always applying national legislation to determine legal 
38 Ibid, 1.2.b.
39 Regulation  (EC) No 1215/2012 e 12 December 2012 “On jurisdiction and the recognition and enforcement 
of judgments in civil and commercial matters”, L 351/1 (Brussels I), Article 1.2.a.
40 Fries M., Cross-Border Surrogacy: Time for a Convention?,in: Boele-Woelki, Dethloff, Gephart (eds.): 
Family Law and Culture in Europe: Developments, Challenges and Opportunities; Proceedings of the Fifth 
Conference of the Commission on European Family Law; (199-217), 2014, p. 207.
41 Ibid.
42 Ibid, p.208.
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maternity. If the child's mother is also the woman who gave birth to her,43 then the 
child born to the surrogate mother who does not have Austrian citizenship, regardless 
of the nationality of the intended mother of the child, will not be granted Austrian 
citizenship. On the other hand, the child will not be considered a citizen in his or her 
country of origin, as long as the intended parents of the child born from a surrogate 
relationship are legal in that state. As a result, the child risks becoming stateless. In 
such circumstances, for stateless persons, Austrian private international law applies 
Austrian legal status, but only where the person is a resident of Austria. However, 
the child will not acquire Austrian citizenship, despite the convenience off ered with 
regard to his recognition status, as long as the child's legal mother is, under Austrian 
law, considered the mother who gave birth to her, ie the surrogate mother.44

Conclusions

The above would be impossible to achieve in the absence of the development of 
academic debate in this fi eld, as well as in the absence of the development and 
consolidation of judicial practice. In such circumstances, one proposal addresses 
precisely the need to deepen theoretical discussions on complex issues related to 
transgender rights, non-discrimination on the basis of "sexual orientation".Issues 
related to the recognition and execution of a surrogacy agreementissues of legal 
status and citizenship of a child and their parents for surrogacy birth, marital and 
parental responsibility issues in interstate relations for surrogate births or their legal 
consequences, especially those of comparative dimension, and the need to enrich 
judicial practice with treatment of such cases.
Although paternity disputes are currently rare in Albania, especially for childbirths 
through assisted reproduction methods, as long as the use of these techniques has 
intensifi ed signifi cantly in recent years, legislation will also need to be adoptedand 
case law should also  adapt and refl ect these changes.
Finally, even though in Albania the debate over the possibility of creating families 
between same-sex partners remains taboo, in the light of the protection aff orded by 
Article 8 of the ECHR and EU legislation and within the framework of jurisprudence. 
In this regard, I believe that Albanian family law should also create the necessary 
space for the accommodation and legal protection of newnon-traditional forms of 
family.

43 Kindregan, Jr., Charles P. & White D., International Fertility Tourism: The Potential for Stateless Children 
in Cross-Border Commercial Surrogacy Arrangements Suffolk Transnational Law Review, Vol. 36, 2013, p. 
531.
44 Ibid.
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Abstract 

One aspect of infrastructure development by the government in order to spur economic growth 
is law product publication. Classical economic theory states, later updated by Johan Maynard 
Keyness (1883–1946), that full empoyment will occur if the government involves in market. 
This research aims to investigate the association between law product, that is Law mandates of 
equal remuneration for females and males for work of equal value, with economic growth. The 
data used in this study came from the World Development Indicators of the World Bank for 
183 countries during 2012–2016. The dependent variable is the GDP per capita (current US$). 
Meanwhile, the independent variables include mineral rents (% of GDP), access to clean fuels 
and technologies for cooking (% of population), and Law mandates equal remuneration for 
females and males for work of equal value. The data were analysed bivariately using scatt er 
diagram and multivariately using a fi xed eff ects model for panel data. 
The bivariate analysis results show that the higher the mineral rents and access to clean fuels 
and technologies for cooking, the higher the economic growth, and, on average, economic 
growth is higher in countries where Law mandates equal remuneration for females and males 
for work of equal value.
Meanwhile, the results of multivariate analysis show that, aft er controlling for the eff ects of 
other factors, higher economic growth are siginfi cantly and statistically associated with high 
mineral rents and access to clean fuels and technologies for cooking and with Law mandates 
equal remuneration for females and males for work of equal value. Other things being the 
same, on average, GDP per capita is higher US$9,395.10 in countries with Law mandates equal 
remuneration for females and males for work of equal value than in countries with no such 
Law. In addition, an increase of 1% of GDP in mineral rents and 1% in access to clean fuels and 
technologies for cooking will increase GDP by US$ 345.45 and US$ 282.53 respectively.

Keywords:  Law Enforcement, Government, Public goods, Economic growth.

Introduction

John Maynard Keynes (1883-1946), a British economist and civil servant 
(Skidelsky,2015;Barron, John M., et al,2006), developed a branch of Economy, later 
called macroeconomics, remodeled classical economic theory that statescompetitive 
market economy always guaranteesfull employment. Keynes says that government 
intervention is needed to ensure full employment. One of government roles is to 
develop law. Law is a key factor for stable and expanded economic growth (Hasani, 
2016). Law creates employment opportunity and supports welfare development.
The rule of law drives countries to become democratic. Democracy can positively 
infl uence the role of law and play important role in economic growth. Democratization 
and law rule foster economic growth in Albania (Hasani, 2016). Meanwhile, Philipsen 
and Guangdong Xu (2014) explored law rule and regulation in maintaining fi nancial 
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market in developed and developing countries, in particular European Union, 
United States and China. They found that law is of importance in fi nancial market 
operational that later aff ects company, industry, and economic growth largely.
The World Bank (2020) carried out a study on how law aff ects women at their various 
life stages, from transportation to a challenge to start a job and receive pension. 
The results of the study show that until 2020, the rights of men and women are still 
imbalanced. High income countries tend to have bett er right equality score compared 
to middle and low income countries. Further, women’s law right is a right to do a 
number of things and is good for economic growth. A number of research (World 
Bank 2020) show clearly how reformation and policy that empower women promote 
economic growth. Women are more likely to participate in the labor market and 
strengthen economy when they can move more freely, work outside home, and 
manage assets.
The role of law in property rights and contract integrity reinforce investment and 
trade that become fuel of economic growth and development (Haggardet al. 2008; 
Haggard and Tiede 2011). Formal law institution is needed and important, in 
particular for developing countries. Government is needed in guaranteeing right 
equality between men and women. One of law movements in gender fi ght is known 
as jurisprudence that has action so that women’s rights are extended as issued in the 
draft  of omnibus law from the government in job creation law clusters.The World 
Economic Forum worried that the role of government in revolution era will decline 
(Stubbs1993; Schwab 2019).
Law system of traditional model on inheritance that take sides on men in fi nancial 
system limits women’s capacity in business world in Bangladesh (Shoma2019). 
This traditional law has an impact on non-optimal economic growth. To promote 
and optimize economic growth, women must be given the equal rights in economy, 
including remuneration (Manji 2003; Charlesworth et al. 1991).
In addition, mineral rents (% GDP) was also found to have an impact on economic 
growth (Auty 2007; Bekun et al.2019). Mahonye and Mandishara (2015) found that 
mineral rents had positive impacts on economic growth in Zimbabwe.The benefi t of 
mineral rents, i.e. natural wealth, can be two folds (Atkinson and Hamilton 2003). 
First, the invention and expansion of natural reserves can bring a short-term increase 
in economic growth rate, and second they can advance income level that can be 
maintained into the future. 
Access to clean fuels and technologies for cooking also has a positive association 
with economic growth (World Bank 2018). In low- and middle-income countries, 
inadequate access to clean fuels and technologies for cooking is one of the most 
important factors of poor health, environmental degradation, and climate change. 
This inadequacy has also caused women’s workloads and hindered women’s access 
to employment market and to gender equality. 
This study aims to investigate the association between Law mandates equal 
remuneration for females and males for work of equal with economic growth, aft er 
controlling for the eff ects of mineral rents and access to clean fuels and technologies 
for cooking.
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2. Data and Methods
2.1. Data
Data in this study came from the World Development Indicators of the World 
Bank1that consist 183 countries for 2012–2016. The main independent variable is Law 
mandates equal remuneration for females and males for work of equal value (1=yes; 
0=no), while the control variables are mineral rents (% of GDP) and access to clean 
fuels and technologies for cooking (% of population). Remumeration refers to wage 
or ordinary salary, basicor minimum, and each emolument that can be paid directly 
or indirectly, cash or in kind, by employers to employees. Work of equal value does 
not only refer to the same work, but also to diff erent work with the same value. It can 
be seen from Table 1 that Law mandates equal remuneration for females and males 
for work of equal value existed in 38.3% of the observed country-period and did not 
exist in 61.7% of the observed country-period.
Table 1: Law mandates equal remuneration for females and males for work of equal 
value (1=yes; 0=no)

Value Frequency Percent* Valid Percent Cumulative Percent
Yes (1) 350 37.2 38.3 38.3
No (0) 565 60.1 61.7 100.0
Total 915 97.3 100.0

Note: Some countries had missing data on this law variable for certain years.
Source: World Bank(2020)(Author’s calculation).

Summary statistics, i.e. number of observation (n), minimum and maximum value, 
mean, and standard deviation of quantitative variables in the model are presented 
in Table 2. It can be seen that the GDP per capita (current US$) ranged from a low of 
252.4 to a high of 189,170.9, access to clean fuels and technologies for cooking (% of 
population) varied between only 0.51% and universal, and mineral rents (% of GDP) 
less varied, between 1.55 and 4.22.

Table 2: Summary statistics of quantitative variables in the model

Variables n Minimum Maximum Mean
Standard

Deviation

GDP per capita (current US$) 915 252.36 189,170.90 14,782.91 22,421.61

Access to clean fuels and technolo-
gies for cooking (% of population) 915 0.51 100.00 64.54 37.90

Mineral rents (% of GDP) 915 0.00 46.62 1.55 4.22

Source: World Bank (2020)(Author’s calculation).

1 htt ps://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. Accessed on March 
2020.
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2.2. Methods
Bivariate and multivariate analyses were employed in this study. Bivariate analysis 
consisted of (i) the diff erence in the mean of GDP per capita (current US$) where 
the Law mandates equal remuneration for females and males for work of equal 
value existed and did not exist and (ii) the scatt er diagram between control variables 
and GDP per capita (current US$). Multivariate analysis involved the fi xed-eff ects 
regression model for panel data (Stata, 2019). The data were processed using Stata 
version 15.

3. Results

3.1. Bivariate Analysis
The results of bivariate analyses show that the mean of GDP per capita (current 
US$) was higher, more than twice, when the Law mandates equal remuneration for 
females and males for work of equal value existed than when the Law mandates 
equal remuneration for females and males for work of equal value did not exist, 
21,168 versus 9,690 (Figure 1). This implies the importance of the existence of Law 
mandates equal remuneration for females and males for work of equal value in 
promoting economic growth.
The bivariate relationship between access to clean fuels and technologies for cooking 
(% of population) and GDP per capita is displayed in Figure 2. It can be seen that 
the higher access to clean fuels and technologies for cooking (% of population), the 
higher GDP per capita (current US$). An increase in one percent of access to clean 
fuels and technologies for cooking (% of population) will increase GDP per capita 
(current US$) by 300.56.
The bivariate relationship between mineral rents and GDP per capita is displayed 
in Figure 3. It can be seen that the higher mineral rents, the higher GDP per capita 
(current US$). An increase in one percent of mineral rents will increase GDP per 
capita (current US$) by 289.44.

Figure 1: The mean of GDP per capita (current US$) by the existence of Law mandates 

equal remuneration for females and males for work of equal value (Yes = Law existed, 
No = Law did not exist)

eeeeration for females aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaandnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  males for work of equalalalllallllalalllllllllllllllllllll v vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvalue (Yes = Laaa
dddd ot e i t)



41

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Vol. 6 No.1
May, 2020

Source: World Bank (2020)(Author’s calculation).

Figure 2:Access to clean fuels and technologies for cooking (% of population) and 
GDP per Capita (current US$)

 Source: World Bank (2020)(Author’s calculation).

Figure 3:Mineral rents and GDP per Capita (current US$)

Source: World Bank (2020)(Author’s calculation).

3.2 Multivariate Analysis

The results of multivariate analysis, i.e. coeffi  cients, standard errors, test statistic t, 
and P-value for the fi xed eff ects regression model of factors infl uencing GDP, are 
presented in Table 3. It can be seen that the three independent variables have positive 
association with GDP per capita statistically and signifi cantly. Other things being the 
same, GDP per capita was US$9,395 higher when Law mandates equal remuneration 
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for females and males for work of equal value existed than when Law mandates equal 
remuneration for females and males for work of equal value did not exist. In addition, 
ceteris paribus, an increase in one percent of access to clean fuels and technologies for 
cooking (% of population) will increase GDP per capita (current US$) by 282.5, while 
an increase in one percent of mineral rents will increase GDP per capita (current US$) 
by 345.5.

Table 3: Coeffi  cients, Standard Error, test statistic t, and P-value for the fi xed eff ects 
regression model of factors infl uencing GDP

Variables Coeffi cients Standard Error t P-value

Constant -7,582.104 1,296.160 -5.850 0.000
Law mandates equal remune-
ration for females and males 

for work of equal value (1=yes; 
0=no)

9,395.103 1,297.297 7.242 0.000

Access to clean fuels and 
technologies for cooking (% of 

population)
282.534 16.572 17.049 0.000

Mineral rents (% of GDP) 345.458 148.126 2.332 0.020

Source: World Bank (2020)(Author’s calculation).

4. Conclusions

The results of the study show that there is a positive association between the existence 
of Law mandates equal enumeration for females and males for work of equal value 
and GDP per capita, even aft er controlling for the eff ects of access to clean fuels 
and technologies for cooking and mineral rents. This implies that the government 
of countries should promote the Law mandates equal enumeration for females and 
males for work of equal value in order to foster economic growth. The fi ndings 
of this study support the argument by John Maynard Keynes (1883-1946) that the 
government is needed to maintain economic growth in a country. Government is 
necessary and good to issue law for and for the sake of economic growth. The Law 
mandates equal enumeration for females and males for work of equal value is not 
only needed for economic growth, but also for rights equality between men and 
women in development and to eliminate gender inequality.
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Abstract

In November 2019, Turkey celebrated the ninety-sixth anniversary of the establishment of the 
state as a Republic. Of course, to talk about a state like Turkey is a very big responsibility, as 
you have to have a lot of information, to write about a state like Turkey with a great and oft en 
glorious history you must have browsed a lot not only for this state, its neighbors but also 
for states that have an important role to play in making global policies. In this paper, I will 
try to provide an understanding of the situation in Turkey, in order to understand Turkey's 
position in the international arena, and of course we must understand how domestic policies 
unfold, as well as the external challenges that seem to be evolving for Turkey. In 2023, the 
Republic of Turkey commemorates its 100th anniversary and the att ention leads to the internal 
development, taking into account the possible interaction of domestic politics with external 
and transnational challenges.

Keywords: Turkey, geopolitics, policies, republic.

Introduction

In November 2019, Turkey celebrated the ninety-sixth anniversary of the establishment 
of the state as a Republic. Of course, to talk about a state like Turkey is a very big 
responsibility, as you have to have a lot of information, to write about a state like 
Turkey with a great and oft en glorious history you must have browsed a lot not only 
for this state, its neighbors but also for states that have an important role to play in 
making global policies. 
In 1997, the army with a coalition government called the Welfare Party took power. 
A successor government faced a major fi nancial crisis in 1999-2000 that severely 
damaged middle-class Turks. Parties that have been in power have always been seen 
as ineff ective and have oft en been considered corrupt. In this atmosphere, a group of 
young rebels, who had begun their political life, formed the Justice and Development 
Party (JDP). The JDP won a majority of votes and formed the fi rst government with 
only one party in many years.
In the 2002 elections, Turkish voters brought down politicians who were responsible 
for their economic situation and elected new ones. They demanded that Turkey become 
part of Europe and later of the European Union. A Western and modern process begins 
in the early eighteenth century in the Ott oman Empire with the Tanzimat reforms1. 
This was demanded with the establishment of the Turkish Republic in 1923 and with 
the reforms of Mustafa Kemal Ataturk when Turkey launched a systematic and deep 
modernization project2. Ataturk made his eff orts to achieve a modern, secular, and 

1 Joel Beinin, Stanford University, California; 2001.  f. 44-70; for more see: http://psi427.cankaya.edu.tr/
uploads/fi les/Beinin%2C%20Ott%20Reform%20and%20European%20Imperialism.pdf
2 Feroz Ahmad, Kemal Ataturk and the Making of Modern Turkey, Tirana, 2010, f.135.
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Western society. This process manifested itself as an aspiration to become part of 
Europe.3 From the fi rst days of the Turkish Republic, the main and only goal of his 
supporters was to see the country respected by the European power.4

In the spring of 2002, Turkey was characterized by heated, divisive, and controversial 
debates over EU membership. Standard charges gained momentum: that the EU was 
a Christian club that would never accept Turkey, and that the reforms required were 
aimed at weakening the sovereignty and territorial integrity of the Turkish state. But 
despite divisions within the alliance, the government received enough votes to advance 
a critical reform package in August 2002. Many pro-EU support civil society groups 
also emerged, starting with Turkish industrialists, the Businessmen's Association. 
And the Economic Development Foundation (IKV) for an ad hoc with such groups as 
the AvrupaHareketi (European Movement), as well as media campaigns, helped to 
mobilize parliamentary criticism.5

Pro-EU public opinion also contributed6butrelations within the coalition strained the 
government, so the government held early elections in November 2002.The result of 
the November elections was no less than a political earthquake. All the parties that 
had been part of the government coalition, and which served it for years, lost.7With 
the November 4, 2002 parliamentary elections, the JDP came to power8, the Justice 
and Development Party (AKP) won, a party detached from the existing Islam, this 
party won an overwhelming majority to form a government.The Social Democrats, 
Republicans, and the People's Party returned to parliament as opposition. The JDP 
had entered the election with a clear pro-EU program and promised to support 
reforms. The opposition also supported EU membership. Aft er the government was 
set up, a campaign was launched to persuade European governments to off er Turkey 
a date for negotiations. Their victory was well received by Greece and a large part 
of some EU countries. The JDA, as a moderate Islamist party, has shown particular 
interest in EU reforms throughout its campaign.
The government faced these diffi  cult political issues during a long period when 
the current JDP leader, TayyipErdogan, could not serve as prime minister due to a 
terminology in Turkish law contesting the November 2002 elections. This naturally 
weakened the political power of government. However, in the March elections to fi ll 
a vacancy in parliament, Erdogan was completed in parliament with a comfortable 
margin. He took over the prime minister's offi  ce from Abdullah Gul, who continued 
to serve in the government as Minister of Foreign Aff airs and Deputy Prime Minister. 
Subsequently, the government turned its att ention to the remaining internal reforms 
3  Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey. Edition 3, 2002, New York: Oxford University Press; 
Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, London, 1993, New York: Routledge. 
4  William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774–2000. London: Frank Cass, 2000. f. 57.
5 ZiyaOnis, f.19–21 (2003). “Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: 
Turkey-EU Relations in the Post-Helsinki Era.” In Turkey and The European Union, edited from Barry.
Rubin&AliÇarkoglu. London: Frank Cass; f.183-186; Kemal Kirisci&ZeynepGülsahCapan, “Turkey on the 
Edges of the ‘Convention on the Future of Europe.’ ” Journal of South European Society and Politics 9, no. 
2 (summer 2004)
6 Ali Çarkoglu, “Who Wants Full Membership? Characteristics of Turkish Public Support for EU 
Membership.”InTurkey and The European Union, edited from B. Rubin and A. Çarkoglu. London: Frank 
Cass, 2003.
7  Ali Çarkoglu, “Turkey’s November 2002 Elections: A New Beginning,” Middle East Review of International 
Relations 6, no. 4,2002.
8 Armir Muharremi “Turkey: Introduction to History, Domestic and Foreign Policy”  2014, f.202
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to meet Copenhagen specifi cations. The two reform groups presented in June and 
August on the right to broadcast and educate minorities in their own languages, 
namely respect for minorities, and to reduce the institutional channels of infl uence 
that the military had traditionally enjoyed over Turkish politics.9These reforms were 
highly controversial and strongly opposed. These developments were accompanied 
by a steady improvement in the Turkish economy, which had fallen into a deep 
recession in February 2001.
The prominent economic recovery became a factor that continually strengthened 
the government. The impact of the reforms became increasingly apparent during 
the second half of 2003. The performance of the Turkish stock market, as well as 
interest and exchange rates, became apparent protective measures of the government 
regarding the adoption and implementation of reforms. The more the "markets" of 
the government showed positivity in relation to the date of the negotiations, the 
more the value of shares on the stock exchange increased the Turkish currency, which 
had traditionally been very weak, and it gained value against the US dollar and the 
euro. Moreover, the public use of Kurds in the form of publications, concerts, and 
conferences (especially in Kurdish-populated areas) became much more apparent.In 
2004, the Turkish government draft ed a reform package, which essentially included 
legality, freedom of speech, and gender inequality,etc.10During this time, more than 
eight reform packages and amendments were adopted. 
A political crisis began in the spring of 2007, when the JDP, having everything under 
its control, demanded from parliament to elect Foreign Minister Abdullah Gul as 
President of the Republic. Gul has his roots in the movement for Islamic Turkey, and 
his wife wears a headscarf, which secularists consider a symbol of dualism, both 
the Islamism, and underdevelopment. For secularists and islamists, the country’s 
identity11 was associated with the election of the president. Moreover, they argued 
that the JDP already controlled the prime minister’s offi  ce and parliament, and the 
political balance shift ed in favor of the Islamists if they took over the presidency.
A Turkish president is mostly a symbolic head of state, but he has considerable power 
in appointments. The crisis was temporarily resolved through early national elections 
held on July 22, 200712, in which JDP won by a decisive 46.6%, making it possible 
for it to win a strong majority in parliament. On August 28, in the new legislature, 
Abdullah Gul is elected president. Opponents of secularism continued to monitor the 
work of the government with the Islamic tendency of the KPA, and a repeat of the 
crisis was expected.
President Gull in December 2007, during a meeting as the head of the Council of 
9 For details on all reforms, see Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat 
for EU Affairs: Turkish Policy Reforms. For an assessment of these reforms, see TESEVTürk
AvrupaHalkınınÜyeligineBakisi(The Perspectives of the Turkish Public on Membership to the 
European Union). TESEV (2002).TürkHalkınınAvrupaÜyeligineBakisi(The Perspectives of the 
Turkish Public on Membership to the European Union).
10 Ibid.
11  See, CRS Report, Turkey’s 2007 Elections: Crisis of Identity and Power, by Carol Migdalovitz, and CRS 
Report, Turkey: Update on Crisis of Identity and Power, by Carol Migdalovitz.
12 Turkey’s 2007 Elections: Crisis of Identity and Power, CRS Report for Congress, 11 July 2007, 
Carol Migdalovitz - Specialist in Middle Eastern Affairs Foreign Affairs, Defense, and Trade 
Division, f.9 see: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL34039.pdf
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Professors, he called the JDP an ally in the Higher Education Council (YOK), this was 
worrying for some secularists.13 On January 14, 2008, they were even more provoked 
when Prime Minister Erdogan declared himself in favor of women wearing veils in all 
public institutions, which posed "a serious problem in terms of freedom".14This ban 
has been in force for several decades. On February 9, this led Erdogan to win a 411-vote 
majority in the 550-seat parliament, which passed two constitutional amendments to 
lift  the ban on wearing headscarves at university complexes. President Gul ratifi ed 
them on February 22, 2008. 
On February 27, 2008, the Republican People's Opposition Party (CHP) and the Left  
Democratic Party (DSP) fi led a lawsuit with the Constitutional Court to overturn the 
new changes. Then, on March 14, the Chief Prosecutor of the Court of Appeals asked 
the Constitutional Court to ban the JDP and its 71 main members, including Erdogan, 
Gul, and more than 40 members of parliament, and 11 mayors, from politics because 
they had become a "central point of anti-secular activity." Among other charges, 
at the request of parliament, we mention the lift ing of the ban on the headscarf in 
universities. The KPA has held a majority of 340 seats in the 550-seat parliament and, 
therefore, the prosecutor considered it responsible for the move. The prosecution 
also failed to accuse the Nationalist Opposition Party (MHP) opposition or small 
parties that had joined forces to secure the majority required by the JDP to change the 
Constitution. The JDP’s defense claimed that the lift ing of the ban on the headscarf 
was aimed at expanding freedoms and rejected the prosecutor's allegations.
Many analysts present a grim view of the JDP’s survival, and that the Constitutional 
Court was composed of a secular majority. On June 5, the court ruled that allowing 
parliament headscarves in universities was unconstitutional.
This diffi  cult situation was also noticed when the Constitutional Court voted to close 
the JDP party. If seven of the members of the court were opposed by the 11 members 
of the court, then their votes would be enough to close the party. However, on July 30, 
only six judges voted in favor of not closing the party, disbanding the JDP party. The 
other four members of the court agreed that the party was a focal point for anti-secular 
activities, but these activities were not very serious. However, in the absence of seven 
votes, the court imposed only one fi nancial sentence that certainly had no diffi  culty 
for the JDP, because private donors were willing to compensate for the loss. None of 
the JDP offi  cials were detained. Some observers suggested that the court may have 
been infl uenced by the lack of an alternative government, given the lack of a serious 
political opposition at the time. Thus, the JDP benefi ted from what was seen as a lack 
of eff ectiveness and a lack of vision of the two main opposition parties, the CHP and 
the MHP. There is neither a party nor a grassroots organization in Turkey that can 
compete with the JDP to date. A ban by the JDP could produce an indefi nite period 
of political instability or insecurity; at least it would be devastating for the country's 
economy. It could also have seriously damaged Turkey's perspective on the European 
Union and possibly its relations with other allies. One month aft er the prosecutor 

13 YOK-The Higher Education Council (oversees state universities and has traditionally been seen 
as a bastion of secularism), see: https://www.yok.gov.tr/TumHaberler,  accessed on 12 April 2020.
14  Roff Smith, NATIONAL GEOGRAPHIC “Why Turkey Lifted Its Ban on the Islamic Headscarf”, 12 
October 2013, see: https://www.nationalgeographic.com/news/2013/10/131011-hijab-ban-turkey-islamic-
headscarf-ataturk/, accessed on 12 April 2020..
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proposed the impeachment; the JDP leaders rejected calls from street supporters for 
protests, believing that a counter-response by security forces or opponents would 
escalate tensions and be counter-productive.
On August 6, 2008, then-President Gul rejected nine of the 21 students who were 
university candidates because they had opposed the government over the veil issue. 
But some observers argued that Gul acted within his presidential authority.
How the JDP had survived was a question mark, and a series of dubious arguments 
and conspiracies surrounded and weakened its most ardent opponents. On July 1, two 
retired four-star generals, retired military offi  cers, the head of the Ankara Chamber of 
Commerce, and journalists were taken into custody. The arrests of generals of such a 
high rank had not been seen before. 
Throughout 2009, there were numerous arrests of senior offi  cers, including three 
retired generals, the former head of the Higher Education Council (YOK), and the 
former chief prosecutor who had tried to stop the KPA. The Ergenekon group case15 
who att empted conspiracy and coup d'etat does not describe a regular system, 
where with the direct intervention of the JDP government it had infl uenced judges 
and prosecutors. Authorities detained a number of academics and leaders of non-
governmental organizations for their involvement as suspects in the plot. Some 
journalists and other analysts who have carefully examined the evidence show that 
many of the documents used to support the Ergenekon case are falsifi ed or fl awed 
in other ways.16Detentions provoked tensions, rumors led to mass resignations. 
President Gul held an unusual meeting with Prime Minister Erdogan and the generals 
issued a statement to reassure citizens.
Turkey has a highly centralized government, in which the interior minister is a member 
of the JDP, the government also controls police funds, and the justice minister has 
infl uence over the judiciary. Some analysts believe the JDP was using Ergenekon and 
subsequent indictments to intimidate her opponents, especially in the military.17They 
claim that some allegations stem from the police as part of extensive wiretapping 
and inaccurate information.18 These observers suggest that pro-government media 
recording tapes are part of a misinformation, and it is a campaign to increase the 
fate of the JDP and help in sett ing up secular opponents, and not just members of the 
coup.19

15 Charged members of the alleged criminal organization who call themselves Ergenekon. Ergenekon 
means "to cross a steep mountain," and refers to the Turkish national myth: it was the route through 
which the Turkish ancestor, after a gray wolf, escaped from Central Asia to freedom in Turkey in 
retaliation against his enemies. All defendants have been found to have openly opposed the KPA.
16 See Gareth Jenkins, Between Fact and Fantasy: Turkey’s Ergenekon Investigation, Silk Road 
Paper, August 2009, Central Asia-Caucasus Institute, Johns Hopkins University School of 
Advanced International Studies and the Institute for Security and Development Policy, Dani 
Rodrik, “The Death of Turkey’s Democracy; ‘I No Longer Recognize the Country Where I was 
Raised,” Wall Street Journal, 22 June, 2010.
17 See, Nicholas Birch, “Ataturk Veneration Challenged: Nationalists and Islamists Pursued by 
Prosecutors,” Washington Times, July 10, 2008, https://www.washingtontimes.com/news/2008/
jul/10/ataturk-veneration-challenged/. accessed on 12 April 2020.
 18 See, Bulent Alirizaand Seda Ciftci, “Another Long Hot Summer in Ankara,” Turkey Project 
Commentary, Center for Strategic and International Studies, 9 July, 2008. 
19  See, Gareth Jenkins, “Pro-AKP Media Steps up Disinformation Campaign Ove Ergenekon,” 7 
June, 2008.
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It should be noted that numerous arrests of senior generals of the Turkish army 
continued during 2011, who were accused as part of the Ergenekon case.20Former CHP 
chair Bajkal argued that Ergenekon's allegations were "false" and stressed that "there 
is a suspicion that in society it has been translated more as revenge in the political 
process than a legal proceeding."21Over the years, many accusations, thousands of 
pages of fi les, arrests of generals, judges, journalists and so-called Gulen members 
have taken place all over Turkey. More than 6,000 people have been charged and 
arrested in connection with the coup in Turkey.22

The culmination of the imagination against the coup in Turkey was July 15, 2016, 
where authorities arrested thousands of soldiers and judges suspected of involvement 
in a coup att empt, where President Erdogan said they were inspired by his exiled 
opponent Fethullah Gulen. The government also shut down dozens of media outlets 
- including 16 television channels - during a continuing crackdown on the failed coup 
att empt.23

This series of "revelations" is said to have produced a climate of fear among 
government critics, worried that they could be the next defendants. So far, no AKP 
offi  cials or the government itself have criticized the way the investigation is being 
conducted. On the contrary, President Erdogan has repeatedly expressed support for 
the investigation and denied that there is interference from analysts seeking to go 
beyond European Union methods, and that they are tools of the KPA.
In Turkey today, the military has lost control of politics, with election results att ributed 
mainly to the economic downturn and opposition to the selection of the most eff ective 
candidates, analysts also suggested that some voters were cautious in telling the JDP 
and its leader, Prime Minister Erdogan, he is a militant and somewhat authoritarian, 
a monopolistic power.24Others may simply be tired of a government that has been in 
power for years.
Referring to its geopolitical status and strategic importance, historical heritage and 
cultural identity, the Turkish concept of security is focused on self-preservation, 
offi  cially defi ned as "ensuring the survival of the population; protecting territorial 
integrity and preserving the fundamental identity of nation."25For many decades, the 
traditional security discussion in Turkey has been by the civil-military bureaucratic 
elite. It has shown "a fear of not losing territory, a fear of abandonment and geographical 
determinism26" and perceptions that civil placements has not been suffi  cient and 

20 Dani Rodrik, professor in Harvard University, “Ergenekon And Sledgehammer: Building Or Undermining 
The Rule Of Law?”, “Journal Rule of Law in turkey” Turkish Policy, Edition 10 No.1 see: https://www.
esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_vol10_no1_Dani%20Rodrik.pdf
21 See, HidirGoktas and SelcukGokoluk, “Plan for Coup in Turkey,” The Gazette (Montreal), 4 july, 2008.
22 Kristin Fabbe, Harvard Business School and Kimberly Guiler, University of Texas at Austin 
“Turkey’s coup attempt” 2 august, 2016 pg.10
23 See: http://www.bbc.com/news/world-europe-17994865, accessed on 13 April 2020
24 See, Soli Ozel, “The Electorate’s Tune-Up,” On Turkey, the German Marshall Fund of the United 
States (hereafter GMF), 31 Mars, 2009.
25 Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, “Turkey’s Perspectives and Policies on Security Issues, 
Ministry of Foreign Affairs,” Shih: www.mfa.gov.tr/i_-turkey_s-securityperspective_-historical-and-
conceptual-background_-turkey_s-contributions.en.mfa, accessed on 13 April 2020.
26  Pinar Bilgin, “Turkey’s Changing Security Discourses: The Challenge of Globalization,” European Journal 
of Political Research No. 44 (2005): page:175-201, See: http://pbilgin.bilkent.edu.tr/Bilgin-EJPR2005.pdf
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successful to deal with internal threats.27The expansion of Turkey's agenda on 
security issues during the 1990s highlighted Kurdish separatism and Islamism as 
major threats, highlighting the need for 'national security' as a key instrument in 
shaping political processes through military bases.28

Each time, links to the PKK and the promotion of separatism have been highlighted 
as reasons for disintegration in these parties, and aft er each closure the government 
has launched intense campaigns against the Kurdish movement through various 
forms of political repression. The Anti-Terror Law has been revised, which has been 
the source of the indictments, a law that allowed any request like those of the PKK 
to be defi ned as terrorist propaganda. They have been prosecuted demanding rights, 
such as: education in their mother tongue, it should be noted that these demands 
have been non-violent by the Kurds.29

The JDP’s policy on the Kurdish issue is far from sustainable. It has its own cycle, 
swinging back and forth, and between promoting peace initiatives, granting rights on 
the one hand, and using coercive power through judicial investigations and, on the 
other, large-scale counter-terrorism operations. Together with the "KCK operation" 
and amid ongoing arrests of Kurdish activists, the government announced its 
initiative called "the Opening", which was later labeled the "National Unity Project", 
which sought to resolve the Kurdish issue "with more freedom and more democracy30. 
As part of "the Opening", the fi rst state television channel in the Kurdish language 
was opened; some restrictions on the use of the Kurdish language were lift ed and 
economic investments were promised through the GAP Action Plan (Southeastern 
Anatolia Project-GAP31). The failure of the government's initiative in 2011 resulted 
in a rapid rise in violence, violence that the country had not seen since 1990, with 
more than 900 people killed in March 2013. The end of the violence came with the 
historical message by Abdullah Oçalan during Kurdish celebrations for Nevruz32. His 
call on the PKK was for them to withdraw from Turkish territory and hand over their 
weapons, a withdrawal that was fulfi lled the next day with the announcement of a 
unilateral ceasefi re.
This episode was of great importance to Kurdish leaders, this event showed that 
the infl uence of Kurdish leaders was not diminished, and that loyalty to them has 
27 Metin Heper, “The Military-Civilian Relations in Post-1997 Turkey,” in Globalization of Civil-Military 
Relations: Democratization, Reform and Society, ed. George Maior and Larry Watts (Bucharest: Encyclopedic 
Publishing House, 2002), pg.58
28 Umit Cizre, “Politics and Military in Turkey into the 21st century,” EUI paper No. 24 (2000).
29 Dilek Kurban, “Europe as an Agent of Change: The Role of the European Court of Human Rights and the 
EU in Turkey’s Kurdish Policies,” SWP Research Papers, 2014, 
See: http://www.swp-berlin.org/fi leadmin/contents/products/research_papers/2014_RP09_ kun.pdf.
30 Speech by Interior Minister Basar Atalay, Hurriyet newspaper, “Turkish Gov’t Vows More Democracy 
to Solve Kurdish Issue,” 29 July 2009, see: www.hurriyetdailynews.com/ turkish-govt-vows-more-
democracy-to-solve-kurdishissue.aspx?pageID=438&n=gov8217tvows-more-democracy-to-solve-kurd-
problem-2009-07-29.
31 The Southeast Anatolia Project (with its acronym GAP) is a major and comprehensive initiative, also giving 
Turkey a brand in the international arena, which aims to improve the level of income and quality of life of 
people living in the region. reducing regional inequalities and contributing to the country's economic and 
social development by mobilizing and exploiting the region's resources. See: http://www.gap.gov.tr/en/what-
is-gap-page-1.html, accessed on 11 April 2020.
32 Feast of the Muslim Faith; the word "nevruz" is of Persian origin and is a combination of the words "nev" 
(new) and "ruz" (day), which means new day. According to the old Persian calendar, it is the fi rst day of the 
year and was considered the beginning of spring, when the sun entered the house of Aries.
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always been unquestionable, this was a moment that could be used by the Turkish 
government as a means to treat the outbreak of violence as an approach to resolving 
the Kurdish issue. The start of this new peace process in Turkey has given much 
hope for a negotiated solution, which until then has been impossible. The creation 
of a relevant legal framework, which was defi ned as a necessary condition to start 
negotiations, began with legalization and (Milli Istihbarat Teskilatı33, or MIT) the 
involvement of the National Intelligence Organization in talks with the PKK and 
the creation of a mechanism to assess and defi ne an action plan by monitoring the 
process. 
However, deadlines were never set, the main actors: as the holders of political and 
social power were not involved, disagreements over offi  cial objectives erupted and 
no comprehensive framework ever emerged.34With the entry into a series of election 
campaigns (local elections in March 2014, presidential elections in August 2014 and 
general elections in June 2015) and a return to confrontational discourse, it became 
clear that the process was more of an issue of crisis management than a real move for 
the fi nal sett lement of the Kurdish issue35. Moreover, the process was put in the broader 
context of constitutional reforms that was the proposed transition to a presidential 
system. During the second half of July 2015 there was a drop in armaments, but, in 
the current cycle of confrontation, this approach hid the greatest potential to promote 
political instability not only in Turkey but in the entire region as a whole.
Regarding the above, I have tried to make a presentation of the situation in Turkey. 
In order to understand Turkey's position in the international arena, we must of 
course understand how domestic policies unfold, as well as external challenges that 
seem to evolve for Turkey. In 2023, the Republic of Turkey commemorates its 100th 
anniversary and draws att ention to domestic development, taking into account the 
possible interaction of domestic politics with external and transnational challenges.
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Abstract

Civil aviation security is a strategic objective of states, while airports, airplanes and other 
means of transport represent substitute objectives, as contemporary threats are unrelated to 
geographical boundaries. It is violent acts that have created uncertainty and contributed to a 
marked improvement in the safety and regularity of air transport in recent years.
Protecting civil aviation against acts of unlawful interference requires constant vigilance in the 
development and implementation of positive safeguards by international organizations and 
state institutions. There is a clear need for enhanced security (application of measures) at all 
stages of the process related to the transport of persons and their belongings carried on board 
aircraft  and luggage. It is also necessary to use equipment for reading personal identifi cation 
documents of passengers and airplane crews in order to strengthen fraud resistance with 
forged passports, as well as high cooperation among states to strengthen fraud resistance. All 
of these measures are undoubtedly in the service of detecting terrorists in order to prevent acts 
of unlawful interference.
Civil aviation security is an issue with vital interest in the security sector in the Republic of 
Kosovo. There can be no real security if there do not have security in the fi eld of civil aviation, 
therefore, with this paper we will try to elaborate the concept of civil aviation security as a 
new fi eld for the institutions of the Republic of Kosovo. Since this area was reserved before the 
declaration of independence, following the entry into force of the Constitution of the Republic 
of Kosovo, the Ministry of Internal Aff airs is responsible for providing Civil Aviation in the 
Republic of Kosovo based on the Law on Civil Aviation.

Keywords: Security, Civil Aviation, Terrorist Acts, Republic of Kosovo, Ministry of Internal 
Aff airs.

Introduction

The terrorist att acks of 9/11 2001 marked the beginning of a new era in the modern 
history of humanity. This period is characterized by instability, unpredictability and 
reorganization of complex systems, including traditional challenges and new types 
of threats. Of particular importance and the most dangerous is, beyond all doubt, 
the emergence of terrorism as a true global threat. In the 21st century, terrorism has 
evolved into a major geopolitical factor, capable of causing global systematic crisis. 
Traditional threats and risks in the civil aviation industry can be: aircraft  hĳ ackings, 
aircraft  sabotage and airport sabotage, terrorist att acks on airports and airport sec-
tions, as well as acts of unlawful actions in aviation.
The proposals that emerged for security policies in the fi eld of civil aviation aft er 
the Lockerbie bombing in 1988 were not mandatory for every country. Therefore, 
these policies were not implemented by all countries. However, the events of 9/11 
2001 resulted in signifi cant policy changes in civil aviation safety. Entry into force of 
Regulation 2320/20022for Europe and the Government of the United States of Amer-
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ica taking over responsibility (TSA3) to provide and oversee civil aviation security in 
America has resulted in substantial change in development and management mode 
of civil aviation security worldwide. 
Worldwide air transport revolution is more important than the revolution in infor-
mation technology, which paves the way for free and rapid movement of people, 
goods and services, on a global scale. Recognizing this, civil aviation is of particular 
importance for all governments of diff erent countries.Nowadays, air transport is able 
to transport people and goods in the farthest corners of the earth, from anywhere, 
within twenty-four hours. It is important to note that aviation today is more dynamic, 
in its development. Quantitative indicators are proof to its importance and pace of 
development, where about 10,000 air transport companies currently operating in the 
world, use more than 15,500 passenger airlines (not including cargo and light air-
craft ) and airports forlandings (over 5000 airports).
Unfortunately, this positive trend has also a negative side. Considering its functional 
importance and weaknesses, civil aviation is increasingly becoming the focus of op-
erational activity of various terrorist structures, as a subject of their actions. This, in 
turn, makes it critical to take practical steps towards tightening the level of security 
in the fi eld of civil aviation. 
One aspect of the war on terrorism seems to be neglected: the tie between terrorism 
and organized crime. The importance of organized crime phenomenon in Southeast 
Europe is present and diff erent groups have established networks bringing huge 
profi ts from organized crime, in conjunction with other criminal networks, where 
carrying out these activities, for terrorists and terrorist groups, iswelcomed. Given 
the international community's eff orts aft er 9/11 to freeze funds and assets of Al Qaeda 
or others linked to terrorist groups, these terrorist groups constantly att empt to raise 
new funding through organized crime.
Southeast Europe is characterized by a high level of activities by organized crime, 
particularly drug traffi  cking, and the presence of terrorist groups, including Al Qa-
eda (mainly in the Western Balkans). In this context, it is hard to believe, and it would 
be a mistake not to consider that terrorist groups would use criminal activity net-
works that already exist in the region. Therefore, security institutions must work con-
sistently, not to allow our region to become a “safe haven” for terrorists.
Dr. Assad Kotaite, former president of the Council of ICAO, would state on an ICAO 
anniversary of its foundation: “In recent approach of the twentieth century, air transport is 
already known as a guaranteed (safe) way of travel around the world. Before the international 
civil aviation rules and modernization of global air traffi  c systems, what is considered to be key 
challenges in the 21st century is the necessity to maintain and consolidate, in a higher degree 
of safety and security, the air transportation industry”.
The greatest problems about the safety of civil aviation presides in countries which: 
  rule of law is absent;
  there is a high crime rate;
  there is a dissatisfaction of the minority population;
  there is a social / political uncertainty, and
  there is a dispute or problem with the borderline.
Groups threatening the security of civil aviation may be terrorists, criminals, people 
with mental problems, disgruntled employees in the aviation industry, refugees and 
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governments of countries.
Motives of groups threatening the safety of civil aviation can be:
  to gain publicity;
  to free prisoners or other terrorists;
  to change national or international policy;
  to undermine and discredit the authorities who oppose their cause;
  to target certain individuals for assassination;
  to frighten the public and disrupt normal life, and
  to obtain money by threatening or blackmailing.
Another challenge of civil aviation security in the 21st century is cyber att acks world-
wide. This concern was raised by the International Civil Aviation Organization 
(ICAO), which is demanding the creation of a cyber security task force.
At this time concern were raised – because of the risk of civil aviation security from 
cyber att acks. Currently, civil aviation cyber att acks are a relatively small issue, but 
this is changing day by day, even though the adoption of new technology is an ongo-
ing activity in civil aviation, the actual pace and scope of new information technolo-
gies has increased signifi cantly to the risk of cyber att acks. 
Technology being used today, especially a large number of cell phones that through a 
program one can monitor the position of the aircraft , its type, airline, number of pas-
sengers the aircraft  cargo and destination.
Using diff erent soft ware and hardware by the civil aviation att ackers can irritate air 
traffi  c controllers by removing aircraft  from airspace (their monitors) as they are not 
fl ying. The equipment needed for such an att ack costs very litt le. Therefore, it re-
mains up to countries institutions to seriously fi ght this phenomenon. 
Also, we should note that a recent challenge to civil aviation security is that terrorists 
forcing an aircraft  to carry out an act, without having to board the plane at all. This 
can be done by terrorist taking hostages the families of the pilots who are piloting the 
aircraft , and then send commands (orders) to the pilot from the ground.

Terrorism incivil aviation

Appearance of terrorism in civil aviation was introduced with aviation growth, as a 
mode of transportation. The fi rst recorded incident of terrorism in aviation is prior 
1930s, when Peruvian rebels seized a plane that served to distribute propaganda leaf-
lets. But this has become common practice in the last four decades, primarily due to 
the impact of global factors (World War II, etc.)
Terrorism has been a constant threat to aviation industry for the last 50 years. Three 
distinct phases of aviation terrorism have emerged during these periods:
 First phase: 1948-1968 - fl ight from persecution or prosecution.
 Second phase: 1968-1994 –political phases.
Third phase: 1994 until present - airplane as a weapon for destruction.
The initial phase as a target of terrorism has been political benefi ts, by using aircraft  
hĳ acking to escape persecution or prosecution of migration. World's governments 
and global aviation industries were relatively notifi ed. Recent events, however, have 
seen a shift  in the philosophy behind the att acks. This last stage, where the planes are 
increasingly being used as a weapon of destruction, resulted in dramatic changes in 
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how the aviation safety is handled worldwide.
A recent study issued 109 diff erent defi nitions of terrorism, whereas common ele-
ments are:
  brute force - 83.5% of defi nitions;
  politics - 65%;
  fear, causing terror - 51%;
  threats - 47%;
  psychological eff ects - 41.5%;
  mismatch between target & victim - 37.5%;
  intentions and actions - 32%, and
  tactics strategy -30.5%.
Date of the beginning of modern terrorism in aviation, as now, appeared in July 22, 
1968, when three gunmen from the Popular Front for the Liberation of Palestine hi-
jacked a passenger airplane of the "El Al" Israeli airline, on a fl ight from Rome to Tel 
Aviv. Terrorists wanted to exchange their hostages with prisoners in Israel1.
This operation, although it was the twelft h case of  interventions in civil aviation in 
1968, was completely diff erent in its content and ultimate goal. This was the fi rst time 
that a plane was hĳ acked, not by criminal motivations or for personal reasons, but 
specifi c political goal, putt ing pressure on the opponent and using the incident as a 
propaganda message to bring political prestige in the world. In the late 1960s and 
early 1970s was marked with an increase in the number of terrorist acts using explo-
sives directed at air transport, most of which followed a typical patt ern, the armed 
seizure of an airplane, hĳ acking in a secure airport and issuing demands under the 
threat of hostage executions.
So far, the world has never known and seen terrorist att acks greater than the 9/11 
2001 att acks in New York and Washington, carried out by hĳ acked civil aircraft . For 
the fi rst time, the planes were operated by suicide pilots. Hĳ acked aircraft  (airlines) 
were used as weapons to defeat the objectives set by the terrorists. Replacing classical 
weapons, by other means available is one of the basic principles of asymmetrical war-
fare. In the meantime, rejection, or talks to develop applications against the backdrop 
of military operations is an eloquent summary of the state of total war. This fact gave 
many experts to consider 9/11, 2001 as the date of the start of World War III.
Today, terrorism is viewed as a special type of war, which always takes new forms, af-
fecting the economic, fi nancial, cultural and other developments. We will present two 
examples to refl ect the eff ects of terrorism that occurred in October 2002. Bombing of 
two nightclubs in Bali, Indonesia, and the att empt to shoot down an Israeli passenger 
plane in Kenya, resulted in signifi cant reductions in the number Western tourists, 
who traditionally spent their vacation in warm places, in these parts of the world. 
In this operation, not only did it cause damage to the tourism sector but also to the 
tourists (which constitute no less than 10 percent of spending in Western economies). 
The same att ack suff ered a French oil base off  the coast of Yemen, which resulted in a 
temporary increase in oil prices in world markets, which also damaged the airlines, 
because they had to buy fuel at high prices. Therefore, we can say that terrorism is a 
very eff ective instrument of economic warfare. 
Therefore, terrorism is a major threat to aviation safety around the world, which does 
1 BruceHoffman, Terrorism. The Insight (Moscow: 2003), 77
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not respect borders, and if this threat is not reduced, could cause loss of life and in-
jury to persons. To combat this phenomenon it is vital to have cooperation between 
various agencies, in order to decrease the human and material damage and increase 
public confi dence in air transport.
The main goals of the terrorists’ att acks are also airports,in order to cause the maxi-
mum number of victims with their actions. To carry out these att acks at airports, 
terrorists use various explosive devices and automatic weapons. However, the state 
intelligence institution should collect information to investigate, in order to unveil 
these acts before they occur.
Following, we would refer to some terrorist att acks that occurred in various world 
airports, by terrorists.
  Lode Airport, Tel Aviv Israel (1972).
  Rome, Italy (1973).
  Paris, France (1978).
  Manila, Philippines (1983).
  Rome, ItalyandVienne, Austria (1985).
  Seoul, South Korea (1986).
  Algiers, Algeria (1992).
  Johannesburg, South Africa (1994).
  Heathrow Airport, England (1994).
  Reus, Spain (1996).
  Lahore, Pakistan (1996).
  Colombo, Sri Lanka (2001).
To summarize, I should eventually reach the pessimistic conclusion: terrorism will 
exist as long as humanity does. Even worse, its trajectory is currently in the ascent. 
Therefore, the problem of air transport security is more critical than ever before. So, it 
is necessary to mobilize the entire security system to reduce the risk of terrorism, not 
only in aviation but in all spheres.

Airplanes are considered to be the biggest air polluters 

In 2012 all airlines whose planes depart or arrive in Europe must present a certifi cate 
showing how much carbon dioxide (CO2) is released into the atmosphere. If they re-
lease more CO2 than specifi edthey must pay for this. European Commission specifi es 
annual maximum amounts of greenhouse gases that air transport areallowed to emit 
throughout the EU. Exactly, for these quantities of greenhouse gases, the Commission 
shall issue anemission certifi cate, which can also be sold and purchased.  
Airlines receive 82 percent of certifi cates for free, 15 percent they need to buy and 3 
percent are kept in reserve for new air companies. They are allowed to emit a certain 
amount of greenhouse gases, namely according to the certifi cates they possess, or 
they will have to buy from other airlines, namely to trade with these rights. If the law 
is violated then the law foresees penalties in the amount of 100 euros per tonne of 
CO2. The law can even set a fl ight ban.
This will help to limit CO2 emissions in air transportation. This is because emissions 
in air transport in the EU have been growing rapidly and almost doubled since 1990. 
According to estimates an airplane fl ying Brussels-New York round trip produces 
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800 kg of CO2 per person. Organizations for the protection of nature and environ-
ment hope that the new rules of EU will bring an improvement in capacity utilization 
of aircraft , fl ight management towards a reduction of indirect routes and improving 
waiting fl ights for landing and the use of recent effi  cient turbines.
But what is hailed by environmental protection associations has sparked fear among 
travelers thinking that airlines might increase ticket prices to counter rising costs. A 
wave of protests actually occurred in non-European countries, because they do not 
feel bound by the EU laws on emissions. Primarily China, USA and Russia complain 
that the EU's involvement in the trade of air transport CO2 to its territory was done   
without asking the others. Chinese aviation offi  ce CAAC forbid its air companies to 
pay what it’s demanded of them as a result of the emissions trade. China even threat-
ened through back channels discussion that it will cancel its orders in billionswith 
Franco-German Company Airbus. 
There are signs of compromise from Brussels. On the legal point of view, EU offi  -
cials see the issue resolved. European Court during the reviewed in December 2011 
ruled that the regulation does not confl ict with the basic principles nor the rights of 
peoples, not even the so-called Treaty of Open-Skies, in which the EU and the United 
States are committ ed to a free market of air transportation. However the question 
remains questionable unless there is a court, arbitrator of international law, which 
would consider a legislation that is binding to EU. 
Even if concessions were to be made to USA and China, European airlines have 
warned of protests. German aviation companies have argued that emissions trade 
makes sense only if all airlines departing or arriving in Europe should pay as pre-
scribed. Otherwise they would have advantages in competition and thus would off er 
tickets at the lowest price. It is going to be interesting early next year because then 
airlines will have to inform about the quantities of harmful gas for the atmosphere 
and only then there will be an estimate.
In the 38th Assembly of ICAO, held from September 24 to October 4 2013, have been 
complicated discussions on market measures to reduce the emission of C02 gas. How-
ever, ICAO has already shown success in achieving compliance in two new related 
areas. Last year was agreed how to measure emissions. According to the reached con-
sensus, emissions that will be measured will be the one at a certain point in the cruise 
and will liaise with the maximum weight of the aircraft . Now since its defi ned how to 
measure the emissions, a problem that still needs to be resolved is defi ning acceptable 
boundary of these emissions, taking into account technical feasibility, environmental 
benefi ts, cost eff ectiveness and impact of interdependent factors. Compliance to the 
allowed limits will be reached by 2016, to be adopted at the 39th Assembly of ICAO. 
Another point in this debate was whether the existing types of aircraft  in production 
would be forced to reach compliance with the new standards, especially consider-
ing that for the moment only one manufacturer reaches the intended limits. Such an 
obligation for existing aircraft  types would bring the need for recertifi cation, which 
is quite costly. 
On June 5, 2012 in Madrid, "Solar Impulse" airplane continued his fi rst intercontinen-
tal fl ight without a drop of fuel, starting from Madrid to Rabat (Morocco). The launch 
took place at 5:23 pm, and planned landing in North Africa at 23:00 am local time2. 
2 www.koha.net, publishedonJune5 2012.
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The plane weighs 1.6 tons and with a wing spans as Airbus A340 (63.4 m) fl ies on four 
electric motors, working with over 12,000 solar elements. The average speed of the 
aircraft  is - 50 km/h. In 2014 the members of "Solar Impulse" hope to perform a full 
fl ight around the Earth in several stages without refueling.
International aviation is growing rapidly, resulting with increased air pollution from 
aircraft  exhaust gas release. Concerns about the growth trajectory of the industry and 
carbon emissions have led to calls for additional market measures.

Fig. 1. - "Solar Impulse" Airplane.

Airplane hĳ ackings 

Civil Aviation is an att ractive objective to carry out any terrorist act because ofavia-
tion industry high profi le (the cost of the aircraft  and airline reputation), due to the 
large number of passengers that can be in the plane, the incident can aff ect the re-
sponse of the state government and the use of diff erent methods by terrorist to be 
away from the incident.
Various threats that occur,to include civil aviation, depend on the purpose or desire 
to att ack a particular objective and ability to perform the action (threat). If one of 
these two factors does not exist, then we can say that this threat is not credible. 

Action Category  Action Objective Action Purpose

Plane hijacking for re-
tention Passenger It is politi cal action to achieve propaganda 

and psychological effect. 

Plane hijacking for mo-
vement Airplane

Movement of terrorists from an area that 
they are restricted or prohibited for any 

reason to exit at another geographical point.

Plane hijacking for de-
struction Airplane + Passenger

To infl ict direct material damage to an 
opponent, in combination with political and 

psychological damage.

Direct action against 
planes Airplane + Passenger

Destruction of an aircraft in the airkillin-
gpeople and creating political and psycholo-

gical consequences.
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Direct action against 
infrastructure

Both airlines and pas-
sengers/crew on board 

are the objectives of 
this class of attack

Destruction and annihilation of infrastruc-
ture by creating political and psychological 

consequences.

Peripheral categories 
Airplane (passenger, 
crewandinfrastructu-

rein the fi eld)
Some

Table 1: Model Plane Hĳ acking

Plane hĳ acking for retention. Passengers on board an aircraft  are the main objects of 
this category of actions. The goal is to achieve political propaganda and psychologi-
cal eff ect (show of force, pressure on state and public structures, att ract maximum 
att ention, in accordance with the conditions and requirements).A classic act of terror 
displayedby seizing a plane with passengers and a demonstrative threat to their lives 
poses a political and moral-psychological dilemma practically insoluble to the state, 
which is facing pressing needs of terrorism and the need to save the lives of hostages 
that are diametrically opposed tasks. As eff ective means of pressure, this form of ter-
ror gives terrorists ample opportunity to present their demands, since they are in a 
position to achieve their goals. In November 1991, a group led by Shamil Basajevhi-
jacked anairplane Aerofl ot Tupolev-154 at MineralniyeVody airport in Turkey, and 
demanded the release of the hostages, the cancellation of the state of emergency that 
had been imposed by the Russian government in Chechen Autonomous Republic. 
Plane hĳ acking for movement. Airplane as a means of transport is the main objective 
of this category of actions, with passengers operating as an additional guarantee for 
terrorists. The aim is to ensure the movement of terrorists from an area that they are 
restricted or prohibited for any reason to exit to another geographic point. In this 
category, seven acts of hĳ acking of passenger airliners was conducted in the USSR in 
1990 only to att empt to leave the country because of personal, political, or econom-
ic motivation. In some countries, this category of terrorist acts remains a marginal 
method of migration of individuals or small groups of people with similar ideas.
Plane hĳ acking for disposal/destruction. By using an aircraft  as a weapon to hit selected tar-
gets, even though the target could be the passengers on board, providing an extra level of over-
all damage to the ultimate result of the att ack. The goal is to infl ict direct material damage to 
an opponent, in combination with political and psychological damage. This category of actions 
is directly linked with the parameters of asymmetrical warfare. The fi rstoperating precedent 
was set in December 1994, when gunmen from the Algerian terrorist organization (Armed Is-
lamic Group - GIA), hĳ acked Air France Airbus A-300 plane with 240 passengers on board in 
an att empt toslam it over Paris. There was a rescue operation by a rapid intervention team that 
helped to avoid fatal consequences. Also, it should be noted the hĳ ackings of four airplanes on 
Sept. 11, 2001, and using them as missiles against targets in Washington D.C. and New York.
Direct action against planes. Both, airlines and passengers/crew on board are the ob-
jectives of this category of att ack, whose goal is to destroy a plane in the air and 
kill people followed by material, political and psychological damage. In practice, ter-
rorists prefer to use improvised explosive devices (IED), rocket-propelled grenades, 
anti-tank, light weapons, heavy machine guns and sniper rifl es.
The development of air traffi  c has forced the need for regulating issues related to the 
criminal conviction of actions carried out on the plane. This issue is renewed espe-
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cially during the last decade; the hĳ acking of aircraft  has become a fairly common 
phenomenon, which seriously jeopardizes the aircraft , the lives of passengers and 
crew. Although most national legislation punishes such actions that endanger people 
and fl ights, yet a large number of hĳ ackers werenever convicted because their mo-
tive was almost always political and the country where they are sheltered sees their 
actionssympathetically.
The legislation that was adopted regarding off enses that made   on the plane as a start-
ing point had the principle of territorial jurisdiction. Starting from this, civil aircraft  
in fl ight are considered part of the territory of the country whose fl ag it holds, mean-
ing they are considered as "fl ying islands". Simultaneously, they can be considered 
as the territorial part of a country, so even it, the country whose fl ag the plane bears, 
can act against delinquents in the same manner as the countrythat own the ship and 
the country that harbors the ship can act in case of off enses carried out on commercial 
ships in their national or international waters.  
Tokyo Convention of 1963, regarding the abduction of aircraft  provides that all coun-
tries shall take all necessary measures that the legitimate captain of the aircraft  regain 
and maintain control in any case where a person through force or threat can under-
take any illegal act of kidnapping or exercise control over the aircraft  in fl ight. The 
country where the plane lands shall allow passengers and crew to continue their 
journey as soon as possible and return the aircraft  to the legitimate owners (Article 
11). The last rule shall be observed by all states, including those that are not contract-
ing parties. Tokyo Convention does not impose upon countries the obligation to hand 
over the hĳ ackers. Hague Convention of 1970, on the prevention of illegal abductions 
of aircraft  and the Montreal Convention on preventing illegal acts directed against 
the security of civil aircraft  of 1971, states that countries should severely punish per-
petrators based on their laws or to hand them over to the countrythat owns the plane.
The fi rst recorded hĳ acking occurred in May 1930, when Peruvian revolutionaries 
seized a Pan American mail plane with the intent to use it to drop propaganda leafl ets 
over Lima. Some hĳ ackings were recorded until 1947. Between that year and 1958, 23 
hĳ ackings were reported, carried out mainly by eastern Europeans seeking political 
asylum. The fi rst fatal hĳ acking in the world took place in July 1947 when three Ro-
manians killed a plane crew member.
Table No. 2 will show statistical data and att empted aircraft  hĳ ackings chronologi-
cally by years.

Year Airplane hijackings Airplane hijackings attempts 
1970 49 38
1971 38 20
1972 43 36
1973 17 12
1974 13 14
1975 12 11
1976 13 13
1977 18 16
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1978 13 13
1979 16 10
1980 29 17
1981 24 14
1982 19 11
1983 21 17
1984 21 7
1985 20 7
1986 5 6
1987 4 6
1988 7 3
1989 8 4
1990 20 12
1991 7 5
1992 6 2
1993 30 7
1994 22 5
1995 9 3
1996 3 12
1997 6 5
1998 11 2
1999 11 2
2000 12 8
2001 7 2
2002 2 8
2003 3 5
2004 1 4
2005 2 0
2006 1 3
2007 4 2
2008 1 6

Table2: Statistical Airplane Hĳ acking

Preventive measures in illegal interference in civil aviation safety

Tokyo Convention of 1963 (Convention for the actions and other acts committ ed on 
board the aircraft ), defi nes as illegal interference with international civil aviation", 
such acts, whether or not they are off enses, may or may not jeopardize the safety of 
the aircraft  or of persons or property therein, or jeopardizes discipline and order on 
board". Available in the Security Manual for safeguarding civil aviation against acts 
of unlawful interference (Doc 8973 - Limited) is a comprehensive defi nition of unlaw-
ful interference. However, from the crew perspective, three main forms of unlawful 
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interference are: disorderly passenger, hĳ acking and bomb threat. 
The protection of civil aviation against acts of unlawful interference requires constant 
vigilance and development and implementation of positive actions for preservation 
by international organizations and state institutions. While there is a clear need to 
strengthen security (application of measures) at all stages of the process associated 
with the transportation of persons and their belongings on the plane and cargo. Also, 
devices should be used for reading the personal identifi cation documents of pas-
sengers and fl ight crew, in order to strengthen the securityagainst fraud with forged 
passports etc.., and close cooperation between countries to strengthen the security 
against fraud. All these,undoubtedly, serve the purpose of detection of terrorists in 
order to prevent acts of unlawful interference. 
Among other important measures to protect, civil aviation against acts of unlawful 
interference is the staff  that is involved in the process, but for the staff  to be effi  cient 
they should be hired through a qualifi ed selection process, well trained and has a 
clean past (criminal background check). 
Implementation of technical measures to prevent acts of unlawful interference in civil 
aviation requires fi nancial means and personnel training. Developing countries are 
still facing diffi  culties in implementing full preventive measures due to insuffi  cient 
fi nancial , technical and material resources.
Civil Aviation Safety refers to the techniques and methods used in the protection of 
unlawful interference, including: the protection of passengers, staff  and aircraft  used, 
as well as other threats that may come. The large number of people that pass through 
airports every day presents a potential target for terrorism and other forms of crime 
due to the number of people located in one particular place.
The staff  that deals with the safety of civil aviation airports, especially those trying 
to prevent any threat or potentially dangerous situation that can enter or leave the 
country. If airport personnel will succeed in preventing acts of unlawful interference, 
in airports and airplanes, then we can say that the safety of civil aviation is at an ap-
propriate level. 
The mission of all those working for the safety of civil aviation throughout the world, 
is above all a humanitarian mission, which aims to enable safe travel of people across 
the world. Therefore, the Kosovars working for this purpose are part of that group 
in the world, which enables all citizens of the world to take advantage of the benefi ts 
brought byaviation capabilities, to travel faster and safer.
There are a variety of local and international rules that stipulate procedures to safe-
guard civil aviation against acts of unlawful interference. The system of civil aviation 
security has several layers or levels (rings) of security. at the external limit of the air-

port may be a layer. The imposition of measures outside 
of the buildings inside the airport limits, conducting pa-
trols, guard duty and supervision of aircraft  movements 
and parking places. Sett ing scanning equipment for scan-
ning passengers and goods, using sophisticated technol-
ogy. Protection or adding additional security measures 
for aircraft  with high threat.  
The authorities responsible for aviation security should 
be more responsible (strict) in the implementation of 
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standards that regulate the fi eld of civil 
aviation. The case of 9/11 2001, which 
occurred in the USA, when terrorists 
hĳ acked four American planes and 
three of them hit buildings and onehit 
the ground, causing the death of thou-

sands. In 1999, a report by the Department of Transportation Offi  ce of Inspector Fig. 
2. - Protection of aircraft  from diff erent security levels.
General (OIG) criticized the FAA to restrict unauthorized access to security areas at 
airports, stating that its investigators were able to penetrate areas that were secured 
at airports. Meanwhile, in 2000 this agency blamed the agency for issuing identifi ca-
tion cards for access to areas of the airport without suffi  cient control.  
In addition, it should be emphasized the recent cases concerning assassination at-
tempts in the form of package bombs (a bomb hidden in the ink cartridgeofa printer) 
shipped from Yemen through Germany to the UK. This issue forced to the present 
German governmentt o present in Brussels fi ve points, in relation to civil aviation 
security. Among them German Interior Minister urged that the civil aviation secu-
rity should follow the European level of security and transport planes coming from 
unsafe sites should be monitored and bett er checked. He also urged the creation of 
a test procedure according to the principle of sieve, check forkeywords in transport 
documentation and control of shipments of suspicious packages, e.g. "if a Jewish or-
ganization orders the delivery of copymachines from Yemen, it is such anunusual thing that 
raises suspicion and must be checked”�.
Improved security system in civil aviation, to include procedures relating to the pur-
chase of tickets in order to register and screen the passengers and their cargo, to 
ensure that individuals do not bring items on the plane that can pose a threat to pas-
senger safety. This also includes enhancing technical standards and 
Fig.3. – Concealed explosives in printer cartridge.safety control, forming security zones 
around airports, as well as improving conditions for all security services. 
In addition, improvement and introduction of protective measures of the airplane, 
aff ects the increase of safety in civil aviation. Establishing preventive measures 
aimed at preventing acts of terror in civil aviation. This will include the creation of 
databases for potentially dangerous passengers: more stringent procedures during 
the screeningof members of radical political organizations, religious sects, criminal 
groups, etc., and complete screenings of fl ight crews and technical personnel em-
ployed by airlines.  
Coordinating eff orts and expansion of cooperation between the civil aviation au-
thorities and the state security services. This includes the establishment of closer ties 
between the airlines and civil aviation authorities and the armed forces, intelligence 
and special services, law enforcement, immigration, and customs agencies in combat-
ing international terrorism and organized crime. 
Improving national and international legal mechanism to counter terrorism in the 
fi eld of aviation. Conventions and current laws are not suffi  cient to properly coordi-
nate the actions of countries to combat terrorist threats directed toward civil aviation. 
The expansion and deepening the cooperation between relevant professional struc-
tures at regional and international levels. This includes providing organizational, fi -



66

Vol. 6 No.1
May, 2020

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

nancial and technical support for specifi c countries that are located indanger areas. 
Passenger control at Pristina International Airport "AdemJashari" is performed rap-
idly thanks to passenger eye contact check method and sophisticated equipment 
that is used by airport security service for checks.
Passenger   eye control is conducted by focusing on the passenger. Who is the passen-
ger? If his past makes him reliable, no special att ention is directed to the luggage. 
If he falls into the category of suspicious passenger, he will be subject to detailed 
scrutiny. Most people spend about 15 minutes in checking. Not everyone should 
remove their shoes or make whole body scans. In the control process a 25-second 
interview is introduced where operators determine why the passenger arrived at 
the airport, where will hebe going and a background check. The purpose of this is 
to fi nd that sole passenger that can potentially be a terrorist and poses a threat to 
aviation safety.
Technology used for checkups at airportshelps make the selection of who needs to 
be checked, but the operator must be the one that stops the traveler who possess 
the illegal items.
Following we will present a story on acts of unlawful interference (bomb att acks) in 
civil aviation security:
  98% of bomb threats are hoax;
  Less than 2% of the bomb explosions were preceded by a threat warning, and
  The country's culture aff ects the type of att acker.
The question arises, who makes problems to the civil aviation security?
  Real att acker, trying to give legal warning;
  potential deceivers;
  "nuisance" callers who want to hamper operations;
  Delayed passengers, and
  People with mental problems.
How is this done?
  In writt en (paper / electronic);
  Personally, and
  Verbally, usually by telephone, most commonly.
Review and thorough analysis of acts of unlawful interference is done as soon as 
possible aft er each threat or att ack, the appropriate authority should perform analy-
sis and a summary of all what happened. Depending on the nature and severity of 
the action, writt en reports from participants may be required. In any case, all those 
involved should report according to their responsibilities, problems and successes, 
relationships with others, including the eff ectiveness of communication and observa-
tions on the need for the amendment or revision of plans for the implementation of 
measures to unlawful interference in civil aviation.

Conclusions

Referring to the data in this paper it appears that airlines, airports and airplanes are 
the main targets for intervention in civil aviation security worldwide. Therefore, to 
stop illegal interference in aviation scanners must be installed at airports and have 
well trained staff  regarding passenger control and identifi cation of suspicious items. 
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Installing new scanners at airports that check the body that can see through the 
clothes of the passengercannot be toosophisticated. It is the issue of respecting pas-
senger’s privacy. Of course, it is always a problem whether or not to use technologi-
cal equipment to see the body, as if the passenger is stripped. This would constitute 
violation of privacy.
Role of civil aviation in the security sector of the Republic of Kosovo is a vital one. 
Kosovo institutions entrusted the Ministry of Internal Aff airs with the responsibility 
of civil aviation security, since this area is sensitive. The fi eld of civil aviation security 
is new to the Ministry of Internal Aff airs, but must emphasize that have succeeded in 
establishing and maintaining the level of safety in civil aviation in Kosovo and the re-
gion, since this not only that aff ects the country of Kosovo but also the entire region. 
Statistics show that 80 percentof air accidents occur directly aft er launch or shortly 
before landing and oft en are considered to have occurred due to human error.
National Commission on Civil Aviation Security, which is headed by the Minister of 
Internal Aff airs, determines the extent of the threat to civil aviation against from acts 
of unlawful interference in the Republic of Kosovo. This committ ee ensures coordina-
tion, communication and cooperation between the competent authorities of the Re-
public of Kosovo in order to implement eff ective measures, actions and best practices 
for preventive and eff ective actions in emergencies. 
Given the problems in the short termtimeframe with the International Civil Aviation 
Organization (ICAO), Kosovo has initiated bilateral agreements with neighboring 
countries and the region since this was the only way possible to avoid the legal pro-
cedures of ICAO. This process can continue until clarifi cation of the status issue with 
ICAO and then Kosovo can record and publish new corridors through ICAO.
Traditional threats and risks in the civil aviation industry are abductions of aircraft s, 
aircraft  sabotage, airport sabotage, terrorist att acks on airports and airport parts, as 
well as acts of unlawful interference in aviation.
Cyber   att acks on civil aviation are a relatively small issue, but this is changing day 
by day, even though the adoption of new technology is an ongoing activity in civil 
aviation, the actual pace and scope of new information technologies has increased 
signifi cantly the risk of cyber att acks.
The manner of securing the plane from the terrorists and preventing them to carry 
out any acts, without having to board the plane will henceforth be a challenge. This 
can be done by taking the pilots family hostage by terrorists, who pilot the plane from 
the ground (the pilot takes orders from the terrorist on the ground).
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 Agency Theory and Audit Quality
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Abstract

Auditing plays a vital role in reducing both: information asymmetry by empirically confi rming 
the validity of fi nancial statements and agency problems. The principal- agent confl ict illustrated 
in agency theory, where principal (owner) lack reasons to believe their agents (managers) 
because of information asymmetries and contradictory motives. Information asymmetry deals 
with the study of decisions in transactions where one party has more or superior information 
than other. Agents (either directors or auditors) may be trustworthy without further incentives 
to align interest or monitoring strategies such as audit or increased regulation. However, the 
simple agency model would recommend that agents are untrustworthy because managers, 
auditors will have their own interests and motives. Independent auditor from the board of 
directors is of huge importance to shareholders and key factor to deliver high audit quality.
International Standards on Auditing (IAS) deals with the overall objectives set out for an 
independent auditor with its nature and scope allowing the independent auditor to meet these 
objectives in terms of conducting the audit of fi nancial statements.
Audit evidence which refers to the information used by the auditors in order to reach certain 
conclusion on the basis of which audit opinion is formulated. Audit evidence is formulated on 
the basis of information from both the accounting records in the fi nancial statements and the 
other information concerning the entity.
Professional judgment that is required in an audit by the IAS refers to the application of 
relevant training, knowledge and experience in an audit engagement with in the specifi ed 
context of auditing, accounting and ethical standards, in a way to smoothen the economic 
decision making regarding the courses of action that are feasible to the circumstances of the 
audit engagement.
Quality control procedures should be taken into consideration during the audit engagement 
level which could provide the auditor with reasonable assurance regarding the compliance of 
audit with the professional standards and applicable legal and regulatory requirements; and 
report issued by the auditor is under appropriate circumstances.
Kosovo ranks to be one of the small countries in the Balcan region. Taking the history of 
business establishments in Kosovo into consideration, we see that the corporate enterprises 
in Kosovo are relatively new. Thus, it was by the end of nineteenth century when debates 
and discussions started to breakout regarding the revision of the laws concerning audit of the 
fi rms.

Introduction

“The quality of audit services is defi ned to be the market-assessed joint probability 
that a given auditor will both (a) discover a breach in the client’s accounting system 
and (b) report that breach” (DeAngelo, 1981, p. 186).
One of the important att ributes of auditing is related to audit quality in a way that 
audit-fi rms lower the information risk by providing the fi rm-specifi c fi nancial re-
ports integrity and improving its quality. Audit quality is positively associated to the 
integrity of fi rms’ fi nancial reports and negatively associated with the fi rm-specifi c 
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information risk and its cost of equity capital. The quality of the fi rms’ disclosed in-
formation is enhanced by the audit quality, which in turn lowers the information 
asymmetry along with the detection and avoidance of accounting errors and mis-
statements (F. Hakim, Omri& I. Hakim, 2010, p. 152). The audit quality is normally 
related to the ability of the auditors to identify material misstatements in the fi nancial 
statements and their willingness to issue an appropriate and unbiased audit report 
based on the audit results (Turley &Willekens, 2008, p. 3).
During the past decade, scandals and economic events have made audit tenure and 
audit quality center of att ention for a lot of debate. Questions are raised from time to 
time that either auditor should be rotated on regular basis or they should be allowed 
to build a long-term relationship with the client. The eff ect of auditor tenure on audit 
quality is contentious. Previous studies entail mixed relation, both positive and nega-
tive associations, between auditor tenure and audit quality. Prior studies which argue 
that there is a positive relation between audit tenure and audit quality support their 
arguments with two diff erent explanations. The fi rst explanation is that the short- 
tenured relationship between auditor and client would weaken the audit quality be-
cause the auditors do not acquire suffi  cient client-specifi c knowledge (Meyer, Rigsby, 
& Boone, 2007, p. 66; Shockley, 1981, p. 785). 
The second explanation states that in the long-tenured auditor-client relationship the 
audit quality enhances due to the fact that the clients’ operations and reporting issues 
become much familiar and known to the auditor (Carcello & Nagy, 2004, p. 55; Mansi, 
Maxwell & Miller, 2004, p. 755). On the other hand some argue that long tenures de-
creases auditor independence and objectivity, and as a result reduce the audit quality. 
The opposing view is that sympathy between the auditor and the client increases in 
the long-tenured relationship, which leads to the reduction in audit quality because 
the auditors’ become more prone to the dangers in order to ‘turn a blind eye’ on inap-
propriate managerial actions (Fairchild, 2008, p. 23).
Credit and loan offi  cers, as users of audit reports, portray bett er comprehension 
of implications of audited fi nancial statements based on their routine exposure to 
the audit reports and fi nancial statements. Jensen and Meckling (1976, p. 331) have 
identifi ed auditing as one of the methods for monitoring and controlling the activi-
ties in the agency theory, where both the parties try to maximize their utilities. Due 
to information asymmetry, which means that, in general the manager knows much 
more than what is known to the owner in terms of the fi rm’s fi nancial position and 
performance; auditing plays a vital role in the principal-agent relationship (Eilifsen, 
Messier Jr, Glover & Prawitt , 2010, p. 7).
Stakeholders and regulators due to their concerns for the audit quality have criticized 
the auditing profession. Concerns are shown towards both the competence (discover-
ing a problem or making a correct judgment) and the independence (disclosure of the 
problem by the auditor) of the accounting fi rm (Duff , 2004, p. 1). From 2005 European 
Commission has enviasged the use of International Standards on Auditing (IASs) 
by all the EU member states in their statutory audits (Commission of the European 
Communities [CEC], 2003, 7). 
Kosovo adopted the IASs according to the plan of Kosovese accounting and audit-
ing authority (KCFR), which is a member of International Federation of Accountants 
(IFAC), with certain modifi cation in accordance the Kosovese legal and taxation re-
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quirements (e Standards Forum, 2010). In Kosovo the KCFR has suggested principle-
based model for independence which obliges the auditors in Kosovo to carry out 
their assessments based on this model to ensure that the threats which are presented 
in the model does not impair the independence of the auditor. Thus the auditors in 
Kosovo on the basis of this assessment should decide that whether they could over-
come these threats or if not then they should refrain from off ering their services to 
such a client (SFS 2001:883, cited in Chia-Ah & Karlsson, 2010, p. 7).
For both the researchers and regulators, audit tenure has been a major concern, bring-
ing into focus many of the factors associated with audit tenure. Diff erent countries 
in order to enhance the audit quality require companies to change their audit fi rms 
under mandatory audit fi rm rotation. For instance, both Brazil and Italy requires its 
public listed companies to rotate their auditors aft er a period of fi ve and nine years, 
respectively (Jackson, Moldrich and Roebuck, 2008, p. 421). In the US, in reference 
to the SOX Act aft er the collapse of Enron, the time period for audit tenure has been 
set to fi ve years (Healy & Kim, 2003, p. 10). The study of Jackson et al. (2008, p. 421), 
states that mandatory fi rm rotation does not increase the audit quality, rather the 
cost-benefi t analysis of mandatory fi rm rotation shows that its costs are higher than 
its benefi ts due to the development of auditor and client relationship in the early 
stages. 
While others suggest that mandatory fi rm rotation would help in the prevention of 
the collapse of large corporate fi rms, as is evident from the collapse of Enron, World-
Com, Tyco, Quest and Computer Associates which alone contribute to market capi-
talization loss of USD460 billion (Healey & Kim, 2003, p. 11). The auditor’s ability to 
detect irregularities is reduced by regular auditor replacement because auditor may 
need time to gain the expertise in the business that they audit (Fairchild, 2008, p. 24).
Diff erent studies by diff erent researchers in diff erent contextual environments with 
diff erent samples and diff erent factors present us with diff erent results and opin-
ions regarding the positive and negative associations between audit-tenure and audit 
quality (Johnson et al., 2002; Boone et al., 2008; Meyer et al., 2007; Mansi et al., 2004). 
Thus at this point we would not try to support any specifi c opinion regarding the 
positivity or the negativity of the relationship between audit tenure and audit quality 
as far as Kosovo is concerned. This study would make contribution to the existing 
literature on audit-tenure and audit-quality from the Kosovese perspective based on 
the regulations and standards adopted and followed by auditors in Kosovo.

1. Agency Theory and Audit Quality

Auditing plays a vital role in reducing both: information asymmetry by empirically 
confi rming the validity of fi nancial statements and agency problems. The principal- 
agent confl ict illustrated in agency theory, where principal (owner) lack reasons to 
believe their agents (managers) because of information asymmetries and contradic-
tory motives. Information asymmetry deals with the study of decisions in transac-
tions where one party has more or superior information than other. The contradictory 
motives such as fi nancial rewards, labor market opportunities, and associations with 
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other parties that are not directly related to principals can, for example, consequence 
for agents to be more optimistic about the economic performance of an entity rather 
than a performance of whole company. Diff ering motivations and information asym-
metries decrease reliability of information, which cause breach of trust that principals 
will have on their agents. 
Therefore auditors as a third party used to try to align the interests of agents with 
principals and to let principals to gauge and manage the behavior of their agents 
and strengthen trust on agents. This, however, brings new concept of auditors as 
agents, which leads to breach of trust, threats to objectivity and independence. When 
auditors perform an audit they are acting as agents for principals and this liaison 
therefore arising similar issues of trust and confi dence as the director-shareholder 
relationship, prompting questions about who is auditing the auditor. Agents (either 
directors or auditors) may be trustworthy without further incentives to align interest 
or monitoring strategies such as audit or increased regulation. However, the simple 
agency model would recommend that agents are untrustworthy because managers, 
auditors will have their own interests and motives. Independent auditor from the 
board of directors is of huge importance to shareholders and key factor to deliver 
high audit quality.
 However, an audit obliges a close working relationship with the board of directors 
of a company. The fostering of this close relationship has led question mark on the in-
dependence of auditors and ultimately question mark on audit quality (The Institute 
of Chartered Accountants in England & Wales, 2005, p.6-10).
 
1.1. International Standards on Auditing (IAS)
International Standards on Auditing (IAS) deals with the overall objectives set out for 
an independent auditor with its nature and scope allowing the independent auditor 
to meet these objectives in terms of conducting the audit of fi nancial statements. The 
intended users audit fi nancial statements on certain standards in order to enhance 
the degree of confi dence over the fi nancial statements. This is done in a way that the 
auditor provides an opinion regarding the trueness and fairness of fi nancial state-
ment in comparison with certain fi nancial reporting framework that do the fi nancial 
statements with all the material aspects of the framework (IFAC, 2010, p. 72).  IAS 
neither imposes responsibility over the management nor on those responsible for the 
governance in an entity and IASs also do not supersede the laws and regulations in 
that entity for the governance and responsibilities. Before the issuance of an audit 
opinion, the auditor is required by IASs to confi rm the reasonable assurance, which is 
the high level assurance but not the absolute assurance, that the fi nancial statements 
as a complete package are free from material errors either due to fraud or error. 
IAS provides the support to the auditors in order to help them in obtaining the rea-
sonable assurance in accordance to the objectives, requirements and applications de-
signed and presented in IAS. What is required by IAS from the auditors is:
• To enforce professional judgment along with maintaining professional skepticism 

while planning and performing the audit;
• Identifi cation and assessment of the risks associated with material misstatement 

either due to fraud or error, according to the comprehension of the entity and its 
environment;
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• For the response to the assessment of the risk, suffi  cient and appropriate evidence 
should be sought regarding the existence of material misstatements;

• Drawing conclusion in the form of an audit opinion regarding the fi nancial 
statements based on the audit evidences obtained (IFAC, 2010, p. 73).

Apart from the aforementioned responsibilities, an auditor might have certain re-
sponsibilities in terms of communicating and reporting results to the users, manage-
ment, and to the stakeholders both inside and outside the entity. IAS suggests that an 
auditor should either disclaim or withdraw itself from the engagement if the auditor 
is unable to acquire a qualifying or justifi able opinion regarding the fi nancial state-
ments or the obtained results are insuffi  cient for the purpose of reporting them to the 
intended users. Audit evidence which refers to the information used by the auditors 
in order to reach certain conclusion on the basis of which audit opinion is formulated. 
Audit evidence is formulated on the basis of information from both the accounting 
records in the fi nancial statements and the other information concerning the entity. 
For the purpose of IAS audit evidence is evaluated on two criterion such that both on 
the basis of quantity and quality of audit evidence. 
Quantity of audit evidence provides the suffi  ciency of audit evidence needed to aff ect 
the assessment of auditor regarding the risks of material misstatements, while qual-
ity of audit evidence provides the relevance and reliability of it in terms of supporting 
the conclusions drawn for the audit opinion. Associated with the audit evidence is 
the audit risk, which refers to the risk that the auditor would present an inappropri-
ate audit opinion regarding the fi nancial statements which are materially misstated. 
This audit risk is a function of material misstatements risk and detection risk. Where 
detection risk refers to the risk involved in the procedures conducted by an auditor in 
order to reduce the audit risk would to an acceptably low level would not be able to 
detect a misstatement that exists and that could be material on the basis of individu-
ality or in combination with other misstatements (IFAC, 2010, p. 75).
Risk of material misstatements refers to the risk that the fi nancial statements are ma-
terially misstated prior to audit. This has been classifi ed into two components which 
are the inherent risk and the control risk. Inherent risk refers to the susceptibility of 
an assertion in the fi nancial statements item in terms of class of transaction, account 
balance or disclosure to a material misstatement either in its individual presence or 
in aggregation with other material misstatements before driven under any related 
controls. 
Whereas control risk refers to the risk that a material misstatement that could be pres-
ent in an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure either 
individually or when aggregated with other misstatements, could not be avoided, 
or detected and corrected, on a timely basis by the internal control of an entity. The 
misstatement which has been oft en used refers to the diff erence between the amount, 
classifi cation, presentation, or disclosure of a fi nancial statement item being reported 
and the amount, classifi cation, presentation, or disclosure that was required for the 
fi nancial item to be in accordance with the identifi ed fi nancial reporting framework. 
Professional judgment that is required in an audit by the IAS refers to the application 
of relevant training, knowledge and experience in an audit engagement with in the 
specifi ed context of auditing, accounting and ethical standards, in a way to smoothen 
the economic decision making regarding the courses of action that are feasible to the 
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circumstances of the audit engagement. Whereas the professional skepticism in an 
audit refers to the att itude of an auditor in accordance to their questioning of mind, 
being alert to conditions which may provide any signs of possible misstatement due 
to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence (IFAC, 2010, p. 76-77).
An auditor needs to comply with the relevant ethical requirements such as indepen-
dence, integrity, objectivity, professional competence and due care, confi dentiality 
and professional behavior as identifi ed by International Ethics Standards Board for 
Accountants (IESBA), relating to fi nancial statement audit engagement. According to 
IESBA code, independence is described as both independence of mind and indepen-
dence in appearance. The independence of the auditor from its client tends to safe-
guard the abilities of an auditor to formulate an audit opinion without being aff ected 
by any pressures and infl uences that could lead to a compromise over the opinion. 
This auditor independence improves an auditors’ ability to engage with integrity, to 
be objective and to maintain an att itude of professional skepticism. 
For the crictical assessment of audit evidence it is necessary to have professional 
skepticism. This refers to the questioning of audit evidence which is contradictory 
and the reliability of documents and responses to inquiries along with other infor-
mation acquired from management and the ones responsible for governance. The 
auditor rules cannot be expected to disregard the past experiences of honesty and in-
tegrity of an entity’s management and the ones responsible for the governance (IFAC, 
2010, p. 85-86).
For auditor’s opinion and reporting it is necessary that it should be supported by the 
audit evidence. This audit evidence is obtained via audit procedures performed dur-
ing the audit engagement and are cumulative in nature. Other information sources 
which could contribute towards the audit evidence include information obtained from 
previous audits such as identifi cation of the changes by the auditor that could have 
occurred since previous audit and which could aff ect the current and be relevant to it. 
A fi rm’s procedures for quality control in terms of accepting and continuing with the 
clients could be another source which could form the basis for audit evidence. Apart 
from this the accounting records of an entity are also important contributors towards 
audit evidence. In certain cases, the absence of information or managements’ refusal 
to provide the requested information could be used by the auditor as audit evidence. 
The suffi  ciency and appropriateness of audit evidence are interrelated and are mea-
sured via quantity of audit evidence and quality of audit evidence, respectively. An 
auditor needs to perform the audit engagement both in accordance to the IASs and 
the auditing standards of a particular jurisdiction or country (IFAC, 2010, p. 88-94).
In case of recurring audits, the auditor should assess the circumstances under which 
the terms of audit engagement are required to be revised, and check if there exists 
a need to remind the entity regarding the existing terms of audit engagement. But 
terms of engagement should not be changed until and unless there is no reason-
able justifi cation for doing so. Both the auditor and the management of the entity 
shall agree upon the changes into the terms of audit engagement, and should form 
a writt en agreement.Quality control procedures should be taken into consideration 
during the audit engagement level which could provide the auditor with reasonable 
assurance regarding the compliance of audit with the professional standards and ap-
plicable legal and regulatory requirements; and report issued by the auditor is under 
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appropriate circumstances. The engagement partner should remain alert throughout 
the audit engagement by making necessary observations and inquiries in order to 
check for evidences of non-compliance with relevant ethical requirements by mem-
bers of engagement team on the basis of which the audit partner in consultation with 
other could determine the appropriate action in case of failure by the engagement 
team to comply with the ethical requirements (IFAC, 2010, p. 125).

1. 1.1 Auditing in Kosovo
Kosovo ranks to be one of the small countries in the Balcan region. Taking the history 
of business establishments in Kosovo into consideration, we see that the corporate 
enterprises in Kosovo are relatively new. Thus the Kosovese Company Law states 
that since then all the public listed fi rms, whether large or small in size, are required 
to be have their fi nancial reports audited by the independent auditors, with a con-
siderate opinion from the auditor regarding the quality of fi nancial information and 
the duties carried out by the management of the fi rm. Global enterprises operating 
in Kosovo do needs fi nances on the platform of international markets, and for that 
reason audited fi nancial reports are needed in order to authenticate their reports and 
bring credibility to it.
But then the auditors were mostly elected on the basis of good relations of the elected 
auditor with the fi rm’s management or with the fi rm’s owner. As the criterion for 
appointing an auditor was diff erent therefore only a few of the auditors possessed 
the knowledge or expertise of conducting an appropriate audit to detect the material 
errors in the accounts.

Due to this fact, fi rms were able to do fraud and embezzle both the auditors and the 
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shareholders. Thus, it was by the end of nineteenth century when debates and discus-
sions started to breakout regarding the revision of the laws concerning audit of the 
fi rms. The Kosovese Society of Auditors was founded, and the auditors argued that 
offi  cial auditors should be appointed by the state. 

Table 1 Distribution of the sample over sectors (KOSME SME Survey 2014)
Figure 2 Development of private sector enterprises (KOSME SME Survey 2014)

Conclusions

Findings further suggest that audit quality saturates aft er a period of seven to ten-
years, and that audit quality would be either high or uniform if the members of the 
audit team are rotated annually. As far as the audit-fi rm size and the brand-name 
are concerned then they do matt er in keeping the audit quality higher because of the 
fi rms’ reputation, resources, and expertise. During the early years of audit engage-
ment, although the audit quality might be lower but the engagement is taken up by 
the auditor with great enthusiasm and zeal. This portrays the value which an auditor 
might give to the auditors’ reputation, which is the perceived competence and inde-
pendence, such that the independence of an auditor both in appearance and in reality 
aff ects the audit quality to a great extent.
Findings of this study regarding the overcoming of issues related to the agency prob-
lem by the long-term relationship, we conclude that irrespective of the size of the 
fi rm, an auditor might not overcome the issues in between the management and the 
owners. As far as SMEs are concerned, then the owners cannot be segregated from 
the management, and mostly they are one and the same thing in SMEs, but if we take 
public listed companies into consideration then even in these large fi rms the auditors 
either have the relationship with the audit committ ees or with the management, and 
very rarely meets and interacts with the owners. Appointment of auditors is based 
on the consideration of diff erent factors, such as their expertise, knowledge, special-
ization, knowledge of accounting and auditing standards, understanding of tax laws 
and government rules and regulations etcetera. In case of SMEs, brand-name and size 
of the audit-fi rm does not matt er to a great deal during the selection of an auditor, 
but with the growth of the fi rm the requirements and considerations for the selection 
of an auditor might change. Client-fi rms on the basis of the complexity of their busi-
nesses and size of the fi rm are willing to pay high fees for the industry specialization 
and audit quality, but for SMEs they are not willing to pay for either of it.
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The appointment of auditor by the regulators rather than the client fi rms has been 
regarded as illogical and unjustifi ed, and might not be valuable both to the relation-
ship and the audit quality, and might lead to an audit failure. The other reasons for 
the audit failure could be improper planning by the auditor and incomplete informa-
tion from the clients’ side either due to error or fraud. The risks of audit failure can 
be minimized by improved internal control within the client fi rm, which would both 
help the client fi rm in their daily business operations due to their controls, and pro-
vide assistance to the external auditor during their audit engagement.
The purchase of NAS from the auditor is regarded as good for the audit quality as per 
the fi ndings of this study, as it enhances the knowledge of the auditor regarding the 
systems and operations of the client-fi rm. Auditors in Kosovo are supposed to follow 
diff erent kind of professional ethics both on the fi rm-level and on the state-level (IAS, 
RS, FAR). In the relationship of an auditor and client, the auditor is at time subjected 
to discussion regarding the audit opinion, and the opinions might be modifi ed either 
due to justifi cation or due to sympathy involved as far as the complexity or the nature 
of the error or problem is concerned.
The overall research study concludes that in case of SMEs, long-term auditor-client 
relationship is benefi cial, if the risk of auditor independence and the risk of compla-
cency which might develop during the relationship can be avoided or minimized. 
Apart from this the other factors which could increase the audit quality are NAS, 
industry specialization, knowledge and experience of the auditor, internal control in 
the client-fi rm, professional ethics involved, proper planning by the auditor, provi-
dence of true, fair and complete information by the client to the auditor, and appoint-
ment of auditor by the client-fi rm itself rather than the regulators.
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Abstract

The involvement of juveniles in criminal activities has become a concern for Law Enforcement 
Agencies in the Republic of Kosovo, in particular aft er the declaration of independence since 
2008. The study of statistics by law enforcement agencies in this area shows that in many cases 
the concern of the community is reasonable.
As can be seen from the fi gures, the ratio between the numbers of incriminated young people 
is very close to that of victims of this age. The criminal behavior of one group is aggravated in 
most cases to the same extent by their peers. This is one of the strongest reasons in studying 
the phenomenon to analyze these two components in parallel. The aggrieved party may in 
certain circumstances react by victimizing others. So, the impact on each other between the 
two groups is possible.
Not even 5% of children under the age of 5 in Kosovo are involved in preschool education. 
Educating children is a constitutional right. Nurseries are not a luxury but a necessity. They 
are a right guaranteed to all children, regardless of gender, ethnicity, background or religion. 
Early education shall be the priority of new governance. The more quality upgrades in 
kindergartens and schools the fewer children on city streets working for survival or begging.
Juveniles need shelter, family care, state and community care. No child deserves to be without 
a roof over his/her head and without quality education. The state must guarantee their 
development, welfare and education.

Keywords: Juvenile delinquency, Juvenile Justice Code.

Introduction

The Republic of Kosovo is one of the safest countries in Europe where crime rates 
against people and property are lower than in other countries in Europe and the 
number of serious crimes is decreasing. The standard of living is increasing and 
the justice system is being strengthened day by day in line with European Union 
standards.
Integration through education and work is increasingly being done with the rest of 
the EU countries. The region is changing and Kosovo is on the same footing as other 
Balkan countries where crime rates of all kinds are lower.
The involvement of juveniles in criminal acts is a growing trend, known to societies 
in the Balkans but also in Kosovo, especially in recent years.
There is no consensually accepted defi nition of juvenile delinquent behavior but some 
authors defi ne delinquency as unbalanced emotional behavior, others as persistent 
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antisocial behavior, or deviant behavior as defi ned by the authorities.
However, the delinquency of juveniles and young people is a status determined by 
the court on the basis of domestic law, based on the evidence and data collected. 
The criminal-legal position of juvenile is only one circumstance that conditions the 
application of criminal law measures as a last resort in the fi ght against juvenile 
delinquency.
Criminal legislation, although it has clearly regulated the penal-legal position of 
juveniles, has not been suffi  ciently eff ective to combat juvenile delinquency more 
successfully. However, even the most up-to-date criminal law norms will not have the 
expected eff ects unless appropriate staffi  ng, organizational and normative strategies 
are developed in detecting, adjudicating juveniles and executing sanctions against 
them.
Juvenile delinquency is increasingly becoming a worrisome problem in society. 
Delinquent behaviors are much more prevalent today than in the past 1. The social 
transition in the Republic of Kosovo is characterized by profound and intense social 
changes, which penetrated all spheres of human life. This kind of social situation, 
which at the beginning of the social transition,  ruled in almost all spheres, enabled, 
among other things, to increase the level of criminality and other negative phenomena. 
This situation was also signifi cantly refl ected in the increase in deviant activities of 
the young age group between 14-18 years, such as drug addiction, alcoholism, theft , 
various murders, etc. 
According to the Kosovo Police, juvenile delinquency is a phenomenon that manifests 
itself in disrespect of moral and legal norms.2 
Although there are considerable discrepancies between data from diff erent sources, 
all data proves the increase in the number of juvenile off enses in recent years.3 
Exploring the factors that infl uence this phenomenon on one hand, and fi nding ways 
to minimize it, is constitutes a very important issue for Kosovo society. 
Juvenile delinquency, as a very complex phenomenon, is a phenomenon that requires 
a special commitment to research. In this regard, there is a particular need to study 
and analyze its volume in our society. The above factors are oft en accompanied by 
economic ones, namely juveniles who, due to the diffi  cult economic conditions while 
being forced to do any kind of work, fall prey to abuse and exploitation by adults, 
being oriented towards criminal behavior.
The family is the cell of the society in which one is raised and educated. But the “dark 
side of the family” is hidden where parents communicate harshly, juveniles living in 
confl ict, where emotional, psychological, or physical violence is unintended, due to 
the lack of emotional and psychological support, for children who feel solitary or out 
of parental att ention, etc.
School is another important aspect of educating a juvenile, but oft en this environment 
that should be warm, welcoming, stimulating and inspiring for knowledge can be 
such that instead of empowering juveniles for life, it can infl uence to dropout.  
Juvenile delinquency in the years following independence, respectively during 
1  Knoll dhe Sickmund 2012
2 www.kosovopolice.com/repository/docs/ dhuna_ne_mes_te_bashkemoshatareve_dhe_delinkuence_e_ te_
miturve.pdf, marrë më, 05 Korrik 2015.
3  UNICEF, 2008.
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2009-2019, is identifi ed as a problem that needs special treatment. According to the 
statistics of the Kosovo Police for 2009-2019, the type of criminal off enses committ ed 
by juveniles in Kosovo includes theft , misdemeanor, unlawful possession of a 
weapon, breach of public peace and order, aggravated theft , threats, bodily injury, 
att empted murders, risk of traffi  cking, robbery, abandonment of home and school, 
assaulting other persons, possession of psychotropic substances, intimidation, fi ghts, 
traffi  cking, threatening an offi  cial person, etc.
When a juvenile does not feel part of a group, when he/she does not receive the 
necessary att ention or support at school, when he/she is prone to stigma or feels 
isolated, he or she can freely drop out and tend to commit him/her to extracurricular 
activities. 
Juveniles have become a real problem for public safety and security statistics when 
it comes to selling or distributing forbidden substances. Their use of narcotics and 
alcohol can cause behavior problems in the community, with increase of aggressive 
behaviors.
According to recent reports and based on scientifi c theory, the causes and forms that 
encourage young people to fall into delinquency are mainly:
 Transition,
 Family,
 Socio-economic conditions,
  Lack of adequate youth institutions, etc,

In some Western European countries, when studying juvenile delinquency, researchers 
diff erentiate between juveniles and a particular category that is well known to the so-
called "young adults". The focus here lies to persons aged between18 and 21 years, 
but also in some cases up to 23 or 25 years.4

See table 15

Chart of statistics of cases presented at schools and comparison between years 
2013-2019

4  Criminal policy, E. Elezi dhe V. Hysi, Tirana 2006, pg. 155.
5  Statistics of juveniles involved in criminal offenses for the period 2013-2019 according to KPIS
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Table no.2�

Reported 
cases  2013 34 42 40 36 32 29 13 12 44 36 49 20 387

Reported 
cases 2014 79 57 52 42 46 29 8 14 38 53 63 31 512

Reported 
cases 2015 40 42 81 52 47 58 95 15 50 32 36 19 567

Rastet e 
paraqitura 

2016
46 44 66 52 59 27 20 9 33 49 59 58 522

Reported 
cases 2017 41 56 76 43 68 29 5 5 38 63 91 79 594

Reported 
cases 2018 44 65 55 43 47 40 4 9 51 64 55 0 477

Reported 
cases 2019 6 40 75 49 66 37 13 11 42 54 48 49 490

Family and family environment shape the lives and character of children, youth and 
adults in general. Many juveniles and young people involved in criminal off enses 
come from troubled families. The rise of criminality at a young age in the last ten years 
is directly related to the crisis that the family experiences during the development of 
society
 Juvenile crime is most oft en found in individuals who come from families with a 
history of divorce, violence, single-parent or immigrant children.
In such environments, with signifi cant emotional but also material defi ciencies, 
children and adolescents do not get the model they need at this stage of their 
development. Models are either missing at all or are deformed and problematic. 
Children feel unsupported, neglected, and not respected at all. Moreover, the 
environment off ers them stressful, diffi  cult and oft en unbearable situations.
In order to achieve concrete results, there is a need for joint and coordinated work 
between the Police, the Ministry of Education, the Ministries of Culture, Youth and 
Sports, civil society organizations working to raise awareness of citizens to report 
such cases and persons with a criminal background, etc. 
Many researchers of crime at an early age emphasize the role of the school. The 
education system is regarded as the main factor in combating poverty and instability 
in the family. School is a place where children are educated, formed and raised. Today's 
juveniles and young people do not have the opportunity to reach their desired level 
of education at 100 percent. 
According to all studies, juveniles involved in criminal conduct are more likely to 
continue their involvement in criminal off enses. Children in confl ict with the law are 
2 to 3 times more likely to be involved in serious, violent and chronic off enses than 
individuals involved in criminal off enses at adulthood.6

Many of the factors of juvenile delinquency appear to be diff erent from the factors 

6  Child delinquency, May 2003, pg 1.
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that promote juvenile delinquency. The driving factors of crime at a young age seem 
to be more biological, individual and family in nature.
Specifi c indicators, such as aggressiveness or high levels of impulsivity, or att ention 
seeking, are products of many infl uences ranging from genius to the environment in 
which the child grows up. Aggressiveness is proven to be the key indicator of future 
criminal behavior.
Research shows that children with aggressive behavior at an early age, even in 
kindergarten, have been found to be adolescents and young people involved in 
criminal off enses. Anti-social behaviors att acked at a young age are also an indicator 
of criminality in adulthood. This fact is more related to the criminal behavior with the 
boys. In addition to early anti-social behavior, family characteristics are important 
signals for an early involvement in criminal behavior. Furthermore, research suggests 
that the older brother or sister involved in criminal behavior can serve as a powerful 
driver for engaging in such behavior.
The Juvenile Justice Code entered into force on August 20, 2010 and as amended 
7addresses all issues related to juvenile delinquents, educational measures and 
penalties for juveniles who commit criminal off enses. According to this Code, 
juveniles who did not reach the age of 14 at the time of the commission of the off ense 
are punished by criminal sanctions. This law divides the juveniles into two groups: 
juveniles 15-16 years of age and adults 17-18 years of age.8 
Under this law, only open type measures and educational measures sending them 
to institutions can be taken against the juveniles. As for adult juveniles, in addition 
to educational measures, imprisonment for juveniles is also foreseen. The Code 
stipulates that the court, when imposing criminal sanctions, must take into account 
the juvenile's development, health status, gravity of the off ense and educational level.
Many international conventions also refer to the protection of children and 
juveniles, such as: The 1959 Declaration of the Rights of the Child, which states that 
"the child needs full love and understanding for his full and balanced personality 
development." This formulation clearly demonstrates the need for its growth in a 
balanced environment and off ers all opportunities for full development. Even the 
European Social Charter provides that children and adolescents have the right to 
special protection against the physical and moral dangers to which they are exposed. 
In the area of employment, the Charter stipulates that juveniles under the age of 
18 who are active in the workplace must be subject to regular medical check-ups 
and employers must protect them from the moral and physical dangers they may 
encounter while working. The Charter also obliges States Parties not to allow children 
pursuing compulsory education to engage in certain activities that impede the full 
acquisition of this education.
Many Conventions that contains provisions on the rights of juveniles, the Convention 
on the Rights of the Child adopted by the UN General Assembly in 1989 is of 
fundamental importance; a child is any person who has not reached the age of 18 
years.

7  Code No. 06/l-006 of justice for children, Code No. 06/L-006, 14 September 2018.
8  Code No. 03/ L-193, 8 July 2010.
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External or objective factors infl uencing juvenile delinquency

Many of the factors of crime in adults seem to be diff erent from the factors that 
promote youth crime. The drivers of crime at a young age seem to be more biological 
in nature than individual and family factors. Social factors play a role in the youth, the 
group they belong to and consequently many of the criminal behaviors are acquired 
and learned. However, the nature and casual force of the risk factors remain to be 
established, and no single factor can explain juvenile delinquency. On the contrary, 
the greater the number of risk factors (eg poor parental care combined with poor 
learning outcomes) or the broader scope of factors (risk at home or at school), the 
greater the chance of engaging in criminal behavior at a young age.9

Antisocial Behavior - Early antisocial behavior may be the most accurate predictor 
of later life delinquency. Antisocial behavior generally involves various forms of 
breaching the rules and aggression, such as theft , physical assault and vandalism.
Cognitive Development - Poor cognitive development and behavioral problems in 
early childhood may explain the link between achievement and delinquency. Some 
studies have shown that delinquent verbal intelligence is lower than nonverbal.10 
Neuropsychological defi cits present at birth can aff ect the appearance of behavioral 
problems as they aff ect the temperament of the child. These defi cits can aff ect control 
over speech, att ention, aggressiveness, and hyperactivity.11

Hyperactivity - Clinical studies of hyperactive children have established evidence that 
these children are at high risk for performing delinquent acts later. As for example, 
hyperactivity of  children at kindergarten turned out to be the best predictor of 
subsequent delinquent behaviors, compared to a lack of prosocial behavior and 
anxiety.12

The individual - individual risk factors in psychological theories have linked criminal 
behavior to cognitive problems and personality traits such as impulsivity and low 
self-control. Development theories argue that engaging in criminality is a life-long 
phenomenon and can be triggered or interrupted depending on the infl uence of 
family factors, peers, as much as individual characteristics.
Family factors and community factors may be the most infl uential factors in youth 
criminal behavior. Family risk factors include factors such as: severe discipline, 
discontinuous discipline, low parental monitoring, socioeconomic status, ineff ective 
parenting styles, mistreatment of children and confl ict between parents. There are 
other risk factors such as low aff ection and cohesion in the family, ineff ective parental 
discipline, low parental monitoring, family hostility, parental diffi  culties, and high 
stress.
School - although some of the factors mentioned are the same for some juveniles in 
confl ict with the law, the features and combination of these factors vary from case to 
case. Demographic characteristics such as gender, age, and ethnicity are associated 
with the level of recurrence. Family, peer, and school factors are known to infl uence 
9 Ani Beqo & Blerta Doçi: Juveniles in confl ict with the law (Analysis of factors that infl uence juvenile 
delinquency), Tirana 2015, pg. 16.
10 David M Fergusson and John L Horwood: Early disruptive behavior and later school achievement and 
delinquent behavior, Journal of Abnormal Child Psychology, New Zeland 1995, fq. 122.
11  Ibidem, pg. 125.
12  Ibidem, pg . 127.
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recidivism, as well as substance abuse and mental health problems. Another set of 
characteristics, related to the repetition of crimes, are those related to the environment 
in which the juvenile resides.
Based on our research, it has been shown that juvenile delinquency is heavily 
infl uenced by processes in the community, especially where economic disadvantages 
reduce collective effi  ciency. The ease of fi nding drugs and alcohol, the concentrated 
presence of juveniles with criminal att itudes, and associating with "unconventional" 
companions have been found to be factors in the community sphere that infl uence 
the recurrence of juvenile crimes. The likelihood of repetition and the type of off ense 
a juvenile will commit depends largely on the community in which the juvenile lives.
Recognizing and identifying risk factors and protection factors is important for 
understanding criminality. This recognition helps to focus eff ective prevention 
interventions on individuals or groups that face these factors, and understanding 
and knowing defense factors helps to plan and design interventions that develop the 
individual's potential to terminate criminal involvement.
Socio-economic conditions as a factor. During economic crises, various economic 
downturns occur, showing a shortage of material goods and rising prices that exceed 
the bounds of purchasing opportunities by the broad masses of the lower population. 
In such conditions appear apathy, despair, personal crisis, confl icts with asocial and 
confl icting behavior, suitable for any kind of criminality. Thus, objective and subjective 
factors condition the occurrence of criminal activity and thus it is greatly enhanced 
by the economic crisis of any kind. The research reveals that unemployment, housing 
conditions where hygiene is lacking, various diseases are linked to criminality and 
become crime shelters, in which many people are subject to degrading infl uence and 
are forced into various criminal off enses, mainly with juveniles who seek the sources 
of existence. It should also be taken into consideration that these criminal acts can 
also be found in rich contemporary countries with high economic development and 
large numbers of employed residents. Persons involved in criminal off enses are not 
characterized as having a strong character or other positive qualities. This is why 
people say that "unemployment is the source of all evil".
The means of public communication, as a factor, infl uence to convey numerous 
contents of informative, educational, entertaining, scientifi c character to the citizens 
and thus through them are fulfi lled some of the necessary needs and requirements of 
the modern man. Mass media also infl uence the development and formation of the 
human personality, especially the younger generation. The various contents, writings 
and presentations of these tools, young people have the opportunity to be informed 
and gain a lot of knowledge.
Internal or subjective factors infl uencing juvenile delinquency
Depending on how they are developed and how they function, they infl uence 
behavior, and actions of personality depend largely on the individual's biological 
and psychological structure.
Human personality is built on psychic and biological grounds. These are two 
important components for his development and formation as a normal personality. 
For sure, in addition to these properties and components there are also so-called 
social and family components or bases. An individual, as a personality, has a special 
psychic structure which from birth to death has a great infl uence on his behaviors and 
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actions. Depending on how personality has developed and cultivated throughout his 
life, the psychic basis has an infl uence and is refl ected in his behavior and actions.
Motives as a factor are also qualities and att ributes of personality, human activity, 
the actions and commitments of the individual presented and developed on the basis 
of some internal impulses and incentives. Motives are the driving forces that drive 
an individual to be active and direct his activity in life. Motives as personality traits 
consist of elements of consciousness and willingness.
Mental disorders as a factor, the need to study subjective circumstances related to 
mental disorders should be emphasized. The problem of the relevance of so-called 
mental illnesses or mental pathology to criminal behavior has been given great 
importance in criminology. Such are the psychopaths, neurotic, psychoneurotic, 
emotionally unstable, egocentric, and so forth. 
These individuals are most oft en perpetrated as perpetrators of various criminal 
off enses, but this does not necessarily mean that they are the perpetrators of the 
off enses, as the environment, social environment and certain family conditions are in 
most cases the  infl uencers of such off enses.
Causes and consequences
In many EU countries, the increase in juvenile delinquency has been due to the 
increase in poverty, poor economic conditions and rising unemployment.
The general transition crisis in Central and Eastern European countries, where the 
transition from a centralized economy to an open market economy, was accompanied 
by an increase in juvenile criminal behavior due to the weakening of social structures 
of socialization, such as: family, education system, social service institutions, etc.
Juvenile delinquency is closely linked to economic factors, such as youth and parent 
unemployment, poor economic conditions, and poverty in many of the subsistence-
income households, as well as the patriarchal model of family living, where parents 
are constantly pressured to restrict the freedom of action and thought of these young 
people.
Uncontrolled use of information technology is one of the causes of youth involvement 
in criminal off enses.

Conclusions

Juvenile delinquency is a serious problem worldwide and not only aff ects the 
victim of crime, but also the family, juvenile rights, their future and society at large. 
The increase in juvenile off enses is generally determined by the prevailing social, 
economic, and cultural conditions in a country.
Young people living in diffi  cult situations like poverty, dysfunctional families, drug 
abuse, and divorce or death of family members are at risk of becoming delinquent.
In order to prevent juvenile delinquency in society, the community should be 
actively involved in providing basic services for the well-being of their children and 
cooperation with juveniles.
The issue of juvenile delinquency is a serious issue in our society today which 
demands more att ention as it determines the values of the next generation. So this 
proves that the government and all other agencies and NGOs that have a role in 
resolving this issues should pay more att ention.
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Parents and society in general have a duty and role to solve this issue. 
Juvenile delinquency must be prevented before it is distributed to a level where it will 
be too late to do something about it. Each individual should be treated separately as 
each individual has diff erent factors that aff ect him/her and their life in particular.
Various programs should be developed to ensure that the juvenile is rehabilitated to 
the highest level desired.
New technologies and remediation procedures should be put in place to ensure that 
this issue is diagnosed early and if a disorder is detected in a child, then it is provided 
with the necessary assistance and should be improved. This will ensure that the 
number of reported cases of juvenile delinquency is fully reduced.
Family interactions have a greater impact on delinquency. Children educated by 
competent, loving parents who avoid the use of physical forms of punishment are less 
likely to commit serious crimes either as minors or adults.On the other hand, children 
raised by parents who neglect or reject them are likely to be heavily infl uenced by 
their community sett ings, which may provide opportunities and encouragement for 
criminal behavior.
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Abstract

The legal nature of diplomatic and consular functions is of particular importance in the 
legal sciences. It also fi nds more specifi c treatment in international law, diplomatic law and 
consular law. Therefore, this paper aims to clarify the legal aspect of diplomatic functions 
with international and institutional political elements that are regulated by international rules 
and conventions which are applied between states respectively, in diplomatic relations. This 
article is based mostly on international and local literature, especially as it focuses on the 
diplomatic and consular functions, which are constructed and conceived by the opinions of 
various authors, and it is providing additional treatment. Although diplomatic and consular 
functions have changed over time, today they enjoy a special place not only in international 
law but also in the exact sciences. Regardless to the importance of diplomatic and consular 
functions, it must always take into consideration that their functions do not complement each 
other for a long time, as in this case the meaning and role of diplomats and consuls in relation 
to other states will be lost. Therefore, the diplomatic mission is intended to represent the state 
in the entirety of diplomatic relations, which consuls does not have this right.

Keywords: consular, convention, diplomatic, representation, state.

1. Diplomatic functions

It is important to mention that what are the diplomatic representatives and consuls 
in general, before to talk about the legal nature of diplomatic and consular functions. 
Also, for the author’s views on diplomatic and consuls representatives, having into 
consideration various of international acts, such as international conventions and 
internal laws of the states which regulate this matt er more specifi cally, and what 
should be done in order to regulate this matt er, namely the  questions which relates 
exclusively to diplomatic and consular functions. 
As is known in the Roman system for the diplomats it was important its own right. 
Generaly, they have ad hoc functions who travelled between cities and negotiated 
the terms (Eilers, 2009: 6). Todays, in diplomatic theory, except to profi ling of 
diplomatic missions and diplomatic agents, namely, there is also the defi nition of 
diplomatic functions. And, this defi nition in most cases includes: (a) representation; 
(b) negotiations; (c) protection of interests; (d) supervision and notifi catio and; (e) 
advancement of the diplomatic relations (Марковски, 2016: 100). It is important to 
emphasize that in general in international law, the receiving state not only generally 
accepts that diplomats should have immunity, but it also has to give its consent to a 
specifi c diplomat enjoying the relevant immunity [sic]! (Orakhelashvili, 2008: 166). It 
is an important condition which is necessary to be provided during the performace 
of diplomatic functions by diplomats.
According to article 3 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961), the 
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functions of a diplomatic mission consist: 
(a) Representing the sending state in the receiving state;
(b) Protecting in the receiving state the interests of the sending state and of its 

nationals, within the limits permitt ed by international law;
(c) Negotiating with the government of the receiving state;
(d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving 

state, and reporting thereon to the government of the sending state;
(e) Promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, 

and developing their economic, cultural and scientifi c relations.
It is important to mention that with these conditions diplomatic missions are not 
prevented  to performance consular functions (VCDR, article 3, paragraph 2).

1.1. Representation
This function during its development has enabled both meaning and signifi cance 
at the same time. Earlier the diplomatic representatives of foreign countries have 
represented their monarchs, who in their dynasty has built personal foreign policy. 
But in the era of modern diplomacy, respectively, with the process of nation-state 
consolidation is expressed the permanent representation of states in the processes of 
diplomatic relations (Марковски, 2016: 101). However, the fi rst function of diplomats 
is to represent the sending state in the receiving state and to act as a channel of offi  cial 
relations between the governments of the two states, namely the sending state and 
the receiving state (Sen, 1965: 47).
If we do a detailed analyse of article 3, paragraph 1a of the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations (1961), it turns out that the function of representation is defi ned 
as the representation of the state that accredits it in the state in which it is accredited. 
It is also the broad of understanding the meaning of the representation. In this way 
the diplomatic agent represents his state in all relations with the state in which he is 
accredited and especially before the highest state bodies. This also has to do with the 
representation of the head of state who appoints ambassadors. Thus, the head of the 
diplomatic mission as a representative of his state, maintains regular contacts with 
the institutions of the receiving state, and receives and provides offi  cial information 
on behalf of his government, respectively he is as a permanent mediator in relations 
between two states. The representation has other content as well. Thus, diplomats in 
majority part of the population of the receiving state give an overview of his state. 
Therefore, public behaviour and his private life in the area in which he performs his 
duties are very important and are taken as important criteria for his assessment by 
the ministry for foreign aff airs (Марковски, 2016: 101).
The function of representation may in some cases also be entrusted to the members 
of parliament appointed as special, for their commitment to aim resolution of certain 
issues. In these cases, representation should be considered as a function of temporary 
nature (Марковски: 102).

1.2. Protection of interests
Protection of the interests of the sending state and its nationals is one of the primary 
duties of an envoy (Sen, 1965: 60). This function consists in protection of the interests 
of the state and its citizens who has residence in the receiving state and protecting 
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of the interests of the legal entities located in the territory of the receiving state. 
Their activities are focused on preventing and resolving of potential problems in 
performance of the rights of their citizens and legal entities under international 
agreements that exists. In case of violation of these rights and interests, the diplomatic 
representative has the right of diplomatic intervention to the competent institutions 
of the government of the receiving state. This intervention is undertaken aft er all 
legal remedies have been spent, which allows the positive rules of the receiving 
state. However, in case a serious violation of these rights, respectively, the interest 
of his state, the diplomatic representative shall use diplomatic intervention even 
before the regular procedure. Diplomatic protection is essentially of political 
importance. The intervention of diplomatic representative represents a sovereign act 
on the highest bodies of other sovereignty, for which the representative within his 
competence, demands that the interests of his state and its citizens are not violated. 
In most cases, the diplomatic intervention is carried out through the ministry for 
foreign aff airs, the prime minister or the head of state, no matt er which institutions 
are competent to resolve the particular issue. Accordingly, diplomatic protection 
unlike consular protection, rightly involves mixing the diplomatic representative in 
a regular procedure with the aim to solve the case. The undertaking of diplomatic 
intervention in principle has political signifi cance because it takes place in the spirit of 
establishment of political relations between two countries. Therefore, during taking 
of these actions it is important to have a prior confi rmation knowledge. During such 
intervention, there are foreseen many ways, depending on the importance of the 
problem and its development, and the relations between two states. The diplomat 
can make friendly remarks about the problem presented, to use protests of various 
types and degrees, up to the introduction of retorsion1 measures, and termination of 
diplomatic relations. Diplomatic intervention on a specifi c and serious issues related 
to the vital interests of the state can also be undertaken by the media information and 
the public in both countries (Марковски, 2016: 102-103).

1.3. Negotiations
In practice, it is diffi  cult to distinguish negotiation from representation, although 
the latt er is primarily a generic description of all diplomatic functions. In fact, most 
defi nitions of diplomacy are based upon the notion of negotiation (Blum, 1986: 89).
With regard to negotiations the role of diplomatic agent is taken into consideration, 
where the government want to entire into a treaty with another government, such 
as a treaty of friendship and commerce, or treaty of extradition, or a treaty of air 
agreement relating to fl ights and its aircraft s there is need a formal negotiations. 
These negotiations for a treaty may sometimes be entrusted to a special mission2, 
if a subject matt er is of a technical nature. It is, however, obvious to those who have 
anything to do with the international aff airs of a state that long before the negotiations 
start, much careful preparation and planning on the part of the diplomatic envoy is 
necessary. From the time he receives intimation from his home government regarding 
1  Retaliation is a measure of self-help which is undertaken as a retaliation or vengeance for the acts of one 
state which, while are not unlawful, i.e. does not constitute a violation of international law, and are inhumane 
or unfair to the other state. Therefore, the retaliation is a lawful act, which is directed to infl ict harm to the state 
that has committed before against unfair act. Such acts are particularly provided in customs and tariff policies, 
which have the effect of damaging or disadvantaging the interests of the other state.
2  The Convention on Special Missions was adopted by the General Assembly of the United Nations on 8 
December 1969. It Entered into force on 21 June 1985.
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their interest in the conclusion of a particular treaty, the work of the diplomatic agent 
begins. He is to proceed cautiously and tactfully, and in the beginning, informally 
perhaps by throwing feelers to see whether the government of the receiving state are 
at all interested in principle to the conclusion of such a treaty (Barder: 195). However, 
in international law there are several types of international agreements named as 
such, but there is still a big diff erence between them. Therefore, the international 
agreements can be in the form of agreements and international treaties that eventually 
become a part of the internal legislation of the concerned state.

1.4. Reporting the sending state
Reporting is one of the oldest and most important functions used by diplomatic 
representatives. In the earlier, as a result of the development of diplomacy, the 
reporting understood transferring of the message or responding to reports of war 
alliances respectively, plans the creation of a network for secret reports and similar 
reports. Whereas today the implementation of this function relates to social life, the 
political situation, respectively in all areas which represent the object of interest 
of the sending state, including issues in the military area (Марковски, 2016: 104). 
Therefore, even the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961), considers the 
notion of reporting as very important, whereby diplomatic representatives can use all 
remedies with the aim to inform their country as sending state. This issue is provided 
in article 3 of the aforementioned convention, which is of great importance in the 
diplomatic relations of states.
The data collecting which are in interests of diplomats is provided by legal 
remedies respectively, by monitoring of the situation in the receiving state, by 
public information, through offi  cial communication with representatives of the 
receiving state, offi  cial notifi cations by the receiving state, etc. However, in practice, 
in similar cases happened the diplomats to provide this information by avoiding 
the legal route, which is contrary with internal law of the receiving state and with 
international law (Марковски, 2016: 105). Therefore, from these unlawful actions of 
diplomats it becomes in situation of breach of the principle of non-interference in the 
internal aff airs of states, which is a very important principle in international law and 
international practice.

1.5. Promotion of friendly relations
Except other functions of diplomats, the promotion of friendy relations is very 
important att ention which consists in promoting of friendly, relations between 
peoples of sending state and receiving state. This function of diplomats must include 
the active promotion of understanding between the sending and receiving state and 
their peoples as also promotion of their economic, cultural and scientifi c relations. As 
is known the wars began when people has misunderstanding in diff erent fi elds and it 
was needed a diplomats to deal between two states, namely with the government of 
the receiving state, always having in mind the policies and practices of his government. 
However, today the diplomats are invited to speak in public occasion where a special 
programme featuring his country is arranged. Many countries welcome such public 
contacts of ambassadors which facilitate the means of creating understanding. In 
Britain and the United States, television interviews are oft en arranged with the heads 
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of diplomatic missions (Sen, 1965: 67). Therefore, during his speeach the diplomats 
can have objection on the matt ers, and it relates to his government. But sometimes he 
also can be critical on the policies of the government of the receiving state for which 
it may amount to interference with its internal aff airs (Sen, 1965: 68). Therefore, the 
presentation of diplomats in such manner it is very important in terms of relations 
between the two countries, especially in case of dissatisfaction or in giving critical 
instructions to the government of the receiving state.

1.6. Performing of consular functions
In international practice of the states the diplomat during his activities of diplomat 
functions, he also maintains contacts with their receiving country, businessmen and 
bankers almost with its ministers and politicians, overseas governments also with the 
consulate or consulate general. So, his main tasks are consular, sure aft er looking the 
interests of the nationals of his country either resident in or visiting his consular area) 
and commercial (promoting his home country’s business interests and relations with 
businesses in his area). However, the diplomat keeps in close touch with the political 
and civic events in his area and with leading political and media fi gures in it, both 
to underpin his offi  ce consular and commercial work and also to enable him to send 
to his ambassador or high commissioner in the capital periodic political reports and 
analyses of events in his parish [sic!] (Barder, 2014: 193, 194). 
However, in the exercise of consular functions a diplomatic mission may address: (a) 
the local authorities of the consular district; (b) the central authorities of the receiving 
state if this is allowed by the laws, regulations and usages of the receiving state or by 
relevant international agreements (Jazbec, 2008: 215).
Another case we have the role of general consuls are members of diplomatic service, 
of considerable stature and they are much in demand of speeches and interviews and 
presence at important city and state functions (Barder: 195)

2. Consular functions

It is important to note that the consuls are state bodies who are sent abroad for various 
purposes and especially for protection of the state interests within the consular 
district. They are not diplomatic representatives, and do not represent the state in 
the totality of international relations, also are not accredited to the government of the 
receiving state. They are not i.e. “diplomatic importance”. However, in some cases 
the consular representatives have exercised certain functions which are performed 
by diplomatic representatives, for example, in case a small country sends consular 
representatives instead of diplomatic representatives, which combines consular 
functions with diplomatic functions; if for formal reasons a diplomatic representative 
cannot be sent to a state, then the consular representative is sent, as European states 
has sent to Egypt as consuls general the best diplomats, as was vassal or under the 
protectorate of Turkey and England (Gruda, 2009: 266).
According to article 5 of the Vienna Convention on Consular Relations (1963) the 
consular functions are separated in some parts, namely they consist of the following:
(a) Protecting in the receiving state the interests of the sending state and of its 
nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitt ed by 
international law;
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(b) Furthering the development of commercial, economic, cultural and scientifi c 
relations between the sending state and the receiving state and otherwise promoting 
friendly relations between them;
(c) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the commercial, 
economic, cultural and scientifi c life of the receiving state, reporting thereon to the 
government of the sending state and giving information to persons interested;
(d) Issuing passports and travel documents to nationals of the sending state, and 
visas or appropriate documents to persons wishing to travel to the sending state;
(e) Helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, of the 
sending state;
(f) Acting as notary and civil registrar, and in capacities of a similar kind, and 
performing certain functions of an administrative nature, provided that there is 
nothing contrary thereto in the laws and regulations of the receiving state;
(g) Safeguarding the interests of nationals, both individuals and bodies corporate, of 
the sending states in cases of succession mortis causa3 in the territory of the receiving 
state, in accordance with the laws and regulations of the receiving state;
(h) Safeguarding, within the limits imposed by the laws and regulations of the 
receiving state, the interests of minors and other persons lacking full capacity who 
are nationals of the sending state, particularly where any guardianship or trusteeship 
is required with respect to such persons;
(i) Subject to the practices and procedures, obtaining in the receiving state, 
representing or arranging appropriate representation for nationals of the sending 
state before the tribunals and other authorities of the receiving state, for the 
purpose of obtaining, in accordance with the laws and regulations of the receiving 
state, provisional measures for the preservation of the rights and interests of these 
nationals, where, because of absence or any other reason, such nationals are unable 
at the proper time to assume the defence of their rights and interests;
(j) Transmitt ing judicial and extrajudicial documents or executing lett ers rogatory 
or commissions to take evidence for the courts of the sending state in accordance with 
international agreements in force or, in the absence of such international agreements, 
in any other manner compatible with the laws and regulations of the receiving state;
(k) Exercising rights of supervision and inspection provided for in the laws and 
regulations of the sending state in respect of vessels having the nationality of the 
sending state, and of aircraft  registered in that state, and in respect of their crews;
(l) Extending assistance to vessels and aircraft , and to their crews, taking statements 
regarding the voyage of a vessel, examining and stamping the ship’s papers, and, 
without prejudice to the powers of the authorities of the receiving state, conducting 
investigations into any incidents which occurred during the voyage, and sett ling 
disputes of any kind between the master, the offi  cers and the seamen insofar as this 
may be authorized by the laws and regulations of the sending state;
(m) Performing any other functions entrusted to a consular post by the sending state 
which are not prohibited by the laws and regulations of the receiving state or to 
which no objection is taken by the receiving state or which are referred to in the 
international agreements in force between the sending state and the receiving state.
Such verifi ed functions by their nature, some theorists divide into three groups, as 
follows: The fi rst group, involves administrative activities, against the citizens of the 
sending state, without any consequence to the receiving state. These functions are 
3  “Mortis causa” is a latin notion and is distinguishable from the notion “Inter vivos”.
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performed by the consuls, without addressing or participating in the institutions 
of the receiving state, by communicating directly with its citizens in the capacity of 
public advocate of the sending state acting under the laws of the concerned state. The 
main basis of these functions is that they are performed in foreign territory, which 
diff ers from the same functions which are regularly performed in the territory of 
the sending state. Allowing of the consuls of a foreign state with the aim to work for 
its citizens in the territory of the sending state in some way implies the voluntary 
restriction of the sovereign rights of the state, not only placement of citizens under its 
legislation, but also public services. The second group includes all functions that are 
directly related to the activity of the institutions of the receiving state (Марковски, 
2016: 114). They are performed through the activity of the consul with the government 
of the territorial state during heritage procedures, custody, deprivation of liberty, etc. 
In the third group, are the functions related to the relations between two states, which 
are result of the right of the consul to follow the implementation of the agreements 
and to notify his state thereof.
Notifi cation of the consular post headquarters status is a special category of consular 
functions. It oft en contains elements of compromise of the security of the receiving 
state and interfering with its internal aff airs. The exercise of these functions are 
performed through diplomatic and consular missions, respectively, by the ministry 
for foreign aff airs. The performance of consular functions is carried out at the 
designated consular post, to which the sending and the receiving state have agreed. 
Consular offi  ces most of their activities carry out in their offi  cial premises. However, 
it is oft en happened some of the functions to be performed outside of the premises 
and place of the consulate’s headquarters, respectively, where the citizen has domicile 
in the sending state, to whom must be provided consular protection. The manner in 
which some of these functions are performed outside of the premises of the consular 
post is regulated by the Convention on Consular Relations (1963), which is foreseen 
that there is needed a prior agreement by the receiving state. Except performing of 
consular functions outside of the premises, respectively, of consular posts, consular 
offi  cers may also perform their functions in third states. Naturally, this possibility 
was conditional upon their prior appointment, and with the agreement of the state 
in whose territory the consular offi  cers would perform their functions as well as 
informing the receiving state (Марковски: 115).
Therefore, this issue is also foreseen in the Vienna Convention on Consular Relations 
(1963), which provides the possibility of carrying out of consular activities in a third 
state (VCCR, article 7). This means that the sending state may, aft er notifying the 
states concerned, entrust a consular post established in a particular state with the 
exercise of consular functions in another state, unless there is express objection by 
one of the states concerned. 
Another case is when the consular functions are exercised on behalf of a third state. 
Namely, the Vienna Convention on Consular Relations (1963), in article 8 provides 
that upon appropriate notifi cation to the receiving state, a consular post of the 
sending state may, unless the receiving State objects, exercise consular functions in 
the receiving State on behalf of a third state. From here it can be understood that the 
consular offi  cer in the receiving state may also perform consular functions for the 
third state, while has been provided agreement by the third state and if also agrees 
the receiving state. In such cases the consular offi  cer shall not be appointed as consul 
of the third state in the receiving state, but shall only be authorized to perform the 
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consular function for the third state. 
Therefore, the convention provides the possibility of one person being appointed 
as consul in two or more states at the same time. It is a pragmatic approach which 
it enables consular protection, without open diplomatic representation by states, by 
entrusting it to any third state.
It will be noted that in substantial number of cases the right to act is not absolute, but 
depend on the law of the receiving state (Feltham, 1998: 51).
In article 2, paragraph 1 and 2 of the European Convention on Consular Functions 
(1967) are provided general functions of consuls, for which a consular offi  cer is 
entitled to protect the nationals of the sending state and to defend their rights and 
interests. Also, they are entitled to further the interests of the sending state, including 
its interests in relation to commercial, economic, social, professional, touristic, artistic, 
scientifi c, educational and maritime matt ers and civil aviation, and to promote and 
develop co-operation between the sending and the receiving States in these and other 
fi elds. And, in article 2, paragraph 3 is provided that upon notifi cation to the receiving 
state, any contracting party is entitled to entrust the protection of its nationals and the 
defence of their rights and interests to consular offi  cers of another contracting party 
(ECCF, article 2, paragraph 1-3). If we make a brief analysis of these provisions of the 
convention, we can observe that they are approximately same as those of the Vienna 
Convention on Consular Relations (1963), except that the latt er one more widely 
provides the functions of consuls and all are taxally designated.

2.1. Diplomatic functions of consuls
The consular practice and its development except for consular functions, has also 
accepted the performance of diplomatic functions by consular missions (Марковски: 
116). Therefore, a consular offi  cer whose government has no diplomatic representative 
in the state in which he is serving and is not represented diplomatically by a third state 
may, with the authority with his receiving state, and without aff ecting his consular 
status, be authorised to perform certain diplomatic acts, including the representation 
of his state at intergovernmental organisations [sic]! (Feltham, 1998: 51). But according 
to article 17, paragraph 1 and 2 of the Vienna Convention on Consular Relations 
(1963) provides that, even the consuls perform diplomatic acts in the receiving state 
or where the sending state is not represented by a diplomatic mission of a third state, 
than the performance of such acts by a consular offi  cer shall not confer upon him any 
right to claim diplomatic privileges and immunities. Also, during representation of 
his state in intergovernmental organisations, he shall not be entitled to any greater 
immunity from jurisdiction than that to which a consular offi  cer is entitled under the 
present Convention.
The exercise of diplomatic functions by consular missions itself involves two types of 
diplomatic functions that are directly dependent on the degree of authorization given 
as well as the statutory consular agreement between the sending and the receiving 
State. The fi rst type implies giving of special authorization to the consul general, 
which except to consular activities he performs diplomatic duties. Of course, for these 
cases for the consuls general are previously provided with special authorizations by 
their own state and with the agreement of the receiving state. The authorization is a 
type of accreditation lett er issued by the minister for foreign aff airs on the basis of 
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which the consul general enjoys diplomatic immunity. However, with the subsequent 
development of diplomatic missions, which in their composition have started to 
open consular offi  ces, it can be said that this type has lost its meaning. The second 
type of diplomatic function involves performing of certain diplomatic activities in 
international organizations by the consular mission, for which the consular agent 
has special authorization from his state, certainly aft er the prior agreement of the 
receiving state. It comes as a result of founded of many international organizations, 
which in any way leads of the need and entrustment of diplomatic functions to the 
consuls, in the capacity of state representatives in these organizations. This practice 
is widely supported today, as it enables rationality at work as well as signifi cant 
fi nancial savings (Марковски: 116).

Conclusions

Depending on the time period in which the diplomatic institution has passed, today 
it has the main function of representives of the state in diplomatic relations, always 
based on a central state and at the same time it is their primary function. Namely, 
the function of diplomatic representatives is intended to represent its own state, 
respectively, the sending state to the receiving state. However, this is not the case 
with consular representatives, which means that they cannot represent their state in 
international relations in total, so they have no representative character
Concerning to the negotiating function, it can be said that only diplomatic 
representatives can perform negotiating functions on behalf of the government of the 
sending state in the receiving state. Whereas, the consular representatives may have 
this role only with the special authorization of the sending state, certainly with the 
agreement of the receiving state.
The diplomatic representatives are those who communicate with the highest 
institutions of the receiving state, through the ministry of foreign aff airs, and at the 
same time they report on the situation of the receiving state to the sending state. This 
is mostly achieved through the establishment of bilateral relations between the two 
countries. From here can be seen, their representative character based on the full 
authorization of the diplomatic representatives.
In the practice of diff erent countries, it is well known the exercise of consular functions 
by the diplomatic mission. However, if we look at this aspect, it can be said that the 
importance and the role of the diplomatic mission is losing, respectively, is evident 
a mix of their functions, which should not be. However, this does not in contradict 
with the exercise of diplomatic functions by the consuls, because the consuls a special 
authorization and agreement of the receiving state. Finally, it can be said that what 
remains important and which represents the essential diff erence between these 
two functions, namely the diplomatic and consular functions, is the representative 
character, which is a very important function in international relations.
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Abstract

The aim of the study is to explore the role of pension schemes in economic development.
The research is focused on the second pillar of the pensions system. Pension 
savings can lead to the deeper and more effi  cient capital markets. Pension savings 
directly increase the funds in the capital markets, available for private investments. 
Furthermore, the deeper capital markets can lead to bett er capital distribution, thus 
improving overall effi  ciency and economic growth. Higher pension savings could 
aff ect the fi nancial landscape, increasing the weight of institutional investors such 
as pension funds and life insurance companies. Given the long maturity of these 
institutional investors' liabilities, they can aff ord to make long-term investments, for 
example through long-term equity shares. In general, pension funds and insurance 
companies have been found to behave like long-term investors.
Kosovo has an unique pension system in Europe, such a system has been developed 
by Latin American countries, especially Chile. The Kosovo pension system is based 
on the second pillar DC (defi ned contributions), which function is under the name 
KPST (Kosovo Pension Savings Trust). KPST is quite powerful in Kosovo fi nancial 
system, second aft er commercial banks, having as a criterion the assets at its disposal. 
KPST has a major role in the local economy by orienting a huge part of its assets in 
treasury bonds or bank deposits.
Keywords: pension fund, pension contributions, Kosovo, management, economic 
growth.

Introduction

Developed and developing countries are facing diffi  culties to cover the enormous 
costs of social security and in particular pension insurance.Most of the countries 
have large defi cit in pension schemes. The main risk, in the developed countries, 
that embarrasses the  pension funds is demographic risk. Increasing life expectancy, 
fertility reducing, reduction of the ratio between worker and pensioner, the decrease 
of the number of able - bodied persons, rapidly increasing of the category of retiring 
persons, has led many countries to think about new management modules for this 
sector.
For a fi nancial sustainability and for a bett er life for the category of people retiring, 
almost all countries, whether developed or developing, began to reform their pension 
systems.Developed countries mainly relied on short-term reforms or small reforms 
such as: increasing the retirement time, increasing the contribution rate, raising 
the awareness of the population to be oriented towards volunteer work, etc.The 
developing countries focused on capital reforms by moving from a defi ned benefi t 
system (DB) to a defi ned contribution system (DC).Nowadays, reform is focusing on 
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hybrid systems (combining DB with DC).
The implemented reforms gave the fi rst eff ects: the fi nancial situation of pension 
funds has improved, compensation for this category of people has increased, pension 
fund assets are growing rapidly and are always providing a source of investment 
funds for their fi nancial markets in the country.Investments in the pension fund are 
expected to increase the availability of long-term funds, boost competition, foster 
fi nancial innovation and improve corporate governance.

Defi ned contribution pension funds (DC)

The pension system is based on the principle of solidarity, generation aft er generation. 
To maintain this principle, it must provide adequate pensions, even suitable for all 
generations, even those who will retire only in the coming decades.
The state develops various social policies for the protection of special categories of 
the population, such as social cases, cases of old age which constitute a signifi cant 
part of the population.
The state, with its strategy, is trying to alleviate a litt le bit the pain of this part of the 
population.
The pension is a long-term salary given to insured persons when they reach old age or before 
this age in cases when they are disabled for a long time as a result of illness, work accident or 
occupational disease.1

Pension plans are grouped into three main groups:
·  Defi ned benefi t plans (DB)
·  Defi ned Contribution Plans (DC)
·  Hybrid pension plans

Defi ned Contribution Plans (DC)

The second pillar is privately managed and is fully funded for savings, a pillar with 
defi ned contributions, without any distribution.The second pillar is provided by 
companiesin the form of pension funds or professional plans.Professional pension 
schemes are funded. On the other hand, defi ned contributions plans do not off er 
any guarantee for the amount of benefi t that an employee will receive in retirement. 
Defi ned contributions systems are still relatively new and in many countries there are 
very few people who have retired mainly from the scheme with defi ned contributions.
Defi ned contributions pensions are the schemes in which the contributions, which 
are included in the fund, are predetermined, while the payments (benefi ts) provided 
by the fund are not predetermined.The pension assets fund is realized by the 
contributions (premiums paid by the employer, the worker) as well as from the return 
on investment of these contributions.
The funding system in the literature can be found in terms such as capitalized fund 
system, capital accumulation system, or capital fund system.

1  Prof. Dr. Nevruz Koci, Prof. Dr. Sherif Bundo, Prof. Dr. Zenel Shallari, ― Uncertainty and Insurances,  
EuroRilindja, Tirana 2002, page 341.
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Table no. 1.The contributions structure, to pension funds for 2016,2 in seven countries 
with high development of the pension system, Kosovo as a study case as well.

Countries DB Contributions DC Contributions
Australia 13% 87%
Canada 95% 5%
Japan 96% 4%

Holland 94% 6%
Great Britain 82% 18%

USA 40% 60%
Swiss n.n n.n
.......

Kosova 0% 100%

Source:Global Pension Assets Study 2017, processed by the author

Pension funds

The pension fund is a group of assets, legally separate, that have been purchased 
contributing to a pension plan, with the sole purpose of funding the benefi ts of this 
plan.Pension funds can be defi ned as forms of institutional investor, which raise 
funds and invest funds contributed by sponsors and benefi ciaries to secure the rights 
of future benefi ciaries' pension.3 The Pension funds perform important economic 
functions, such as mobilizing and managing savings, ensuring income stability, 
making labor markets more effi  cient, and ensuring exposure to systematic risk in 
fi nancial markets.
Pension funds act as fi nancial institutions, given the huge assets that they manage.They 
can make a major contribution to the treatment of demographic changes challenge in 
support of the sustainability of public fi nances and economic performance in general.
Pension funds can take the form of a TRUST, an independent institute with legal 
capacity (foundation or collective association) or a legally detached fund but without 
the legal capacity administered by a pension fund administration company.
Pension funds, as large institutional investors, with their capacity can help the 
markets stabilisation and promote more responsible investments.
Pension funds can be:
• Private - within the large manufacturing, commercial, services corporates.
• Public - within the state, public funds, insurance companies, banks, etc., but under 

state supervision.
The tasks of the fund are:
• To provide all persons who, according to the law, are obligated to pay the insurance
• To determine the payment basis of benefi ts, pensions
• To ensure the reasonableness of spending funds
• Doing the checks to all those who apply for insurance
2 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confi dential. For Willis Towers Watson and 
Willis Towers Watson client use only.
3 Ondabu Ibrahim Tirimba, Role of Pension Funds in Financial Intermediation, International 
Journal of Finance and Accounting , Vol. 2 No. 7, 2013, pp. 365-372.
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• To organize and approve pension and disability insurance etc.
• To manage the fund money

Pension funds as a part of the fi nancial system

Table no.2 Assets of pension funds worldwide for 2016 expressed in billions of dollars
Countries Pension funds assets % of participation in 

total assets
Assets ratio in relation to 

GDP
Australia 1.583 4.34% 26%

Canada 1.575 4.32% 2.8%
Japan 2.808 7.7% 59.4%

Holland 1.296 3.55% 68.3%
Swiss 817 2.24% 23.3%

Great Britain 2.868 7.87% 8.21%
USA 22.480 61.73% 21.5%

Other countries 3.008 8.25% n.n
Total 36.435 100%

Source:2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confi dential. 
For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only

Table no. 3 shows the role of pension funds and their power in the global fi nancial 
sector.
USA  pension funds dominate with 61.73%, followed by the Great Britain with 7.87% 
and Japan with 7.7%, which means that these three countries have 77.3% of the total 
pension fund assets. The ratio of assets to GDP shows us something else, with the 
Holland having the highest ratio of 68.3%, followed by Japan, Australia and Swiss.

Table no. 3 Investments structure of pension funds 2016
Countries Shares Treasury bonds Cash Other
Australia 48% 14% 16% 21%
Canada 44% 33% 2% 20%
Japan 25% 59% 4% 10%

Holland 32% 54% 14%
Swiss 30% 37% 5% 28%

Great Britain 47% 36% 1% 16%
USA 49% 22% 2% 27%

Other countries 46% 28% 3% 24%

Source: 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confi dential. 
For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only.
Surplus funds of the fi nancial means are funded by pension funds in order to generate 
a profi t, depending in which market they invest.If they invest in the monetary market, 
the profi ts are smaller because they are usually invested in the short term, mostly one 
year.In developing economies, the range of investments available to pension funds 
can be very limited because they have not developed the capitals market or foreign 
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investments.Defi ned contributions pension funds have many short-term liquid assets 
in their disposal due to their nature.
Such assets are invested in order to have a higher return.The investment is considered 
a purchased asset which purpose to generate revenues or to be valued in the future. 
For example,Investing in treasury bonds is considered one of the safest or riskless 
investments, but provides a smaller return compared to investing in a corporate bond.
Pension investments tracking from short-term assets (government securities, bank 
deposits) to long-term investments is key to giving, not only improvement, but 
sustainable return.Prior to the 2008 global fi nancial crisis, means of free pension 
funds  were invested mainly in stocks because profi ts were much higher.
The huge losses that caused by the crisis in the fi nancial sector, forced all sectors 
with free fi nancial means to think more to maintain their value than to maximize the 
profi t. Pension funds began to bett er manage the investment risk, by diversifying 
risk.They started to invest more in treasury bonds, short-term deposits, and reducing 
investment in stocks. From the table no. 3 it is seen that investments in shares in all 
countries are below 50%, such Japan 25%, Swiss 30% and the Holland 32%.

Pension system in Kosovo

From 1999 until Kosovo's declaration of independence in February 2008, Kosovo was 
administered by the United Nations through a special mission (UNMIK), adopted by 
UN Security Council Resolution 1244.The war in Kosovo brought the impossibility 
of working and realizing incomes. The employees of the social enterprises also 
experienced a hard economic situation, who lost their jobs and remain without 
regular sources of income for living. The legal regulation of the pensions issue in 
the post-war period has began since in 2001, with the UNMIK regulation 2001/35 on 
pensions in Kosovo, followed by regulation 2002/15 on the promulgation of the Law 
adopted by the assembly of Kosovo on the methodology of determining the basic 
pension amount in Kosovo and sett ing the date for the provision of basic pensions.               
Subsequently, the regulation 2001/35 is amended very superfi cially by the Regulation 
2005/20 on amending of UNMIK regulation 2001/35 on pensions in Kosovo.Most 
recently, on 13.06.2008, the Assembly of Kosovo adopted the law on changing UNMIK 
regulation 2005/20, for amending regulation 2001/35 on the Kosovo Pension Fund.
The Pension System in Kosovo due to a number of political and social reasons is 
organized in three main pillars.The non unique legal basis has infl uenced in such an 
organizing and also the need to make ad hoc solutions, depending on the presentation 
of pressure situations by certain groups of society.
Pillar I – Includes basic pensions,premature and special pensions, the categories 
which have not contributed to the pension fund.
Pillar II –  Pension savings in individual accounts are mandatory, respectively 
contributions to the Kosovo Pension Savings Trust, where employer and employee 
contribute 5% each.Kosovo Pension Savings Fund, established by the Assembly of 
Kosovo with an exclusive mandate to administer mandatory pension contributions.
Pillar III - are the supplementary savings, which is a liberalized part for private funds 
in Kosovo.The Slovenian-Kosovar pension fund, licensed by the Central Bank of the 
Republic of Kosovo, to administer only voluntary pension funds.
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Kosovo Pension Savings Fund (KPSF)

Kosovo Pension Savings Fund as an independent legal entity, which main purpose will have 
the “administration and management of individual accounts for pensions based on savings, 
careful investment, retention of pension funds and payment of generated incomes in individual 
accounts for the purchase of annuities for the pensions based on saving.
Kosovo pension savings fund, was established by the Assembly of Kosovo with an 
exclusive mandate to administrate the pension mandatory contributions (Second 
Pillar),as well as the Slovenian-Kosovar Pension Fund, licensed by the Central Bank 
of the Republic of Kosovo, to administrate only the voluntary pension funds (third 
pillar).The fund is an institution established according to the model of defi ned pension 
contributions, which means that each contributor saves for the pension in a personal 
account.The Fund is an independent institution of the assembly of Kosovo, whose 
general activity is surveillanced by the Central Bank of Kosovo (CBK).The Fund is 
utt erly committ ed to maintaining the pension contributions saved by the citizens 
of Kosovo during the employment relationship, which are stored in the individual 
accounts of the contributors.The administration of these individual accounts is the 
legal responsibility of the Fund.However, the money saved remains the contributors' 
own property.
Although private property, these savings has a specifi c mandate: they can be used 
only for retirement.Law no. 04 / L-101 on Pension Funds in Kosovo provides the 
Fund with the competencies and rights of a trusted administrator for pension funds 
and determines its rights related to funds.

KPST performance

Kosovo Pension Savings Trust is established on December 2001. The KPST shareholders 
are the employers and employees.The positive performance of new contributions and 
the gross return on investments of assets by the funds, have infl uenced this sector 
to grow gradually over the years.The pension sector recorded negative fi nancial 
performance in 2018 as a result of the negative return on investments, while the new 
contributions continued to grow.This decline, in the end of the year, was infl uenced 
by the large fi nancial instruments sales by investors and securities traders, pushed 
by uncertainties as a result of trade disputes between the USA and China.The high 
exposure of the pension sector to external dynamics as a result of the high participation 
of abroad investments, converted into the negative gross return by investments in the 
end of 2018.From 2002 until 31.12.2018, in KPST were collected contributions in the 
amount of 1,596 billion euros, there are a total of 344,453 active contributors, paid 
benefi ts 131 million euros.The Trust has 1,696 billion euros in assets in its disposal. 
It is ranked right behind commercial banks in the fi nancial sector. KPST assets in the 
end of 2018 were 26.89% of total assets of the fi nancial sector of Kosovo, a very high 
coeffi  cient compared to many countries with a highly developed pension system.(see 
the table no. 4). 

Table no. 4. The structure of the fi nancial system in Kosovo at the end of 20184 
expressed in millions of euros
4  https://bqk-kos.org/repository/docs/2018/Final_Sistemi%20Financiar_Dhjetor%202018.pdf
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Financial    Institutions Number of                     
f inanialinstitutions

Financial       Institu-
tions          Assets

Ratio: participa-
tion in the fi nan-

cial sector
Commercial Banks 10 4.183.9 66.33%

Pension Funds 2 1.696.10 26.89%
Insurance companies 14 177.3 2.82%

Microfi nance institutions 73 249.9 3.96%
Total 6.307.20 100%

Source: BQK , Monthly statistical report (December 2014-2018), processed by the 
author

Table no.5 The ratio of total assets of the pension fund to GDP 2014-20187 (milions 
euro)

Years KPST Assets GDP Assets/GDP Ratio
2014 1.070 5.730 18.67%
2015 1.240 5.850 16.58%
2016 1.416 6.060 23.36%
2017 1.646 6.300 27.43%
2018 1.696 6.640 25.54%

Source: BQK , Monthly statistical report (December 2014-2018), processed by the 
author

The Fund assets in relation to GDP are on the same level with the other countries, in 
the end of 2018 they were 25.54% of GDP. Many countries have very low coeffi  cients 
such as: Brazil 14%, China 1%, India 5%, Mexico 14%, but the countries with a high 
development of the pension system have a very high coeffi  cient such as: Swiss 23%, 
Holland 68 %, USA 21% (Global Pension Assets Study 2017) (See Table No. 3). Most of 
the assets of KPST continue to be invested abroad with 84 % of total assets.

The Role of Pension Funds in Economic Growth

The national economy consists of all material goods, legal entities and physical 
persons that perform various economic activities and other services within the borders 
of a state with its jurisdiction.The economic growth is the increase of productivity, 
production capacities and all other components of an economy.The economic growth 
occurs due to increased labor power, technology, or employees profi tability.
GDP Components are: 
• private consumption in the economy
• business investments in the state
• the amount of fi nal government expenditures on goods and services
• gross exports
• gross imports
From the above elements we fi nd that GDP= C+I+G+X+M, where:
C-Includes most of the personal expenses of families such as food, rent, medical 
expenses, education expenses, etc.
I- includes construction investments , in the purchase of buildings, the purchase 
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of a mine, the purchase of any soft ware, the purchase of machinery or machinery 
equipments. Buying fi nancial products is not treated as an investment but as a saving.
G- includes salaries of public employees, purchase of equipment for police and army, 
government investments from public funds, etc.
X- is the amount that a country produces including the production of other goods 
and services for consumer countries.
M - gross imports of a country to meet the needs of citizens and business needs.
The economic growth of a country is the ratio between the GDP and the population, 
or the GDP per capita.
Economic Growth= GDP / number of inhabitants
The right management of pension funds reduces the risk of solvency, maintains 
the stability of funds and at the same time maintains the confi dence of the fund 
contributor. The right assets and liabilities management enables the company, from 
the surplus funds that are created, to make investments in the economy, precisely in 
that part of the economy that it needs liquid assets. Asset and liability management is 
a strategic and ongoing process of formulating, implementing, monitoring the assets 
of the company with which it aims to achieve its fi nancial targets.
 The funds provide the means on their disposal to: the fi nancial market, companies, 
the state, all those who need funds. Pension funds create mathematical reserves which 
are long-term fi nancial funds, so they can be used for long-term investments. Pension 
funds, aft er banks, are a key element in the development of the fi nancial system, as 
they are among the institutions with the most of liquidity, with many surplus funds 
that require commitment. Pension funds, as an institutional investors, purchase the 
long-term securities, respectively stocks, corporate bonds and government bonds.
Pension funds, as fi nancial intermediaries, off er advantages in function of fi nancial 
intermediation:
• First, by joining and accumulating the fi nancial resources of many small investors, 

fi nancial intermediaries provide borrowers with considerable amounts of money.
• Intermediaries have an advantage in the quality of the operations they perform, 

as a result of the experience accumulated through the very high volume of 
transactions performed.

• The funds have the potential to lend to many borrowers, who individually would 
be very risky and unacceptable.

• The importance of pension and social insurance in a society should be analyzed 
by:

• The political importance of insurance right stems from the fact that the social 
problems in the state require a special care and constitute disturbing issues raised 
for solutions in social practices.

• The social importance of the right for the pension and social insurance is observed 
in the object and its subject that covers.

a) The individual perspective (of the contributors) as a direct benefi ciary of the funds 
of this scheme providing a minimum standard of living.
b) The budgetary policies perspective, because pension and social insurances are an 
important item of the state budget which requires the funds to cover the expenses 
which are the resultant of this part of the society.
• The economic importance of the right on pension insurances results by the close 

connection that the norms of this right have with labor relationships and in the 
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economic development of the country.
Moreover, deeper capital markets can lead to bett er capital distribution, thus 
improving overall effi  ciency and economic growth.

Example: Chile's reform in 1981 is the most well-known reform of the pension system.
Such a reform produced a system entirely with diff erent characteristics compared to 
other systems. The main result of the reform was the capital productivity increase 
and at the same time the increase of the percentage of economic growth.The new 
pension system showed that the pension system is not only the state responsibility 
but this can be managed by various private institutions.The Chile's pension asset was 
equal to 68% of GDP, expressed in monetary terms at $ 264.64 billion at the end of 
2014.

The money raised in the fund were invested in the country's economy, an investment 
that enabled the fi nancial system to function bett er, increased the number of 
employees, aff ected economic growth from 3% in the 1980s to 6.5 %. On average, the 
percentage of savings in relation to GDP increased to 27%, while the unemployment 
rate fell to 5%.Since from the start of operation of the new system, the average return 
on investment of funds has been 13% or three times higher than the returns on 
economy, which was 4%.
Kosovo Pension Savings Trust during the global fi nancial crisis suff ered a decrease 
in assets in the amount of 136,000,000 euros, from the value of the share 1.25 euros at 
the beginning of 2007 per unit fell to 0.79 euros at the end of 2008 (TKPK, 2012) , but it 
should be noted that the loss was felt only by those pensioners who during the global 
fi nancial crisis reached retirement age, who only not benefi ted from the saving funds 
but lost up to 30%.Investment risk management asked for other alternatives for asset 
management by diversifying the risk.It starts funds withdrawing from investments 
in securities, in short-term deposits in commercial banks, as well as keeping of a 
larger amount of money in the Trust account.However, since the fi nancial crisis of 
2008, the funds of Trust have managed to recover, but always at risk.CBK (Central 
Bank of Kosovo) since January 2012 has started the fi rst issuance of securities, mainly 
treasury bonds.Since 2012, the Government of Kosovo has received 209 million euros 
through treasury bonds from the KPST, which funds have been used for investments 
whether road infrastructure, sewerage, plants, etc.The investments level in securities 
of the Government of Kosovo, in addition to depending on the demand, also depends 
on the amount off ered by the government and the competition in auctions.
Therefore, depending of these factors as well as the investment strategy of KPST, the 
trends of investments in securities of the Government of Kosovo can be justifi ed to 
some extent.

Table no. 6Investments structureof pension fund  2017-2018 in euro

Types of funds Year 2018 Year 2017
Bank account 137.592.000 31.911.000

Investments in funds and investment 
companies 1.227.330.000 1.478.151.000

Kosovo bonds 208.511.000 95.045.000
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Bank time limits 119.344.00 50.579.000
Total 1.692.777.000 1.655.686.000

Source: KPST – annual report 2018

KPST assets structure continues to be dominated by investments in the foreign market, 
which are mainly held in the form of joint funds, which diversify the risk through 
investment in shares and treasury bills of foreign governments.As of December 2018, 
the investment portfolio in foreign markets decreased by 17.0 percent, mainly due 
to the performance and negative return on investment during most of 2018. Abroad 
investments signifi cantly decreased participation to 73.0 percent (89.8 percent in 
December 2017), while investments within the country increased participation to 
27.0 percent (10.2 percent in December 2017).In the frame of the investments within 
the country, the share of securities of the Government of Kosovo continues to be the 
category with the largest share, followed by that of deposit certifi cates and cash held 
in the country.

Conclusions

Pension funds are the jointed contributions from the pension plans created by 
employers and other organizations to provide employees pension benefi ts.
Pension funds perform important economic functions, such as mobilizing and 
managing of savings, incomes stability ensuring, making labor markets more effi  cient, 
and ensuring of exposure to systemic risk in fi nancial markets.
Pension schemes can help the Kosovo government achieve its development targets 
through the following ways: infrastructure development, the fi nancial services costs 
reduce, improving of the fi nancial system, etc.
Aft er the war, Kosovo adjusts pension insurances according to the pension scheme 
with defi ned contributions (DC).As it was a new system, it had multiple revenues 
compared with paid benefi ts, so began assets growth year aft er year.The surplus 
of funds that were created, necessarily required their investment.KPST funds were 
focused to investments in securities on open market  mainly.
The global fi nancial crisis of 2007-2008 had a major impact on KPST, the depreciation 
of assets reached up to 30% of their nominal value.The global crisis has forced the 
KPST managers to think more about funds management models. They started the risk 
diversifying by making investments not only in securities, but also the engagement 
of funds in short-term deposits in commercial banks, investments in treasury bonds 
of the Government of Kosovo.From 2012, for the fi rst time begins the issuance of 
securities, so far the Government of Kosovo has borrowed over than 209 million 
euros, funds which were used in the development of infrastructure, making bett er 
conditions on doing business.
Investing of Kosovo's pension funds in the economy, either through borrowing funds 
from the Kosovo Government or through deposits in commercial banks, ensures a 
higher sustainability of the banking system, ensures a bigger consumption and at the 
same time a sustainable economic growth.
The COVID-19 pandemic, will be shocking for the economy  far more  than the global 
fi nancial crisis of 2007-2008, it will destroy the pension funds, there will be a decline 
in economic growth, perhaps even a decline in recession in 2020.
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If the money of funds are not properly managed, the depreciation will be very high, it 
will take a long time to recover them.During this period, many pension contributors 
will be suff ered  who will reach the retire age.
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Ndikimi i brendit në vendimmarrjen konsumatore gjatë procesit të blerjes 
online

Granit Baca

Abstrakt

Brendi zë një vend të rëndësishëm në përmisimin e performancës së biznesit. Ajo përdoret si një 
element fi timprurës, si dhe për të krĳ uar avantazh konkurrues në treg. Sot, konsumatorët janë 
të ndikuar drejtpërdrejt nga markat e prodhuesve të ndryshëm, gjatë zgjedhjes apo marrjes së 
vendimeve për blerje. Qëllimi i këtĳ  punimi është që të theksohet fakti se brendi ka ndikim në 
vendimmarrjen konsumatore gjatë procesit të blerjes online. Punimi trajton rezultatet e fi tuara 
nga të dhënat primare, i cili ka për synim të ekzaminoj rëndësinë e brendit gjatë vendimmarrjes 
konsumatore. Gjetjet e fi tuara si rezultat i pyetësorit janë analizuar dhe është përcaktuar 
roli i brendit, si një nga faktorët kyq në vendimmarrjen konsumatore gjatë blerjes online.

Fjale Kyce; Vendimmarrja konsumatore, brendi.

Hyrje 

Zhvillimi i teknologjisë dhe shtrirja e saj në gjithë botën, ka ndryshuar rrënjësisht 
mënyrën e të bërit biznes. Teknologjia si faktor i jashtëm ka afektuar thuajse të 
gjitha veprimtaritë biznesore. Kështu, ato është dashur të ecin me kohën dhe t’ju 
përshtaten këtyre ndryshimeve, që kanë ardhë si rezultat i përparimeve teknologjike. 
Tani brendet janë prezente në platforma të ndryshme online, në media sociale, dhe 
cdo herë e më shumë janë më afër konsumatorëve të tyre. Përmes platformave 
online, kompanitë sot, po arrinë të komunikojnë direkt me klientët, por edhe të 
ofrojnë produkte për shitje. Brendet tani kanë marrë qasje tjetër dhe konsumatorët 
kanë mundësi të shumta për zgjedhje të produkteve të caktuara. Konsumatorët 
janë të bombarduar vazhdimisht me informacione të ndryshme, por edhe me 
produkte e shërbime. Ata janë të ndikuar nga shumë faktorë gjatë procesit të blerjes 
së produkteve të caktuara. Duke fi lluar nga qendrimet individuale, por edhe nga 
ambienti që i rrethon. Por, brendi shihet si një faktor shumë i rëndësishëm dhe si 
një element i veçant, që konsumatorët e marrin për bazë në vendimmarrjen e tyre.
Nëse konsumatorët njohin një markë dhe kanë disa njohuri në lidhje me të, atëherë 
ata nuk duhet të përfshihen në shumë mendime shtesë ose përpunim të informacionit 
për të marrë një vendim të produktit/blerjes.1 

Marka

Një markë është një emër dhe / ose simbol dallues (siç është logoja, marka tregtare 
ose dizajni), të destinuara për të identifi kuar mallrat ose shërbimet e një shitësi 
ose të një grupi shitësish, dhe për të dalluar ato mallra ose shërbime nga ato të 

1  Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management: Why do brands matter? (faqe 34). London: Pearson.
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konkurrentëve.2 Pra, markat identifi kojnë prodhuesin e një produkti,3 si dhe 
ndihmojnë konsumatorët që të identifi kojnë më shpejt versionin e një produkti të 
dëshiruar. Gjithashtu, markat mund të thjeshtojnë vendimmarrjen gjatë procesit 
të blerjes, duke kursyer kohë dhe përpjekje që mund të shpenzohen në kërkimin 
e alternativave të produktit.4 Nuk është e thjeshtë të ndërtosh marka në mjedisin 
e sotëm, pasi ato mund të hasin në barriera të konsiderueshme dhe faktorë të 
brendshëm e të jashtëm,5 por një identitet i fortë i markës i mbështetur nga cilësi 
superiore ofron përparësi të rëndësishme strategjike për një kompani, si dhe 
kjo mund të kontribuojë në perceptimin e blerësve për cilësinë e produktit.6 
Në përgjithësi është shumë e rëndësishme që ndërmarrjet të menaxhojnë markat 
e tyre në mënyrë që ata të përmbushin në mënyrë fl eksibile dëshirat dhe kërkesat 
e klientëve të tyre. Për të krĳ uar një markë konkurruese, ata duhet t'u kushtojnë 
vëmendje klientëve të tyre vazhdimisht. 
Bashkëpunimi i funksioneve të shitjes dhe marketingut është thelbësor për zhvillimin 
e marrëdhënieve të qëndrueshme ndërmjet kompanisë dhe klientit. Për ta arritur 
këtë, sugjerohet që shitjet dhe tregtimi të jenë të integruar në procesin e komunikimit 
me klientin, në mënyrë që ata të "shesin" të njëjtën vlerë.7 

Metodologjia 

Qëllimi i këtĳ  studimi është që të përcaktojë rolin e brendit në vendimmarrjen 
konsumatore gjatë procesit të blerjes online. Në këtë punim u përdorën burimet 
kryesore të të dhënave. Për këtë u krĳ uar një pyetësor (online) si mjet për mbledhjen e të 
dhënave primare. Pyetësori (online), është shpërndarë në internet, përmes email, por 
edhe përmes platformave tjera të internetit. Pyetësori është i përbërë nga njëra pjesë 
me karakteristikat demografi ke, si dhe pjesa tjetër me pytje që lidhen me rëndësinë 
e brendit në vendimmarrjen konsumatore gjatë procesit të blerjes online. Opsionet 
e dhëna për përgjigjje kanë paraqitur shkallën e Likert-it në 5 pika (1-Fuqishëm nuk 
pajtohem, 2-Nuk pajtohem, 3-Neutral, 4-Pajtohem, 5-Fuqishëm pajtohem).

Rezultati

Në këtë pjesë të punimit do të paraqiten rezultatet statistikore të fi tuara nga 
ky hulumtim. Për qëllime të punimit, kemi ngritur dhe analizuar dy hipoteza:
Hipoteza 1: Egziston një dallim i mesatareve të grupeve, në marrjen e vendimeve (për 
blerje online) të produkteve të brenduara.
Sipas rezultateve të fi tuara nga hulumtimi, mesatarja e 20 meshkujve pjesmarrës është 
4.0000, ndërsa mesatarja e 31 femrave pjesmarrëse është 3.2581. Sipas kësaj, mund të 

2  Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity: The role of brands (faqe 19). New York: The Free Press.
3  Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management: The role of Brands (faqe 322). Harlow: Pearson.
4  Jacoby, J., Olson, J., & Haddoc, R. (1971). Price, Brand Name and Product Composition Characteristics as 
Determinants of Percieved Quality. Journal of Applied Psychology (55), faqe 570-579.
5  Aaker, D. (1996). Building Strong Brands: Why is it hard? (faqe 26). New York: The Free Press.
6  Kurtz, D. (2012).  Contemporary Marketing: Brand Equity (faqe 382). Mason: South-Western Cengage 
Learning.
7  Meunier-FitzHugh, K. L., Meunier-FitzHugh, L.C.L, (2015).., Creating Effective Sales and Marketing 
Relationships: Costumer Focus and Relationship Building (faqe 55). Norwich: Business Expert Press.
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konstatojmë se, meshkujt pajtohen me faktin që marrin më shpejtë vendime në blerjen e 
produkteve të brenduara, kurse femrat nuk pajtohem me këtë mendim, por ato shihen të 
pajtohen pjesërisht (opsionet edhëna në pyetësor, sipas shkallës së Likert-it: 1 - Fuqishëm 
nuk pajtohem, 2 - Nuk pajtohem, 3 – Neutral, 4 – Pajtohem, 5 - Fuqishëm pajtohem

Gjinia N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Gjatë blerjes online 
më shpejt marr 

vendim në blerjen e 
brendeve të njohura

Mashkull 20 4.0000 .91766 .20520

Femer 31 3.2581 1.12451 .20197

Figura 1.  Rezultatet e Independent-Samples T-testit

Levene's Test 
for Equality of 

Variances
t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. 

(2-tai-
led)

Mean Dif-
ference

Std. 
Error 

Differen-
ce

95% Confi dence 
Interval of the Diffe-

rence
Loëer Upper

Equal varian-
ces assumed 1.204 .278 2.466 49 .017 .74194 .30090 .13725 1.34663

Equal va-
riances not 

assumed
2.577 46.190 .013 .74194 .28792 .16245 1.32142

Figura 1.1.  Rezultatet e Independent-Samples T-testit

Edhe rezultati i Sig. (2-tailed) (p=0.017), na tregon se ekziston një dallim  i vogël 
ndërmjet mesatareve të dy grupeve. Meqenëse, vlera e Sig. është më e vogël se 
0.05, pra brenda intervalit të besueshmërisë 95%. Në këtë rast, pranohet hipoteza 
e dhënë, që ekziston një dallim i vogël ndërmjet mesatareve të dy grupeve. Pra, 
mund të interpretojmë, që meshkujt priren të marrin më shpejt vendime për blerjen e 
produkteve të brenduara, në krahasim më femrat, që jo domesdoshmërisht vendimet 
për blerje bazohen tek produktet e brenduara, por pjesërisht pajtohen me këtë gjë.
Hipoteza 
2: Egziston një dallim i mesatareve të grupeve në sigurinë që ofrojnë brendet gjatë 
blerjes online.
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Sipas rezultateve të fi tuara nga hulumtimi, mesatarja e 20 meshkujve pjesmarrës 
është 4.0000, ndërsa mesatarja e 31 femrave pjesmarrëse është 3.6129. 
Sipas kësaj, mund të konstatojme që, meshkujt ndihen më të sigurt gjatë 
marrjes së vendimeve për blerje online të produkteve të brenduara, në 
krahasim me femrat që priren të pajtohen pjesërisht me këtë konstatim.

Gjinia N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Gjatë blerjes 
online, ndihem 

më i sigurt gjatë 
blerjes së brende-

ve të njohura

Mashkull 20 4.0000 1.07606 .24061

Femer 31 3.6129 .91933 .16512

Figura 2.  Rezultatet e Independent-Samples T-testit

Levene's Test for 
Equality of Varian-

ces
t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. 

(2-tai-
led)

Mean 
Diffe-
rence

Std. 
Error 
Diffe-
rence

95% Confi dence 
Interval of the 

Difference

Loëer Upper

Equal        
variances  
assumed

.244 .624 1.373 49 .176 .38710 .28195 -.17950 .95370

Equal va-
riances not 

assumed
1.326 36.046 .193 .38710 .29182 -.20471 .97891

Figura 2.1.  Rezultatet e Independent-Samples T-testit

Ndërsa rezultati i Sig. (2-tailed) (0.176), na tregon që nuk ka dallim në mesataret e të 
dy grupeve. Meqenëse, vlera e Sig.  (0.176) është më e madhe se 0.05 brenda intervalit 
të besueshmërisë 95%. Pra, në këtë rast refuzohet hipoteza e dhënë dhe pranohet 
hipoteza zero, që nuk egziston dallim i mesatareve të grupeve në sigurinë që ofrojnë 
brendet gjatë blerjes online. Në këtë rast, mund të themi që, të dy grupet mendojnë 
se produktet e brenduara ju ofrojnë atyre më shumë siguri në marrjen e vendimeve 
për blerje online.
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Përfundime

Si përfundim, duhet të theksojmë faktin se, marka luan një rol shumë të rëndësishëm 
në vendimmarrjen konsumatore gjatë procesit të blerjes online. Brendet e fuqishme, 
kanë ndikim të drejtpërdrejt në vendimmarrjen konsumatore, pasi që edhe vendimet 
për këto brende merren më shpejt dhe pa shpenzuar kohë për të kërkuar informacione 
rreth produkteve. Gjithashtu, brendet krĳ ojnë siguri në blerjen e produkteve apo 
shërbimeve, posaqërsisht gjatë blerjeve online. Konsumatorët besojnë dhe ndihen 
më të sigurt gjatë blerjes online, kur ata blejnë produkte të brenduara. Pra, brendet 
ju ofrojnë atyre më shumë siguri dhe vendimmarrje më të lehtë gjatë blerjes.
Brendet pra, përcaktojnë një vlerë në mendjen e konsumatorit. Prandaj, kompanitë 
duhet të krĳ onë brende të fuqishme, si dhe të ofrojnë gjithashtu produkte me cilësi 
të lartë, dhe në këtë mënyrë konsumatorët do ta kenë më lehtë në zgjedhje dhe në 
marrjen e vendimeve për blerje. 
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The principle of Equality and non-discrimination, the legal framework and 
institutions for protection against discrimination in Albania and its  impact of 

the ECHR practice on gender discrimination issues

Iris Berisha

Introduction

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They have reason and 
conscience and should treat each  other with a spirit of brotherhood1. This defi nition is 
made in Article 1 of the United Nations General Declaration of Human Rights.While 
in its Article 2 it is explicitly stated that: Everyone enjoys all the rights and freedoms set 
forth in this Declaration without limitation as to race, color, sex, language, religion, political 
or other opinion, national origin, etc.No distinction shall be made on the basis of the political, 
legal or international status of the State or country to which  each  person belongs, whether 
the State or the country is independent, whether under guardianship, or not self-governing 
orwhich  is found in any other condition of restriction of sovereignty2.
Dignity is the essence of human rights. Throughout human history, rights have been 
defi ned and embodied in the value of one's dignity. These values are universal. They 
go beyond personal and national boundaries.
Despite the regulations that various national and international acts make in this 
sensitive area, we still notice in our society behaviors that treat individuals diff erently 
for various reasons, one of which is gender equality.
Any unequal treatment of an individual, as opposed to an individual of the opposite sex in the 
same or similar circumstances is considered direct gender discrimination. Human rights are 
universal. They belong to individuals and should be enjoyed equally by all.
Inter alia, this is how respect and acceptance of human dignity by all is determined, 
but that is not always the case ... This is where the birth of the non-implementation 
of an important principle for jurisprudence takes shape: "The principle of Equality 
and Non-Discrimination".As a universal value, equality means freedom and rights 
for every individual who, although diff erent at the same time, they are also equal. It 
is this demand for equality between human beings that must represent that blocking 
mechanism to everyone's discriminatory att itudes.
Discrimination is an early "phenomenon" of humanity, a social disease that has 
appeared since the beginning of human development and collective organization. 
Even the etymological decomposition of the term “Discrimination” comes from the 
Latin “Dicrimino” which means division, diff erent treatment, restriction of rights or 
imposition of inequality.This indicates a problem that has deep roots in the human 
mind. 
This term evidences unfair treatment. This approach represents one of the most 
common forms of violation of fundamental human rights and freedoms which is 
based on dangerous doctrines and ideas such as the superiority of races, peoples, 
genders, sexes, religions, etc.
__________________________________

1 Article 1 general declaration of the United Nations for human rights.
2 Article 2 general declaration of the United Nations for human rights.
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This paper aims to bring a concrete and coherent aspect of the application of 
principles and norms in the framework of non-discrimination. The aim of this paper 
is to provide a minimal contribution to clarifying the application of the principle 
of non-discrimination. It is the discriminatory nature of societies that determines 
discriminatory policies.
Although, today, we are talking about very positive steps taken by the states in 
creating a legal framework for this purpose, there is still room for revision of the 
legislation due to its incompleteness, or because of the inconsistency that makes it 
impossible to enforce these laws in practice.

The Albanian approach  (legislation and the practical application of this principle)

I would like to point out. "One of the main concerns in Albania today seems to be the gap 
between de jure and de facto equality in terms of employment, access to business and credit, 
health and social services. So while it is possible to sue an institution for discrimination, 
these rights are enforced de jure, because such  cases are not brought before the courts of the 
country.”3

Albanian legislation stipulates that in Chapter I "Fundamental Rights and Freedoms" 
Article 184 of the Constitution of the Republic of Albania, the principle of equality and 
non-discrimination, as one of its basic principles. However, if no measures are taken 
to turn this into real equality, all that remains is formal equality.
The Albanian Constitution recognizes and applies international law as binding at the 
moment it is adopted in the prescribed procedures of national legislation, placing it in 
the rankings as sources of law, before domestic legislation5.Taking concrete measures 
to strengthen the implementation of the principle of equality (especially between 
men and women) and the eff ective implementation of anti-discrimination policies 
has become a priority of our country, this and as a necessity within the process of 
European integration of Albania, for as long as gender equality is a fundamental right 
and common value of European Union countries.
Albania has ratifi ed a signifi cant number of international conventions and 
agreements on human rights, which  are part of our domestic judicial system and are 
directly applicable. This means that Albania is obliged to implement international 
standards provided for the protection of human rights. The signing by Albania of 
the Stabilization and Association Agreement with the European Union in 2006 was 
an important step on the path to membership in the European Union6. Among the 
important conventions and agreements on this issue, the ratifi cation of which  has 
been made by the Albanian Parliament, we can mention:
• Universal Declaration of Human Rights of 1948;
• European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
_____________________________

3 Gender Equality Issues In Legal Stan dards And National And International Jurisprudence, Guide, 
Sch ool of Magistrates, Pg 37.
4 1. Everyone is equal before the law. 2. No one may be unjustly discriminated against for reasons 
such  as gender, race, religion, ethnicity, language, political, religious or philosophical beliefs, 
economic, educational, social status or parental affi  liation. 3. No one may be discriminated against 
for the reasons mentioned in paragraph 2, unless there is a reasonable and objective justifi cation.
5 Constitution of the Republic of Albania, Article 5.
6 Gender Equality Issues In Legal Standards And National And International Jurisprudence, Guide, 
Sch ool of Magistrates, p. 39.
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Freedoms (and its additional protocols)7;

• European Social Charter;
• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ratifi ed by 

Albania in 1991;
• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;
• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW), etc.
As for the latt er; "The Convention defi nes the forms of discrimination against women and 
creates a framework for national actions aimed at eliminating all forms of discrimination 
against them. The Republic of Albania presented the fi rst report to the CEDAW Committ ee 
in 2002 and in 2016 the fourth periodic report of the Republic of Albania was reviewed.The 
Committ ee noted in its latest Report that all the provisions of the Convention are directly 
applicable in domestic law and do not require applicable law. The Committ ee also noted 
the need for further legislative improvements to promote and protect gender equality and 
non-discrimination in Albania, in particular in relation to the prohibition of gender-based 
violence and sexual harassment. The committ ee said it was concerned about the lack  of 
implementation of gender equality and non-discrimination legislation, as well as the lack  of 
monitoring of the implementation of these laws and policies. In this context, the Committ ee 
urged Albania to further strengthen mech anisms for advancing gender equality by providing 
suffi  cient human, tech nical and fi nancial resources at central and local levels. The Committ ee 
recommended Albania to promote substantive equality for countries in political and public 
life by monitoring the implementation of the special temporary measures provided for in the 
Law on Gender Equality regarding the participation of women in decision-making bodies at 
central and local level, both in the public and private sector,  in order to meet the objectives set 
out in the law.Given the path of Albania's membership in the European Union, the framework 
of international policy for Albania is also defi ned by the documents of the European Union."8

The most comprehensive gender equality policy framework in the world is presented by 
the Beĳ ing Declaration and the Action Platform, adopted at the Fourth World Conference 
on Women in 1995. This Platform is the main international strategic plan for women's 
empowerment. It aims to remove all obstacles to the active participation of women in all 
spheres of public and private life through equal sharing in economic, social, cultural and 
political decision-making9.
All of these conventions provide for the minimum protection of these rights and 
suggest that states provide even greater protection in the context of non-violation of 
these rights.
In addition to international instruments, national instruments, ie laws and other 
normative acts, they must comply with the constitutional provisions and in particular 
with the principles of fundamental human rights and freedoms. Among the Laws we 
mention10:
________________________________

7 This Convention in Article 14, Protocol 7 (Article 5) and Protocol 12 (Article 1) provides for the 
principle of gender equality as a fundamental principle of the European Council and its Institutions.
8 Gender Equality and Discrimination in the Named Bodies of Local Government Viktor Gumi-
Consultant, UN WOMEN Brunilda Menalla, Institution of the Commissioner for Protection against 
Discrimination, Tirana 2019.
9 Gender Equality and Discrimination in the Named Bodies of Local Government Viktor Gumi-
Consultant, UN WOMEN Brunilda Menalla, Institution of the Commissioner for Protection against 
Discrimination, Tirana 2019.
10 Gender Equality Issues In Legal Standards And National And International Jurisprudence, Guide, 
Sch ool of Magistrates, Pg 20
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• Law no. 9970 "On Gender Equality" Approved in 2008
• Law No. 9669, dated 18.12.2006 "On measures against domestic violence"11

• Law no. 10221 dated 04.02.2010 "On Protection from Discrimination"12

• Law no. 7961, dated 12.07.1995 “Labor Code of the Republic of Albania, Amended13

• Code of Administrative Procedures14

• Family code15

• Penal Code16

• Law "On the Status of the Civil Servant"17

• Electoral Code
• Law on Reproductive Health18

This legal community can be joined by a number of other laws that have been passed 
or are waiting to be approved, but I consider it appropriate to dwell on the Law on 
Gender Equality in Society, which plays a special role in this regard:
a) This law regulates gender equality issues, requiring equal treatment of women and men, 

and equal opportunities in the exercise of rights in all areas of social life.
b) The LGE defi nes "Gender Equality" as equal participation of women and men in all walks 

of life, as an equal position between women and men, equal opportunities to enjoy rights 
and to fulfi ll obligations in society and for having equal benefi ts from their achievements 
and developments.

c) The law defi nes “gender-based discrimination” (Article 4/3) as diff erences, exceptions, 
or restrictions based on gender that are intended to result in harm, non-recognition, or 
non-enjoymentand non-equal exercise of both sexes, human rights and fundamental 
freedoms in the political, economic, social, cultural and civil spheres, as provided for in the 
Constitution and the Legislation.

d) Although this law complies with other laws, such as the Labor Code, the Electoral Code, 
the Law on Higher Education, etc., it does not regulate these areas in detail. As such, the 
LGE sets only gender equality standards.

__________________________________________

11 It aims to prevent and reduce domestic violence in all its forms, through appropriate legal 
measures.
12 An organic law draft ed by local and foreign experts and members of civil society, which  provides 
protection against discrimination and respect for the principle of equality in relation to a non-
exhaustive list of causes.
13 Article 9 provides for the prohibition of any kind of discrimination in the fi eld of employment, 
which  violates the right of the individual to be equal in employment and treatment. This code 
prohibits discrimination in the fi eld of employment and exercise of professions.
14 Even in this code, non-discrimination is one of the basic principles and as such  stipulates that 
public administration bodies should be guided by the principle of equality and non-discrimination.
15 The Family Code prioritizes the principle of moral equality and the laws of spouses. (Article 
1) and for the fi rst time provides that the abused spouse may request the removal of the abusive 
spouse from the marital home through an order of the Court (Article 62) for a period of up to three 
years.
16 In accordance with Article 253 of the Criminal Code, violation of the equality of citizens for sexual 
reasons is punishable by law. When state employees or civil servants, while exercising their offi  cial 
duties, hold diff erent positions, resulting in unfair privileges or refusal of a right or benefi t arising 
from the law, they will be punished with fi nes or imprisonment up to fi ve years.
17 The peculiarity of this law is that although it does not contain a concrete provision regarding 
discrimination, it underlines the requirements for entering the civil service, while concrete 
employment is done through open competition based on merit.
18 It predicts that a woman cannot be forced to become pregnant and that a woman has the right to 
a safe birth and to avoid unwanted pregnancies, which  can endanger her health.
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e) It complements these laws, which  contain procedures for ach ieving the standard (ie the 
provisions of the Electoral Code should be applied as a supplement to the LGE regarding 
quotas). As a result, the LGE must be implemented together with other laws. It does not 
exclude acts of supplementary laws.

Another law that I would like to stop at is "On Protection from Discrimination". 
In February 2010, the Albanian Parliament approved the law "On Protection from 
Discrimination".According to which  no one can be discriminated against in terms of 
gender, race, color, ethnicity, language, gender identity, sexual orientation, political, 
religious or philosophical beliefs, economic, educational or social status, pregnancy, 
parental affi  liation, parental responsibility, age, family or marital status, civil status, 
place of residence, health status, genetic predisposition, disability, belonging to a 
particular group, or any other cause. One of its most important articles 
is Article 7 ‘Protection against Discrimination’, “It constitutes discrimination, any act 
or omission of public authorities or natural or legal persons participating in public and 
private life and sectors, which  creates grounds for denying equality to a person or group of 
persons, or exposing them toan unfair and unequal treatment, when they are in the same or 
similar circumstances, compared to other persons or other groups of persons.Elimination of 
all privileges and unfair discrimination is guaranteed for anyone, based on personal, political, 
economic, social and cultural rights provided by the Constitution of the Republic of Albania 
and international acts ratifi ed by the Republic of Albania, as well as by laws in force."
However, the implementation of the above strategies and legal basis is not effi  cient 
enough, as can be seen from the data on current gender inequalities. Therefore, 
strengthening the institutional mech anisms for gender integration in all state policies 
and the correct and complete implementation of the adopted laws, as well as the 
provision of monitoring conditions for their implementation, is crucial for improving 
gender equality in Albania.Although national institutions, policies and strategies 
provide a general framework, an eff ective local gender mech anism is crucial to 
improving gender equality and building trust in local communities.19

The National Gender Equality Strategy and Action Plan was adopted in 2016 and 
extends its eff ects until 2020. The main principles that guide this strategy are20:
- Political engagement - by off ering women equal opportunities as well as boys / men, 
are preconditions for the comprehensive development of the country.
- Sensitivity and equal treatment of the special needs of both sexes - the anticipated actions 
should provide opportunities for treatment in accordance with these needs and 
experiences - equality should not be confused with uniformity.
- Recognition, appreciation and respect for diversity - between girls and women, boys and 
men, in terms of age, ability, sexual orientation, gender identity, ethnic and social 
origin, religious practices and life ch oices.
- Zero tolerance for violence against women and domestic violence - protection of human 
life, dignity and integrity is a precondition for the development of a country: any 
form of violence is an att ack  on human dignity and a violation of human rights, so it 
should not be tolerated .
_________________________________

19Gender Equality and Discrimination in the Named Bodies of Local Government Viktor Gumi-
Consultant, UN WOMEN Brunilda Menalla, Institution of the Commissioner for Protection against 
Discrimination, Tirana 2019.
20Gender Equality and Discrimination in the Named Bodies of Local Government Viktor Gumi-
Consultant, UN WOMEN Brunilda Menalla, Institution of the Commissioner for Protection against 
Discrimination, Tirana 2019.
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- Coordination and inter-institutional cooperation - based on the ch aracteristics and cross-
sectoral nature of the issues that make up the pillars of this strategy, state institutions, 
civil society organizations, media, private sector, religious institutions, international 
organizations and all stakeholders, should work together to coordinate actions to 
address gender-based inequalities and injustices for women and men as eff ectively 
as possible.

European court of human rights practice (ECHR) on gender discrimination

The European Court of Human Rights is an international tribunal established in 1959. This 
court makes decisions on individual or interstate claims which  claim violations of civil and 
political rights set out in the European Convention on Human Rights. The court is based in 
Strasbourg, France, where it monitors respect for the human rights of 800 million European 
citizens in the 47 member states of the Council of Europe that have ratifi ed the Convention. 
The number of judges is the same as the number of member states. At the beginning of the 
establishment of this court there were only 7 states, while today it consists of a total of 47 
states, and it is the main instrument for the protection of human rights. Judges are elected 
for a term of 6 years, they can be re-elected, but the terms of half of the judges elected in the 
fi rst election end at the end of three years. In each  case, a local judge participates in order to 
facilitate the understanding of local legislation. Each  appointed judge acts in his / her own 
capacity.21

The conditions that must be met to address a case to the Strasbourg Court are:
- Violation of a right protected by the ECHR and its protocols.
- The complainant(s) is (are) a victim of that violation.
-The complaint must be made within a shorter period of time than six months aft er the full 
use of local funds.
If the case is considered admissible, the chamber composed of 7 judges decides on the case. 
Decisions are binding and may also require compensation. It is the duty of the Committ ee of 
Ministers, which oversees the execution of court decisions. The main problem of this court is 
the very large number of complaints, which has increased a lot in recent years resulting in 
system overload.A number of gender-based discrimination cases have been addressed 
to the European Court of Human Rights. In most cases, allegations of various 
unjustifi ed treatment of the sexes have been raised. In the cases tried by the Court for 
sexual discrimination, she stated that: "Equality of the sexes is one of the major goals 
of the member states of the Council of Europe" and that the Court will treat these 
issues very carefully in achieving this major goal. The court has dealt with a number 
of issues related to women's equality in religious rights, such as Leyla Sahin's case 
against Turkey.22 The situation was not related to gender discrimination, because the 
ban on wearing headscarves in state and public institutions was related to a larger 
purpose which is that of neutrality and applies to both men and women.
Furthermore, the European Court of Human Rights is a human rights guarantor 
institution provided by the legal instruments that provide these rights within the 
Council of Europe, therefore this Court is also a guarantor of the principle of gender 
equality.The Court plays a very important role in reviewing cases related to this 
principle, not only as a safer and fairer legal path but also as a complement to the legal 
________________________________

21Fatime Hasani - Ruhani, Qefsere Berisha, European Convention on Human Rights and Fundamental 
Rights - discrimination with special emphasis on discrimination against women, Pg.75.
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vacuums of the national legislation of the member states of the Council of Europe, 
for cases of gender discrimination. The decisions of this Court are binding on the 
member states of the Council of Europe and are presented in the form of precedents 
(stare decices), which means that these states cannot give decisions that contradict it, 
including Albania.

Instead of conclusion

Non-discrimination is one of the most important and dynamic areas of legal practice because 
unlike many other human rights treaties, the convention does not prohibit discrimination 
in the exercise - enjoyment of other rights guaranteed by the treaty in question, but makes 
freedom from discrimination a human right in itself.23

The right to non-discrimination has been recognized and addressed more 
extensively in international agreements, where as mentioned above: Universal 
Declaration of Human Rights; UN International Covenant on Civil and Political 
Rights; UN Convention on Economic Rights; Social and Cultural, UN Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the Convention of the 
International Labor Organization (ILO) no. 111.The provisions on non-discrimination 
contained in the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms 
were further reinforced by the entry into force of Protocol 12 to this Convention, 
which guarantees the independent right to equal treatment. The principles of equal 
treatment and non-discrimination are at the heart of the European social model.24

They are the cornerstone of the main notions and values on which the European Union 
is currently based. We can say that much has been achieved since member states 
agreed on the need for joint action at European level,for coping with discrimination 
on the basis of: race, ethnic origin, religious belief, age, handicap and sexual 
orientation. To move on to the European legislation, which signifi cantly increases 
the level of protection against EU discrimination. By gaining candidate status and 
recommending the start of accession negotiations, the EU has consistently supported 
the state on priority reforms through a partnership for accession and through regular 
reports on the country's progress towards the EU.25

Violation of the principle of equality through discriminatory behavior in relation to 
the gender cause is always special but at the same time common. Special as gender-
based discrimination is the only one that breaks the minority logic in discriminatory 
and common behavior as it is one of the most typical cases of structured discrimination 
due to the interplay of many factors.As a result, it has coexisted in our societies for a 
long time and appears in all kinds of human, social, economic, political, and cultural 
relations.

____________________________________

22 Leyla Sahin v Turkey, request no. 44774/98, Decision of 29 June 2004.
23Fatime Hasani – Ruhani* Qefsere Berisha, European Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms - discrimination with special emphasis on discrimination against women, 
Pg.76.
24 Judicial Manual for Prevention and Protection against Discrimination, British Council, p.10.
25 Judicial Manual for Prevention and Protection against Discrimination, British Council, p.10.
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Kultura popullore shqiptare pas rënies së komunizmit
                                              (Kultura shqiptare dhe kanunet) 

P rof. Ass. Dr. Islam Qerimi
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”

Abstrakt

Duke u nisur nga ligji i njohur, i cili thot se, e reja e shtyn të vjetren, e cila heret a vonë qitet 
në harresë, në këtë studim shkencor do të provohet nga një çasje shkencore multidisiplinare 
sociologjike, etnografi ke dhe historiko – zakonore vërtetimi i këtĳ  ligji. Prandaj, ky studim 
përgjithësisht ka për objekt studimi krahasimin e veçorive të kulturës popullore të shqiptarëve 
përgjatë historisë, sidomos të komunizmit me ato të pasrënies së komunizmit. Detyrë e parë që 
do të shtrohet në këtë studim krahasimor është evidentimi se, kultura shqiptare ka një histori 
autoktone të lashtë nga periudha ilire – pellasge e trashëguar deri me rënien e komunizmit, e 
cila në vete nganjëhere ngërthente edhe tiparenga kulturat e popujve te tjerë. Ndërsa, detyrë 
e dytë është studimi i transformimit të shpejtë të kesaj kulture popullore tek shqiptarët pas 
rënies së komunizmit, ku është evidente se një pjesë e madhe e këtyre vlerave janë humbur ose 
po tjetërsohen dita-ditës, por edhe depërtimi i vlerave të tjera, të panjohura më parë. 

Fjalë kyçe: Kultura shpirtërore shqiptare, zakonet, komunizmi, demokracia.

Hipotezat:
- A u ruajt kultura popullore shqiptare në kohën komuniste?
- Cilat janë dallimet në mes të kulturës shqiptare në kohen e komunizmit dhe asaj 

të pasrënies së komunizmit?
- Cilat janë propozimet për ruajtjen, pranimin dhe mbrojtjen e elementeve të reja në 

kulturen popullore shqiptare?

Metodologjia:
Për të hartuar këtë punim shkencor, është dashur një vullnet i çeliktë, meqë kultura 
popullore shqiptare është pozicionuar në një qorrsokak pa shpresë për dalje dhe nuk 
po mund të gjejë asesi shtegun e vërtetë autentik. Në kohët e fundit ky fenomen i 
përmendur paraqet një ndër preoukupimet më të mëdha në botën shqiptare, që kanë 
të bëjnë me njohjen e indentitetitt ë vet, prandaj kjo është arsyeja kryesore e hartimit 
të këtĳ  punimi hulumtues. Për t‘i dhënëketĳ  punimingjyra shkencore, në drejtim 
të studimit dhe mbledhjës së të dhënave e materialeve etnografi ke të jetës aktuale 
të popullit shqiptarnë përgjithësi është konsultuar literaturë e autorëve nga viset e 
ndryshme shqiptare. Dihet se në kuadër të kulturës popullore hyjnëveshjet, veglat 
e punës, veglat muzikore, orenditë shtëpiake, arkitektura popullore. Prandaj, kjo 
eshte arsyeja që për të arritur deri tek rezultatet fi nale të këtĳ  punimi, është dashur 
të bëhet një hulumtim krahasues nga viset e ndryshme etnike shqiptare. Në favor të 
kësaj metodologjie shkojnë të dhënat e reja në lidhje me të gjeturat e transformimit të 
kulturës shqiptarepas rënies së komunizmit, e të cilat kanë mundur të prezantohen 
vetëm nëpërmjet tëliteratures së shkencave multidisiplinare, e në veçanti tëdisiplinave 
të veçanta si sociologjia, etnografi a dhe e drejta zakonore. Në këtë punim hulumtues 
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shkencor është përdorur edhe metoda empirike e hulumtimit. Kjo metodë është 
aplikuar në menyrë adekuate me çeshtjet e ngritura në këtë punim. Duke u nisur nga 
fakti, se burime të një kulture të një populli konsiderohen doket, zakonet, folkloret, 
veshjet dhe arkitektura popullore e të cilat së bashku edhe me gjuhën e perbëjnë 
identitetin e një kombi, është dashur që nga të gjitha këto fenomene të bëhen krahasime 
relevante. Hapësira e hulumtimit është koncentruar në Republikën e Kosovës, në 
Republiken e Shqiperisë, në Republikën e Maqedonisë Veriore, në Republikën e Malit 
të Zi,  si dhe në Luginën e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit.

1. Hyrja

Dihet se kultura popullore ndryshonë ngadalë, në shumicën e rasteve, mirëpo ajo 
ndryshon duke u fërkuar me fenomene nga kulturat tjera të popujve të ndryshem. 
Kultura popullore shqiptare gjatë historisë u ngarkua me tipare të kulturës helenike, 
romake, bizantine, osmane dhe sllave, por gjithnjë i ka ruajtur specifi kat kryesore 
të veta. Kultura popullore shqiptare sidomos gjatë mesjetes kishte ruajtur tiparet 
autoktone, të cilat janë skalitur në kanunet shqiptare. Prandaj, me të drejtë thuhet 
për kulturen e popullit se ajo është tipar dallues i popujve apo ajo është gjithëçka 
që nuk ta ka dhënë natyra por e ke krĳ uar vet. Në kuadër të kultures së një populli 
hyjnë: traditat, zakonet popullore, marrëdhëniet familjare e miqësore, arti dhe bota 
shpirtërore. Përfundimisht qëllimi i këtĳ  studimi krahasimor mbi kulturen e popullit 
shqiptar është që të gjendet mënyra se, si të përkrahet kultura e re, por duke i ruajtuar 
tiparet e vjetra pozitive te kultures tradicionale, si pjesë përbërëse e kulturës popullore 
shqiptare.

2. Defi nicioni i kulturës popullore

Në përgjithësi autoret qëpër objekt studimie kanë kulturen popullore janë përafërsisht 
tënjë mendimit, se kultura e popujve ështërezultat i trashëguar. Tiparet kulturore, siç 
janë: gjuha, traditat, zakonet, morali, besimet, marrëdhëniet familjare e miqësore, arti 
dhe bota shpirtërore e përbëjne indentitetin e një populli.Ekzistojnë pak a shumë 
ngashmëri në atë se si autorët vendas dhe ata ndërkombetarë e perkufi zojnë kulturën 
popullore. Njëri ndër përkufi zimet e autorëve shqiptare, që‘i ka përfshirë elementet 
kryesore është ai i akademikut Alfred Uçit. Akademik Uçikulturën popullore e 
përkufi zon në “një sistem tëpërbërë dhe ndërlikuar e kompleks vlerash, veprimtarish e 
marrëdhëniesh shoqerore, të formuar e të zhvilluar historikisht në lidhje të ngushtë me jetën 
e bashkësisë [...] etnike kombëtare“.1Akademik Mark Krasniqi për kulturën popullore 
thoshte se ajo “[...] është bazë nga e cila buron, zhvillohet dhe ushqehet kultura e gjithë 
popullit“.2Gjithashtu një përkufi zim komplementar në rrafshin ndërkombëtar për 
kulturën popullore e kanë dhënë edhe autorët e Universitetit të Oksfordit, Monaghan 
&Just. Këta autorë Kulturen ose qytetërimin, në kuptimin e gjerë  konsiderojnë si “[...] 
tërësi komplekse që përfshin dĳ en, besimin, artin, moralin, të drejtën, zakonet dhe çdo aft ësi e 

1 Tirta, Mark, Etnologjia e Shqiptarëve, Tiranë 2003, fq. 24, cituar nga Alfred Uçi.
2  Krasniqi, Mark, Trashegimia kulturore e popullit tonë dhe detyra e jonë ndaj saj. (Materiale nga sesioni 
shkencorë   me temë: Trashëgemia dhe transformimi i kulturës popullore”, mbajtur në Prishtinë më datë 7 – 8 
shtator 1979), Prishtinë 1983, fq. 6.
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shprehi tjetër të fi tuar të njeriut si pjesëtar i një shoqërie”.3

3. Kultura shqiptare nga këndvështrimi historik dhe gjeografi k

Kultura shqiptare ka një histori aq të lashtë, aq sa vetë ekzistenca e shqiptarëve. Kjo 
kulturë fundamentin e ka në qyteterimin autokton ballkanik – mesdhetar. Kultura 
ilire antike si parardhëse e kulturës arbërore - shqiptare kultivohej nënjë territor 
gati nëgjysmen perëndimore të Ballkanit.4Kultura e vjetër popullore shqiptare, e që 
burimin e ka nga koha ilire-pellasge, në kuptimin e saj të gjerë përfshin trashëgiminë 
kulturore materiale dhe trashëgiminë kulturore shpirtërore. Prandaj, që nga ajo 
periudhe kohore, ekzistojnë të dhëna, se kjo kulturë është kultivuar me specifi kat e 
veta autoktone5, siç janëveshjet, teknika e ndërtimevetëkështjellave, kalave e kullave, 
e sidomos mjeshtria e detarisë dhe kusarisë, të cilat gjatë sundimit të Ballos, Gencit, 
Bardhylit dhe sidomos në kohën  e mbretëreshës Teutë,ku konsiderohetse kishte 
lulëzuar kultura arkitekturale ilire.6

Pashko Vasa në shek. XIX me të drejtë thoshte se “qoft ë myslimanë, ortodoksë ose katolikë, 
popullsitë shqiptare janë dhe kanë mbetur ato që ishin para tridhjetë shekujsh, populli më i 
vjetër i Evropës, raca më e papërzier nga të gjitha racat e njohura, raca, që falë një fenomeni 
të mrekullueshëm dhe që nuk mund ta shpjegojmë, ka ditur t’i rezistojë kohës që shkatërron 
dhe transformon, ka mund të ruajë gjuhën pa pasur as letërsi as qytetërim të përparuar dhe, 
për më tepër, ia ka dalë të ruajë pa u treguar e mbyllur dhe përjashtuese në shfaqjet e veta të 
jashtme, ndaj besimit dhe riteve të feve që ajo përqafuar gjatë përhapjes së tyre fi timtare përmes 
evoluimit në shekuj”.7

Gjuha arbërore, si tipar thelbësor etnologjik dhe kulturor, me emrin gjuha shqipe 
me tipare të reja, sipas gjuhëtareve u formua në mesjetën e hershme, respektivisht 
në shek. V-VI të erës sonë.8Kulturen e lartë ilire dhe barazinë gjinoreme se miri e 
përshkruan fakti historik, se ata nëpër gosti merrnin edhe gratë me vete, për të cilat 
është një gjë e mirë që të pĳ në për shëndetin e cilitdo nga të pranishmit.9

Pozita e mirë gjeografi ke e shqiptarëve,që mundësonte lidhjen nëpërmjet të rrugës „via 
egnatia“, mes Përendimit dhe Lindjes ka qenë pretekst për gërshetim të pasurimit të 
diversitetit të kulturave në mes popujve, por paraqiste edhe mundësi potenciale herë 
pas here edhe për vatër krizash, e që fatkeqësishtshfaqte edhe mundësinë e paraqitjes 
së rrymave të ndyshme civilizimesh e kulturash të mëdha.Këtë fat të keq shqiptaret 
e kanë pësuar sidomos kur ata gjendeshin nëhapësirat kufi tare me popujt grek dhe 
sllavë.  Por, duhet theksuar edhe se urbanizmi në masë të madhe tek shqiptarët gjatë 
historisë ishte më‘i shprehur në viset bregdetare.

3  Monaghan, John & Just, Peter, “Social & Cultural Anthropology, A very short introduction”, Oxford 
University Press 2000, fq. 42.
4  Tirta, Mark, Etnologjia e Shqiptarëve, Tirane 2003, fq. 19.
5 Garašanin, Milutin, “Moenia Aeaciaet la Macedonine”, -Starinar-, n.s. XVIII, Beograd, fq. 67. 
6  Brisku, Bahri, Kusarët dhe detarët shqiptarë, 2011, Ulqin, fq. 14.
7  Vasa, Pashko,  1879, cituar te Clayer, Nathalie. 2009. Në fi llimet e nacionalizmit shqiptar. Përkthyer nga 
Arben Puto. Tiranë: Përpjekja, fq. 291.
8  Tirta, Mark, Etnologjia e Shqiptareve, Tiranë 2003, fq. 12.
9  Theopompi, Filipika, Ilirët dhe Iliria tek autorët antikë, Universiteti i Tiranës, Instituti i Historisë dhe 
Gjuhësisë, Tirane 1965, fq. 285.
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4. Etnia dhe kultura shqiptare 

Etnia shqiptare fi llmisht përcaktohet për nga gjuha e përbashkët amtare. Më tutje 
për të përcaktuar etnin kombëtare duhet përmendur gjithësesiedhe vetëdĳ en e 
perkatësisë edhe vlerat kulturore autoktone.10Etnologët në parim pajtohen se tiparet 
e kulturës popullore ndryshojnë ngadalë në shumicën e rasteve, por vazhdimisht 
duke ’u plotësuar me elemente nga kulturat tjera të popujve të ndryshëm.11 Ashtu 
rrjedhi edhe dinamika e ndryshimit të kulturës shqiptare përgjatë historisë, ku ajo u 
infi ltrua me kulturën helenike, romake, bizantine, osmane dhe sllave, por gjithnjëi ka 
ruajtur specifi kat kryesore autoktonte. Pra, pavarësisht pushtimeve tëegra, populli 
shqiptar ekziston, e kultura e tĳ  është pjesë krejt e veçantë e mozaikut të kulturave 
botërore. Ishte pra kultura popullore një ndër armët mëtë fuqishme, me të cilën 
populli shqiptar luft oi shekuj me radhë dhe u bëri rezistencë të pathyeshme gjatë 
historisë duke e ruajtur identitetin e vet autentik me sukses kundër pushtuesve të 
ndryshëm.12

Ashtu siç u përmend me lartë, një rol tragjik në asimilimin e shqiptarëve dhe 
kulturës së tyre e kanë luajtur pushtuesit e huaj. Një ndër përpjekjet e tyre më të 
theksuara për të arritur qëllimin e asimilimit te shqiptarëve, ata e bënin nëpërmjet 
metodës së konvertimit, respektivisht të religjionit. Po sa arrinin ata pushtues që 
shqiptarët t’i konvertonin në religjinon evet, ata e forconin edhe më shume aktivitetin 
e vet për ta identifi kuar popullin shqiptar me atëtë pushtuesit. Kështu p.sh., gjatë 
sundimit të turqëve për 5 shekujme radhë në territoret shqiptare, shqiptarët pos që 
konsideroheshin si shqiptarë, ata për shkak të pranimit të religjionit islam, që ata e 
quanin fe turke, nënkuptoheshin si turq.13Kjo dukuri është hasur edhe tek brezi i 
cili ka jetuar deri para nesh, e të cilët shpesh në komunikimet e ndërsjellta shqiptare 
– shqiptare përdornin shprehjet “n’kofsh turk ha buk”, “turk elham dylilah”, etj.,.Pra, 
turqit ndërrmerrin veprime qëllimore që me çdo kusht të arrihet ndalimi i përhapjes 
së shkollës dhe kultures shqipe. Mirëpo shqiptarët edhe përkunder sundimit të egër 
turk gjatë mesjetes ruajtën tiparet autoktone duke ju falënderuaredhe kanuneve 
shqiptare. Kanunet shqiptare rregullonin marrëdhëniet shoqërore të shqiptarëve prej 
lindjes e deri në vdekje. Marin Barleti shkruante për kulturen dhe traditën shqiptare 
si vĳ on: “Shqiptari në një dorë mbante armën, në tjetren permenden“.14Pra, me të drejtë 
thuhet që gjatë pushtimeve të huaja ndaj shqiptarëve, kultura shqiptare ka qenë 
indikatori me i fuqishëm për mbrojtjen e identitetit shqiptar.
Në periudhen e rilindasve kultura shqiptare u ndërkombtarizua me një intenzitet 
shumëmë të përshpejtuar. Motoja e tyre mbështetej në këto parime: „Zemra jonë nga 
dëshira të shohim atdheun tonëtë lumtur, të mos skuqet para kombeve të qytetruara punëtore 
(...). Ne sduam që populli shqiptar të humbë në këtë rrugë tiparet e tĳ  karakteristike, zakonet, 

10  Tirta, Mark, Etnologjia e Shqiptarëve, Tiranë 2003, fq. 20.
11  Tirta, Mark, Etnologjia e Shqiptarëve, Tiranë 2003, fq. 92.
12  Krasniqi, Mark, Trashëgimia kulturore e popullit tonë dhe detyra e jonë ndaj saj. (Materiale nga sesioni 
shkencor me temë: Trashëgemia dhe transformimi i kulturës popullore”, mbajtur në Prishtinë me dt. 7 – 
8shtator 1979), 
Prishtinë 1983, fq. 8.
13  Krasniqi, Mark, Nga gurra e tradites, Prishtinë 1991, fq. 14.
14  Barleti, Marin, Skendërbeu, Historia e jetës dhe veprave, Tiranë 1964.
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legjendat, gjuhën, që janëtë vetmet pasuri që të parët tanë na i kanë lënë trashëgim“.15Në 
këtë periudhë kohoretë jetës së rilindasve thuhej se: “kushtet morale dhe intelektuale 
të shqiptarit nuk janë aspak më të mira se gjendja e tĳ  materiale. Ai ka ndalur në vend, pa 
bërë asnjë hap përpara në rrugën e përparimit. Pa arsim, pa pasur askend për ta nxitur e 
për t’i dhënë zemër, pa një qeverisje të mirë, ai mezi ka mundur të ruajë gjithçka të lartë, të 
madhërishme e të bukur qëi’a kanë lënë në trashëgim të parët: guximin, nderin, besnikërinë 
dhe shpirtin e fl ĳ imit“.16

5. Kultura shqiptare në prizmin e kanuneve – si burime të së drejtës 
zakonore shqiptare

Kanunet më të rëndësishme tek shqiptarët ishin: Kanuni i Lekë Dukagjinit, Kanuni 
i Skendërbeut dhe Kanuni i Labërisë. Ekzistonin edhe një mori kanunesh tjera, të 
cilat kishin karakter lokal. Më i njohuri ndër të gjitha kanunet shqiptare ka mbetur 
padyshim Kanuni i Lekë Dukagjinit. Këtë kanun e kishte përmbledhur at Shjtefën 
Gjeçovi, ndërsa botimi i tĳ  u bë tek pas vdekjës se tĳ , në vitin 1933. Për kontributin e at 
Shtjefën Gjeçovit Univeristeti i Lajpcigut e kishte nderuar ate me titull nderi „Doktor 
shkence“. Emërtimi i këtĳ  ligji zakonor shqiptar të pashkruar, nga një mori autoresh 
lidhet me Princin e tretë Lekë Dukagjini, i cili kishte jetuar dhe vepruar në periudhën 
e Skendërbeut, pra në shekullin e XV-të. Pjesa tjetër e autorëve, kanunin e ndërlidhin 
me periudha shumë më të hershme se ajo e Lekës. Një numër tjetër emërtimin e këtĳ  
kanuni e ndërlidh me territorin në të cilin është zbatuar ky kanun, që përputhet me 
territorin e Dukagjinit.
Karakteristikë e këtyre kanuneve ishte fakti, se përpos qëme to percaktoheshin 
rregulla të marrëdhënieve juridike për banorët e trevave shqiptare, rregullohej në 
përgjithësi edhe sistemi familjar, shoqëror e fetar. Prandaj, në përgjithësi mund të 
thuhet se nëpërmjet këtyre normave zakonore, morale, etike mbi familjen dhe 
shoqerinë shprehej kultura shqiptare. Kultura shqiptare edhe pse nuk ka mundur 
të dallohej në tërësi nga kuturat tjera të popujve fqinje, megjithatë ajo dallohej nga 
kulturat tjera për shumë veçori të rëndësishme. Në kanune shqiptare ishin ngulitur 
fuqimisht shumë elemente thelbësore, që nuk haseshin tek popujt tjerë. Kështu p.sh. në 
këto kanune shqiptare ishin paraparë normat mbi nderin, besën, burrërin, ndorjen, 
mikëpritjen, leqitjen, hakmarrjen e gjakmarrjen. Si elemente pozitive të këtyre 
elementeve çmoheshin nderi – i cili kishte të bëjë me ruajtjen e imazhit të personit, 
familjes, fi sit e fl amurit, besa – ishte fj ala e dhënë, e cila respektohej dhe zbatohej 
në menyrë absolute, burrëria – e cila kishte të bënte me respektin dhe autoritetin që 
kishin meshkujt nga mosha e pjekurisë për të bartur armen, e cila arrihej me moshën 
15 vjeçare, ndorja – që ishte një institut i kanunit, e ‘i cili garantonte personin, i cili 
binte në dorën e dikujt, dhe ishte i ngjashëm me institutin e të drejtës ndërkombëtare, 
të drejtën e azilit, mikepritja – e cila mbështetej në parimin se musafi ri i cili mësynte 
derën e shtëpisëmund të ishte një njeri i varfër apo edhe ëvetë Zoti, i cili do trokiste 
në derë, për të vërtetuar bujarinë dhe solidarizimin fi snik për musafi rin. Si elemente 
negative njiheshin institutet e hakmarrjes dhe gjakmarrjes dhe pabarazisë gjinore ne 
15  Aleks Buda, Etnografi a shqiptare dhe disa probleme të saj, Konferenca kombëtare e studimeve etnografi ke, 
Tiranë 1977, fq. 35.
  Vasa, Pashko, Vepra letrare 2,Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", Tiranë 1987, fq.23. 
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disfavor te gruas. Institutet e hakmarrjes dhe gjakmarrjes aplikoheshin vetëm ne raste 
shumë të rralla, kur në rrugë të ndërmjetësimit dhe pleqërimit nga ana e institutit të 
“Këshillit të Pleqëve“, shterreshin të gjitha mundësit tjera të nxjerrjes së një vendimi 
më të butë. Pra, zakonisht këto dy institute aplikoheshin  përjashtimisht, vetëm kur 
nuk kishte asnjë menyrë apo formë tjetër për ta zgjidhur ndonje çështje të rëndë të 
krimit të shkaktuar, i cili kishte prekë në rend të pare nderin e mbrojtur në menyrë 
absolute.
Të gjitha këto norma zakonore e kanë pasuruar kulturën shqiptare dhe ato kanë 
ndikuar që ajo të mbetet me stagnative se sa kulturat e popujve tjerë. Deri në largimin 
e Perandorisë Osmane nga Shqipëria, në fi llim të shekullit XX-të, këto rregulla 
aplikoheshin me shumë përpikmëri dhe fanatizëm edhe këto ndikuan në masë të 
madhe në aspektin e mbrojtjes së kulturës dhe traditës shqiptare, që populli shqiptar 
të mos asimilohej në ate turke apo edhe të popujve tjerë, te cilët ishin në kuadër të 
Perandorisë Osmane. Kështu përmendeshin rregullat e vjetra që buronin nga shpirti 
i popullit shqiptar si : “Kështu na e lanë të paret“, “Është amanet i të parëve“, “Doket e 
maleve“, “Ligji i Lekës“, “Kështu e la Leka“ etj.,. Pra, me të drejtë pranohet qëndrimi 
i shumicës së autorëve, se shqiptarët me shumë e respektonin Ligjin e Lekës se sa 
parimet fetare. Popullata shqiptare për t’a ruajtur identitetin e vet etnik e kulturor 
autentik, shpesh detyrohej të shperngulej nga territoret e veta rurale e urbane në 
shkrepa te larta, si bie fj ala në Mirditë, Shkodër e në Malësi. Në këto territore u ruajt 
me fanatizem identiteti shqiptar dhe kultura e tyre për plot 500 vjet. 
Shqiptarët arritën pavaresinë të përgjysmuar më 28 nëntor 1912, pasi që gjysma 
e territoreve mbeti jashtë shtetit të pavarur shqiptar. Prandaj, okupimet e gjata që 
ekzistuan në territoret shiptare kanëndikuar që perveq masakrave të shumta ndaj 
shqiptareve, të shkatërrohet edhe pjesa më e madhe e infrastrukturës që përbënte 
kulturën shqiptare. Kjo metodë e gjenocidit kundrejt popullit dhe kulturës shqiptare 
ka vazhduar edhe pas vitit 1912 në territoret jashtë shtetit shqiptar.
Pas Luft es se Dyte Boterore ne Republiken Socialste Popullore te Shqiperise partia 
e punes dhe njerezit e saj besnike e kishin përzgjedhur formen për ta kontrolluar 
masën, e ajo ishte përmes kulturës, artit dhe letërsisë.17

Ne librin e tĳ “Antropologjia etnike e shqiptarëve”, Prof. Dr. Aleksander Dhima shkruan 
se shumë vlera të paqëndrueshme në kohen e komunizmit në Shqipëri imponoheshin 
“me zor”, duke bërë që njerëzit të trajtoheshin si “turmë”.18 Si i ndaluar në tërësi ishte 
shpallur liberalizmi, i cili nënkuptonte moden apo muzikën përendimore, në sferën 
e kultures, arsimit dhe inovacionit e aplikimit teknologjik e sidomos në ndryshimin 
e strukturës sociale të popullates nga ajo rurale në ate urbane. Me te drejte thuhet se 
ne Shqiperine komuniste vlente thenia se te behej “Rusifi kimi dhe jugosllavizmi i 
botimeve”.19

17  Ahmeti, Nuredin, Kultura, letërsia dhe arti në shërbim të partisë në Shqipëri (1945-1968), në: TV-Shenja, 
Janar 19, 2019, në :  https://shenja.tv/kultura-letersia-dhe-arti-ne-sherbim-te-partise-ne-shqiperi-1945-1968
[31.10.2019].
18  Dhima, Aleksander, Jemi zgjuar nga ‘gjumi tragjik’, por jo nga ‘hipnoza’ 50-vjeçare, në: MAPO.al, më
 dt. 15.08.18, në: http://www.mapo.al/antropologjia-kerkimi-i-nje-jete/ [31.10.2019].
19  Ahmeti, Nuredin, Kultura, letërsia dhe arti në shërbim të partisë në Shqipëri (1945-1968), në: TV-Shenja, 
Janar 19, 2019, në:  https://shenja.tv/kultura-letersia-dhe-arti-ne-sherbim-te-partise-ne-shqiperi-1945-1968 
[31.10.2019].
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6. Kultura shqiptare pas rënies së komunizmit

Ne lidhje me gjendjen e kultures shqiptare pas renies se komunizmit Prof.dr. 
Aleksandër Dhima thot se: “[...] Për fatkeqësinë tonë, diktatura na çoi në rrënimin e 
shumë vlerave origjinale, duke i fshirë ato nga memorja historike dhe kulturore e qytetërimit 
tonë. Ndonëse shqiptarët janë zgjuar nga “gjumi tragjik” gjatë këtyre viteve të tranzicionit, 
ata nuk janë çliruar ende plotësisht nga “hipnoza” 50-vjeçare“.20 Prandaj, duhet shtuar se 
në periudhen pas rënies së komunizmit në Shqipëri si dhe në Kosovë edhe pse populli 
shqiptar në fi llim të viteve të tranzicionit nuk ishte çliruar plotësisht nga hipnoza 
komuniste e jetës kulturore,  tani jeta shoqërore – ekonomike ka pësuar ndryshime 
evidente dhe shumë të shpejta e sidomos me depërtimin e elementeve të reja të cilat 
ky popull nuk i njihte më parë.21.
Per një dimension të pakontestueshëm, i cili ka ndikuar në transformimin e kësaj 
kulture është edhe fakti se një pjesë e madhe e popullatës shqiptare kanë emigruar në 
shtetet e zhvilluara përendimore. Ata në ato shtete kanë ndjekur arsimin, punësimin, 
kulturën e atyre popujve, prandaj këto janë disa nga elementet, të cilat në menyrë të 
drejtëpërdrejtë kane ndikuar në avancimin e fëmĳ ëve të asaj gjenerate, prasi  gjenerata 
e dytë, të cilët kanë fi lluar të ndjekin edhe shkollimet e larta dhe të marrin pjesë edhe 
në jetën publike politike, kulturore e sportive.Prandaj, me të drejtë konstatohet faktise 
populli shqiptarë ka ende gjuhë dhe tradita unike, por pas rënies së komunizmit 
elementet e kultures popullore shpirtërore janë përzier me elemente të kulturave të 
huaja qoft ë progresive apo edhe regresive. 
Një ndër elementet e huaja që është infi ltruar në kulturen shqiptare është  paraqitja e 
muzikës, e ashtuquajtur “tallava“. Tallava si një nga stilet e njohura aktuale muzikore 
në Kosovë, u lind nga komunitetet rom dhe ashkalinj në Ballkan gjatë viteve 1980-
1990.22 Këngëtari i parë, që e ka sjellur këtë lloj muzikë thuhet se ishte një rom nga 
Peja, i ardhur nga Maqedonia. Ndërsa, ishte këngëtari Bekim Kumanova ai që e bëri 
të njohur këtë zhanër mes komunitetit shqiptar.23Ndryshime tjera bien në sy edhe me 
kultin e varrimit dhe pritjes së të pamurit për nder të viktimës. Kështu, përderisa, në 
periudhën e mëhershme komuniste, në Kosovë pritja për të pamurit në rast vdekjeje 
zgjaste për një periudhë kohore së paku një muaj e bile vende vende edhe deri në tre 
muaj, sot pamja për të ngushlluar familjen e tëvdekurit në ca vende është shkrirë në 
tërësi, e në vendet tjera ajo zgjat një, dy e maksimumi deri në tri ditë. Kjo dukuri është 
paraqitur si rezultat i ndryshimit të marrëdhënieve jetësore të njerëzve, si bie fj ala e 
mërgimit, punësimit, arsimimit e udhëtimit. 
Gjithashtu ndryshime të mëdha hasen edhe në zhvillimin e ceremonive martesore. 
Martesa tek shqiptarët nuk mund të krĳ ohej në afri amtare. Një ndalesë e tillë ishte e 
paraparë edhe në Kanunin e Lekë Dukagjinit. Në librin e III, të këtĳ  kanuni, ku bëhet 
20  Dhima, Aleksander, Jemi zgjuar nga ‘gjumi tragjik’, por jo nga ‘hipnoza’ 50-vjeçare, ne MAPO.al, me
 dt. 15/08/18 , ne http://www.mapo.al/antropologjia-kerkimi-i-nje-jete/ [31.10.2019].
21 Elemente bazike të modelit kulturor të vlerave te shqiptarët, Kumtesë e mbajtur në Ditët e Studimeve 
Shqiptare (edicioni IV) Tiranë/ UET, 29 prill 2017.
22  Ardit Kika, 22/01/2018, The sounds of tallava, Prishtina Insight,https://prishtinainsight.com/the-sounds-of-
tallava-mag/ [31.10.2019].
23  Visar Munishi, hulumtues i kulturës popullore në Departamentin e Muzikologjisë në Institutin e 
Albanologjisë në Prishtinë, në:  Ardit Kika, 22/01/2018, The sounds of tallava, Prishtina Insight, https://
prishtinainsight.com/the-
sounds-of-tallava-mag/ [31.10.2019].
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fj alë për martesen, parashikohej ndalimi i martesës deri në një largësi gjaku prej 400 
kusherinjësh. Dasma shqiptare, sikundër çdo traditë tjeter e jetës zakonore, përbën 
thelbin e kulturës popullore.24

Ceremonia martesore sipas zakoneve shqiptare dallonte në bazë të krahinave, ku 
jetonin ata, si p.sh. në Dukagjin, Drenicë, Llap e Gollak, Karadak, Has, Preshevë, 
Kumanovë, Dibër etj, etj.,. Si rregullnë Kosovëato zgjatnin nga dita e enjte e deri e 
hënja, kur bëhej edhe heqja e shamisë. Ndërsa, sot fatkeqësisht dasma shqiptare ka 
humbur në tërësi gjurmët tradicionale. Ajo zhvillohet sot si rregull zakonisht gjatë 
muajve të verës, për shkak të bashkimit familjar. Bashkimi familjar veror rrjedh si 
rezultat i kthimit të anëtarëve të familjeve të bashkëshorteve të rinje, nga mërgata, të 
cilët ne muajtë e pushimit veror kthehen përkohësisht në atdhe. 
Karakteristikë dalluese në mes të ceremonisë dasmore të vjeter dhe asaj aktuale pas 
komunizmit është fakti, se perderisa dasmat tradicionale zgjatnin tri ditë e net25, tani 
ato zakonisht zgjasin një ditë. Dasma (dhe kanagjeqi) zhvillohej në tërësi në shtepitë 
e çift it bashkëshortor. Ndërsa tani ajo zhvillohet bashkërisht në një lokal hotelierie 
apo restauranti.Tani verehet dukuria e hedhjeve te parave ne dasem, i cili nuk njihej 
ne dasmen tradicionale. Prandaj, kjo dukuri e re nuk është për tu përshëndetur. Një 
shembull i mirë në këtë drejtim është rasti i një zoti të dasmes, i cili kishte thyer 
shabllonet e tilla. Ai kishte shkruar ne plikot e ft esës: “Ju lutemi, që të mos na sillni 
dhurata dhe të mos dërgoni „urime e përshëndetje“, përmes ansamblit muzikor gjate dasmës“26. 
Qëndrimi i tillë i zotit të dasmes do të duhej të interpretohej drejtë parasëgjithash nga 
aspekti socio – ekonomik, pasi që një pjesë e madhe e qytetarëve, që janë të pranishëm 
në këtë ceremoni dhe janë të varfer, do të ndjehen të diskriminuar në raport me të 
tjerët, qe ‘u hedhin para ansambleve e orkestrave apo edhe çift it të ri bashkëshortor.
Dasma tradicionale fi llonte me fenomenin e sitjes së miellit në sofër, nga një djalë i 
ri,i cili vënte mbi kokë plis të bardhë, që e kishte domethënien e shtimit tësë mbares 
(bereqetit) në shtëpinë e djalit që po martohej. Në të njejten ditë fi llohej edhe me 
muzikë defesh, e orkestruar nga femrat, si dhe me thirrjen e dasmorëve nga ana e 
djalit. Të premten fi llonin të vinin të afërmit në shtëpinë e djalit për ta uruar nisjen 
e dasmës, si dhe për të marr detyrat apo pergjegjësitë që bienin mbi supet e tyre si 
bashkëfamiljarë. 
Sipas kanuneve ishte e paraparë që fejesa të bëhej nëpërmjet shkuesit.Kjo formë 
e fejesës arrihej nga ndonjë i afërm ose shok, i cili kishte në rolin e mësitit, apo 
ndërmjetësuesit.Sipas traditës kanunore përcaktohej edhe dhurata e cila u dedikohej 
familjës, që e martonin djalin.Kështu thuhej se në dasma nuk duhej tëshkohej 
duarthatë, apo me duar nëxhepa. Gjithashtu ishte paraparë edhe vendi se si do të 
zhvillohej rituali martesor27 dhe ku do të uleshindhe të këndonin rapsodët. Rapsodët 
vinin zakonisht pasditen e të shtunes, ku i argëtonin krushqit me këngët folklorike, 
zakonisht të zhanritpatriotik, ku ato zgjatnin deri në orët e hershme të mëngjesit, e 
gjithashtu e vazhdonin edhe të nesërmen para shkuarjes për të marrë nusen dhe tek 
familja e nuses. Kishte edhe raste kur nëceremoni dasmore, per t’i argëtuar krushqit 
24  Xhemaj, Ukë, Shtresime kulturore, Prishtinë 2005, fq. 165.
25 Martesa dikur dhe Sot, ne: https://traditat.weebly.com/dasmat-tradicionale.html [31.10.2019].
26 Salihu, Xhemaledin, Dasma shqiptare në Preshevë me rrethinë, sot, në: Presheva, pjesë e pandarë e lëvizjes 
kombëtare nëpër shekuj, Preshevë 2017, fq. 438, cituar nga Arjan Sukniqi për gazeten Shekulli.
27 Dibra, Miaser, etnografi a e të folurit për lidhjen e fejesës në traditën shqiptare: 
formulësimet, urimet, përshëndetjet, në: Antropologji, Vëllimi 1/ Numër 1/ 2018, fq. 92.
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ft oheshin dy apo më tepër grupe rapsodesh, ku ata në një mënyrë ishin të detyruar 
të tregonin performancën e vet në krahasim me konkurentët e fushës.Duhet theksuar 
se këngët e dasmës këndoheshin në të gjithë larminë e saj kryesisht në dasmën e 
djalit, ndërsa në dasmën e vajzës pak, ose aspak është kënduar dhe vetëm në ndonjë 
moment të veçantë të saj.28

Folklori shqiptar si rezultat i mençurisë popullore, i cili në momentet kur ishte 
nevoja diti ta përdorë me shumë mjeshtri gjuhën fi gurative të mbështetur në alegori, 
kriptologji, enigmatikë, perifrazë, metaforë, sikundër në mesele të ndryshme.
Pra,edhe përmes folklorit deri më sot u ruajtën vlerat etnokulturore të popullit tonë 
gjeneratë pas gjenerate.29

Muzika shqiptare i kishte tërhequr vëmendjen edhe Marksit. Ai më 1839 do t’i 
përgatiste dhe dhuronte së shoqes, Zhenit, një album me këngë popullore të popujve 
të ndryshëm, në mes të cilave kishte përfshirë edhe këngë popullore shqiptare.30

Është karakteristike p.sh.,senë rajonin e Preshevës, ishte traditë popullore që dasmat 
dhe gazmendet familjare, si dhe kombëtare të zhvilloheshin me daulle e surle, ndërsa 
te gratë bëheshin me dajre.31

Në Kosovë fi llimisht, që i bie të enjten tek familja e djalit, qitej me armë, si shenjë ehapjes 
zyrtare të ceremonisë dasmore.Me rastin e shkuarjes për të sjellur vajzën nga shtëpia 
e familjes së vajzës, në shtepinë e djalit, ky i fundit nuk kishte të drejtë t‘i shoqeronte 
krushqit, ndërsa tani në shumicen e rasteve edhe ai ështëshoqërues i krushqëve dhe 
prezent në shtepinë e familjes së vajzes, bashkëshortes se ardhshme, duke i shoqeruar 
krushqit dhe në rrugën kthyese i ulur në një makinë me bashkëshorten. Përderisa 
edhe në sistemin komunist zakonisht dasma zhvillohej me makina të rëndomta, sot 
ajo zhvillohet dhe bëhen me makina luksoze, e nganjëherë edhe me helikopterë32

Gjithashtu duhet përmendur faktin, se martesa në kohën e komunizmit me 
përjashtime shumë të vogla, ishte endogjene.Ishin martesa të rralla kur meshkujt 
shqiptarë martoheshin me femra të kombeve të huaja.Deri tek këto martesa tek 
popullata shqiptare që jetonte në ish Jugosllavi vihej si rezultat i aktivizimit të 
djemëve shqiptarë në akademinë ushtarake të ish RSFJ-së.Këta djemë shqiptarë 
(ofi cieret) ishin të detyruar të shërbenin dhe të jetonin nëpër vise të ndryshme të këtĳ  
shteti komunist, prandaj edhe kontaktet me vendlindjen ishin tepër të rralla, e kjo 
gjendje ndikonte që martesat e tyre të ndodhin aty ku jetonin, me femra të kombeve 
tjera në ish Jugosllavi.
Ndryshimet tjera që bien në sy pas rënies së komunizmit janë edhe veshjet e rralla 
tradicionale, pastaj nëarkitekturen e ndërtimevetë shtëpive,nëritet e varrimit dhe të 
pamjes si dhe në ritet fetare.Gjithashtu ndryshime hasen edhe në insitutet e zakoneve 
shqiptare siç janë besa, mikpritja, bujaria, e ca institute të tjera janë keqkuptuar duke 
aluduar në hakmarrjen e gjakmarrjen pa asnjë bazë shkencore duke vrarë fëmĳ ë, 
femra, gra të moshuara dhe pleqë, e të cilët sipas kësaj të drejte të pashkruar gëzonin 
28 Gjokhilaj, Tom, Kënga dhe rituali i dasmës zadrimore, 16.7.2017, në: https://tgjokhilaj.wixsite.com/mysite/
single-post/2017/07/16/K%C3%ABnga-dhe-rituali-i-dasm%C3%ABs-
zadrimore [31.10.2019].
29 Zëri 4.10.2016 https://zeri.info/kultura/110650/folklori-rritet-ne-fshat-e-vdes-ne-qyte/ [31.10.2019].
30 Zëri 4.10.2016 https://zeri.info/kultura/110650/folklori-rritet-ne-fshat-e-vdes-ne-qyte/ [31.10.2019].
31  Salihu, Xhemaledin, Dasma shqiptare në Preshevë me rrethinë, sot, në: Presheva, pjesë e pandarë e lëvizjes 
kombëtare nëpër shekuj, Preshevë 2017, fq. 434.
32  http://www.rajoni.info/articles/kultura-shqiptare-mes-lindjes-dhe-perendimit [16.10.2019].
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mbrojtje të veçantë. 
Gjithashtu ndryshim tipik i pazakonshëm pas rënies së komunizmit është edhe 
fenomeni i largimit të popullates nga vendlindja e tyre. Një lloj i migrimit është 
shfaqur edhe brenda territoreve shqiptare.Sidomos bie nësy migrimi nga rajonet 
rurale në ato urbane. Arsyet e kësaj levizje të madhe të popullatës janë sidomos 
shkollimi dhe punësimi me i lehtë.
Gjatë sistemit komunist në territoret ku jetonin shqiptarët kultura shqiptare 
kultivohej në përgjithësi me specifi kat origjinale, por në brendi të saj vëreheshin edhe 
ato të popujve qe kishin ideologjinë e perbashkët komuniste. Kështu p.sh. nëkëtë 
periudhë populli i Shqipërisë ishte vë në censurë të plotë ku ‘u përfshi kryesisht nga 
kultura e lindjes. Prandaj, kyishte edhe shkaktar i pamundësisë së depërtimit të asnjë 
lloj kulture perëndimore, me preteksin se mund të prishte “idealet” e shqiptarëve. 
Kultura shqiptare duhej ti shërbente idelave të partisë dhe edukimit komunist, pasi 
nëse kjo gjë ndodhte cenohej, atëhere merreshin masa të rrepta, burgime, internime 
apo edhe eleminime fi zike.33Në Shqipërinë komuniste shteti totalitar u shpalli luft ë 
zakoneve apo besimeve të hershme tradicionale, autentike apo sinkretike, ku atyre 
i’u dha statusi i mbeturinave arkaike.34E tani me të drejtë konsatohet se pas rënies 
së komunizmit në territoret shqiptare janë përzierë kultura, zakone të popujve 
të ndryshëm si nga Perendimi e po ashtu edhe nga Lindja.
Veshja popullore dhe veshja në përgjithësi përfaqëson një universalitet gjithnjerëzor, 
si dhe refl ekton fuqi identifi kuese për një individ, për një etni, për një vend e për 
një komb si tërësi.35Sipas antropologjisë kulturore e sociale, tematika e veshjes në 
përgjithësi dhe e veshjes popullore në veçanti i takon një komponenti, po ashtu bazë 
për dallimin e një etnie, që ndërtojnë tërësinë kulturore të njohur si traditë ose si 
trashëgimi kulturore.36Përderisa edhe në periudhen ekomunizmit veshjet e vjetra, të 
cilat ishin tipike për kohen gjatë sundimit otoman, nuk ishin aq të shprehura, siç ishin 
për gjininë femrore muslimane: dimitë, sakot, xhybet e ferexhet dhe tek meshkujt: 
shallvaret. Ndërsa, sa‘u përket veshjeve tradicionale shqiptare siç janë zhguni, tirqit, 
fl ikatë, xhamadan, këmishë e gjatë, fustanella, tirqit kofshare e tirqit gjunjare, ishin 
zbehur me të madhe. Aktualisht veshjet tradicionale shqiptarët edhe ne Mal te Zi i 
përdorin shume rrallë. Në këtë vend njihej sidomos si pasuri e madhe xhubleta e 
Malësisë.37 Kostumet e tillatani veshen nëpër ceremoni festive, për të shënuar festat 
kombetare apo edhe në zĳ afete private, dasma e ahengje.38Sipas Prof. dr. Halimi-
33 Hankollari, Blerina, shteti antifetar shqiptar dhe etnografi a profanizuese: elementi botëformues në 
etnografi në 
socialiste shqiptare, në Antropologji, Vëllimi 1/ Numër 1/ 2018, fq. 113.
34 Halimi-Statovci, Drita, Konferenca Shkencore - Veshja shqiptare e Medvegjës dhe viseve tjera, e mbajtur 
më dt. 02.05.2019 ne Medvegjë - Banjë e Sijarinës.
35 Halimi-Statovci, Drita, Jeton ajo kulturë që vlerësohet, (Për shënimin e 140-vjetorit të dëbimit të 
shqiptarëve nga     Sanxhaku i Nishit 1877/78), në: Epoka e Re, (https://www.epokaere.com/jeton-ajo-kulture-
qe-vleresohet/ [31.10.2019]).
36 Veshjet popullore te shqiptarëve në Mal të Zi, 25,12,2016, në Bota Sot, në:
https://www.botasot.info/kultura/628750/veshjet-popullore-te-shqiptareve-ne-mal-te-zi/ [31.10.20199.
37  Bajrami, Breznica – Gureta, Veçori karakteristike të veshjes së nuses dhe të nusërimit në rajonin 
e Kumanovës,fq. 171, në: Trashëgima kulturore jomteriale, shpirtërore e Lugines së Preshevës dhe viset 
shqiptare, Preshevë 2019, fq. 171 – 185.
38  Halimi - Statovci, Drita, Veshjet popullore thesar i trashëgimisë kulturore, ne telegrafi .com, 06.09.2015; 
Kultura dhe trashëgimiahttp://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Kultura_dhe_trashegimia_890_1.php 
[27.10.2019]; Trashëgimia kulturore e historike e Gucisë ne: https://www.opstinagusinje.me/al/kultura-2/ 
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Statovcit, veshja popullore sot pëlqehet dhe preferohet të mbahet në performanca e në 
manifestime të ndryshme kulturore, qoft ë kjo nga ansamblet e shoqatat e ndryshme 
kulturore, etnofolklorike, ose thjesht nga individët e interesuar.39Një përjashtim të tille 
e bëjnë p.sh. Gratë Hasiane, të cilat ende veshjen e tillë tradicionale e bajnë me krenari.40

Duhet konstatuar se elementi gjuhë është komponentë bazë e një etnie. Tani pas renies 
së komunizmit ka fi lluar edhe gjuha e huaj, e sidomos gjuha angleze të zyrtarizohet 
në çdo segment të jetës, në vendet shqiptare e parasëgjithash në Kosove. Kështu 
p.sh, në fushën juridike, kur vie në pyetje interpretimi i ligjeve nga aspekti i metodës 
gjuhesore, primatin e mban ligji i cili është i hartuar në gjuhën angleze. Në jetën e 
përditshme gjuhet e huaja që fl iten në trevat shqiptare janë anglishtja, gjermanishtja 
e më pak turqishtja.
Sa i perket besimit fetar në territoret shqiptare kemi dukurinë e shprehur të aplikimit 
apo të zbatimit të ritualeve fetare. Gjithashtu bie ne sy edhe ndërtimi i madh i 
objekteve fetare41, parasëgjithash atyre të besimit islam e që konsiderohet të jenë 
tani mbi 1200 në Shqipëri e rreth 1074 vetëm në Kosovë. Një numër i sekteve brenda 
religjionit islam bie në sy tani pas rënies së komunizmit, për të cilët populli shqiptar 
vendas nuk kishte njohuri. Veshjet e shkurtëra të pantolloneve, lëshimi apo rritja e 
mjekrrave si mënyrë e predikimit tëfesë islame, siç kishte vepruar në shekujt e VI-të, 
Profeti Muhamed, duken anembanë territoreve të shqiptareve, dukuri të cilat nuk 
binin në sy para rënies së komunizmit. 
Sa i përket pritjes së musafi rëve (meshkujve) nëpër dhoma të posaçme, të cilat në të 
kaluaren quheshin oda, e të cilat shërbenin edhe në kohën e komunizmit për pritjen 
dhe akomodimin e personave madhor të gjinisë mashkullore (burrat), tani pas rënies 
së komunizmit këto dhoma në përgjithësi më nuk janë funksionale. Odat e tilla janë 
në sherbim të këtyre personave gjenden vetëm në vende të caktuara nëpër Dukagjin, 
apo në vise të thella kodrinore – malore. 
Tani ka humbur fenomeni i vizitave të shpeshta në mes të farefi sit. Më heret edhe 
gjatë kohës së komunizmit shqiptarët e kishin bërë traditë që farefi snia të vizitoheshin 
nëçdo kohë, pa pasur ndonjë perceptim apo kufi zim të shkuarje - ardhjeve nga ana e 
të dy palëve. Tani, aktualisht shumë rrallë ndodhëqë familjet që kanë afërsi të gjakut 
tëvizitohen pa paralajmërim. Gjthashtu ishte zakon që familjari të kalonte së paku një 
natë te familja e cila vizitohej. Sot, zakonisht vizitat janë shumëtë shkurtëra, pothuajse 
ato përfundojnë brenda një kohe pasditore, që d.m.th.një deri në tri orë. 
Pritja e cila organizohej ndryshonte nga koha e tanishme, meqë atëhere përgatitej 
ushqimi enkas për mysafi rët duke fi lluar nga prerja e ndonje shpeze e deri tek 
përgatitja e ushqimeve tradicionale shqiptare me miell dhe qumësht, si dhe ofrimi 
i çajit të cejlonit, ndërsa tani ajo bëhet pa shërbim ushqimi, por vetëm nëpërmjet të 
ofrimit të kafes apo një lëngu pemësh. Biseda zhvillohej pandërprerë në mënyrë 
[27.0.2019].
39  Muçaj, Sabit, Veshja tradicionale e Hasit – Rëndësia historike, në: Trashëgima kulturore jomateriale, 
shpirtërore e 
Luginës së Preshevës dhe viset shqiptare, Preshevë 2019, fq. 116.
40  Ne Shqipëri janë 1028 objekte të paligjshme fetare, 9.5.2016, në: Tiranë: 1028 kisha, xhami e teqe të 
paligjshme do të legalizohen nga qeveria,në:  https://xn--ateistt-wya.com/lajme/fm2687 [31.10.20199; Në 
Kosove janë 800 xhami, 150 kisha ortodokse, 50 kisha katolike dhe 24 kisha protestante, Sa objekte fetare janë 
në Kosovë? Në Lajmi.net dt. 14.11.2017, në https://lajmi.net/sa-objekte-fetare-jane-ne-kosove/ [31.10.2019].
41 Është shënuar gjatë ditës së sotme ‘Dita e Plisit’ në Istog, 30 qershor 2018, në:https://www.albinfo.ch/es 
hte-shenuar-gjate-dites-se-sotme-dita-e-plisit-ne-istog/ [31.10.2019].
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reciproke, ndërsa tani në përgjithësi bisedën e kanë në rend të dytë, ndërsa prioritet 
janë rrjetet sociale, duke përdorur celularët e tyre në mënyrë absolute.
Tani lokalet (restuarantet dhe kafenet) e shqiptarëve në përgjithësi frekuentohen 
nga të dy gjinitë, pothuajse pa kufi zime, përderisa para rënies së komunizmit gjinia 
femrore frekuentonte vetëm nëpër lokale të caktuara.Një ndër faktorët kryesorëqë 
kanë sjellë deri tek këto ndryshime janëemigrimi i popullates rurale nëpër qytete. 
Nëpër qytete edhe në kohën e komunizmit nuk priteshin anëtarët e farefi sit sikurse 
në viset rurale, pasi që mungonin dhomat e pritjes, respektivisht odat. Gjithashtu 
këto pritje nuk mund të bëheshin, pasi që në qytete nuk kishte familje aqtë mëdha per 
nga numri siç ishte kjo dukuri në vendet rurale. Familjet nëpër qytete në përgjithësi 
ishin të punësuar në organizata të punes së bashkuar, prandaj edhe mundësia e e 
rezervimit të gjatë kohor për musafi rët ishte i pamundur. Ndërsa, në familjet e viseve 
rurale, edhe pse kishte familje që kishin të inkuadruar në organizata të punes së 
bashkuar, megjithatë ndonjëri prej anëtarëve nga meshkujt e familjes qëndronte në 
shtëpi, prandaj mundësia e qëndrimit të vizitorit më gjatë ishte më e madhe.
Dallim ka edhe sa i përket mbartjes së plisit të bardhë. Përderisa në kohën e komunizmit 
në viset shqiptare kishte ende raste të bartjes së plisit të bardhë, tani ky fenomen është 
ralluar edhe mëshumë. Ky plis tani vëhet zakonisht nëpër ceremoni festive e zĳ afete 
e gazmende familjare, kur krahas valleve popullore vëhet edhe ai mbi kokë. Tani 
nëshumë vende shqiptare zhvillohet festa ‘Dita e Plisit’, si dita e simbolit tradicional 
të shqipëtarëve. Në këtë ditë festive këndohen këngë, thuhen barcoleta e anektoda 
popullore dhe recitohen poezi të cilat i janë kushtuar plisit.� 
Nje dallim tjetër i madh bie në sy edhe sa‘i përket lindjes së fëmĳ ëve tek shqiptarët. 
Përderisa edhe në periudhen e komunizmit vërehej një tendencë e rënies së natalitetit, 
në krahasim me periudhen e para Luft ës së Dytë Botërore, tani kjo rënie është shumë e 
madhe. Tek familjet shqiptare tani, si rregull e heshtur ështëlindja e një apo dy fëmĳ ëve. Në 
kohën e sotme, antropologjia e emrave të njerëzve pasardhës, me shumicë janë të sfondit 
myslimanë por ka edhe emra me prejardhje shqiptarë e edhe të popujve përendimore.

7. Konkluzione dhe propozime

Siç është vënë në dukje në fi llim të këtĳ  studimi, se qellimi parësor i studimit të 
kulturëssë popullit shqiptar ishte konstatimi sa më i drejtë dhe objektiv i gjendjes 
reale aktuale te saj. Si qëllim tjetër në vazhdimësi ishte edhe piksynimi që tëgjendet 
mënyra se, si të përkrahet kultura e re popullore, por gjithnjë duke e marrëparasysh 
ruajtjen sa më shumë që është e mundur të tiparevetë vjetra pozitive të kulturës 
tradicionale, si pjesë përbërëse e kulturës popullore shqiptare. 
Prandaj, në bazë të kësaj që u theksua me lartë propozoj, qëtiparet tradicionale 
shqiptare të kulturës popullore të kultivohen edhe me tutje për aq sa nuk bie në 
kundershti me të arriturat e reja, të cilat janë bërë domosdoshmëri e kohës. Këtu 
mendohet për ceremonitë e vizitave së të pamurit tek familja e të vdekurit, të cilat 
nuk do te duhej të zgjasnin më tepër se tri ditë. 
Ashtu siç u afruan të dhëna nga kultura popullore shqiptare nga periudhë ilire – 
pellasge vërehet pa dyshim se shqiptarët e kanë krĳ uar dhe ruajtur kulturën e vet 
burimore deri në ditët e sotshme. Gjithashtu është fakt i parrëzueshëm që edhe 
kultura popullore shqiptare shpirtërore ka pesuar evoluime dhe modifi kime nga 
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kulturat të cilat kanë rënë ne kontakt me këtë kulturë. 
Duhet pranuar se Shqiptarët kanë arritur ta ruajnëkulturën e vet materiale dhe atë shpirtërore 
në tiparet e përgjithshme, siç bie fj ala në: veshjet popullore, ndërtimin arkitektonik të kullave 
e shtëpive, mikpritjen, besën e dhënë, burrërinë, muzikën popullore, nderin, ndorjen e 
shumë elemente tjera nga e drejta zakonore dhe doket shqiptare. 
Gjithashtu deri në periudhën e rënies së komunizmit ishin ruajtuar edhe ritet fetare 
standard të njohura historikisht në trevat shqiptare, por që nga periudha e rënies së 
komunizmit vërehen tendenca të paraqitjes së formave të radikalizmit dhe krĳ imit të 
sekteve të ndryshme, të cilat dallohen për nga predikimi i tyre shpirtëror dhe material.
Poashtu pas rënies së komunizmit vërehen dukshëm edhe ritet e ceremonive dasmore. 
Pra, përderisa edhe në kohen e komunizmit dasmat ishin me tradicionale, tani pas 
rënies së komunizmit ato zhvillohen sipas standardeve të reja që janë dukuri e përzier 
në mes të popujve perëndimorë dhe lindorë. Ato si për nga forma e organizimit e 
gjithashtu edhe nga permbajtja e zhvillimit të tyre janë ndryshuar. 
Gjithashtu muzika popullore e cila zhvillohej në dasma dhe në radio – televizionet 
shqiptare ishte gjithnjë me vlera profesionale artistike, ndërsa tani ajo është 
komercializuar duke mos e marrë parasysh vlerën e komponimit të përmbajtjes së 
tekstit që kendohet si dhe cilësisë së zërit dhe produksionit të spotit të këngës.
Përderisa në kohën e komunizmit ritet e varrimit dhe të vizitës për ngushllime në familjen 
e të vdekurit zgjasnin me javë apo edhe me muajë, tani këto rite vende vende mbahen 
vetëm në diten e varrimit, e në disa vende vetëm një ditë, e maksimumi deri në tri ditë.
Gjithashtu propozoj, që ca elemente që e karakterizojnë kulturën popullore shqiptare 
qoft ë të botës materiale apo shpirtërore të kërkohet nga instituticionet relevante 
shqiptaretë bëjnë kerkese që vlerat e tilla siç është p.sh. Kanuni i Lekë Dukagjinit, të 
mbrohen përpos me ligjet vendore për trashëgimi kulturore duhet të paraqiten në 
dokumenta të ndryshme ndërkombetare te Organizates se Kombeve të Bashkuara 
për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën (UNESCO). Në këtë kontekst Shqipëria ka 
mundësitë më të mira ligjore, meqë ajo është bërë pjesë e Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara për Edukimin, Shkencën dhe Kulturën (UNESCO) në vitin 1958, ndërsa 
Kosova edhe përkundër disa përpjekjeve, ende jo për shkak të rolit dekonstruktiv të 
shtetit serb tek shtetet afrikane dhe ato të cilat më heret kishin marrëdhënie për shkak 
të një ideologjie të përbashkët komuniste.
Gjithashtu propozoj që të bëhet edhe rritja e vetëdĳ es nga ana e vet qytetarëve 
shqiptarë për promovimin e ruajtjes së vlerave të trashëgimisë së tyre kulturore, 
pasurimin e mëtejshëm të tyre dhe përfshirjen e tyrë në këtë proces. Kjo do të duhej 
së pari nëpërmjet metodës së krĳ imitt ë strukturave lokale, regjionaledhe në nivel 
kombëtar për të mundësuar përfshirjen dhe angazhimin e të rinjve dhe rejave për të 
promovuar edhe më tej vlerat kulturore të trashëgimisë kombëtare.
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Pritshmëritë e Ballkanit Perëndimor ndaj zgjerimit në Bashkimin Europian 
(BE) pas Traktatit të Lisbonës (2009)

Leudita Ademi
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Tiranë, Shqipëri

 Abstrakt

Në mbledhjen e Tetorit 2019 të Këshillit Europian, ku u konfi rmua qëndrimi pozitiv ndaj 
hapjes së negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, 3 shtete, 
konkretisht Danimarka, Franca dhe Hollanda, e kundërshtuan këtë qëndrim. Më tëj, Franca 
propozoi një document për reformimin e procesit të anëtarësimit në Bashkimin Europian. Pas 
kësaj, në Shkurt të 2020, Komisioni Europian parashtroi dokumentin “Përmirësimi i procesit 
të anëtarësimit - Një perspektivë e besueshme e BE-së për Ballkanin Perëndimor”, që synonte 
forcimin e procesit dhe rritjen e besueshmërisë së tĳ .
Ky artikull përpiqet të ndërtojë një kronologji të ngjarjeve, nga traktati i Lisbonës e në vĳ im, sa 
i takon rrugëtimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor për në integrimin Europian dhe gjendjes 
aktuale të tyre, qëndrimin e institucioneve kryesore të BE lidhur me zgjerimin e vendeve të 
Ballkanit Perendimor dhe politikat e reja për Ballkanin Perendimor mbi zgjerimin në BE. 
Kjo, me qëllim qartësimin e pozitave dhe për pasojë pritshmërive të vendeve të Ballkanit 
Perëndimor, që apirojnë integrimin, në perspektivën europiane.

Fjale kyçe: Ballkani Perëndimor, institucionet e BE, integrimi Europian, traktati i Lisbonës.

Hyrje

Traktati i Lisbonës erdhi si domosdoshmëri për një rregullim juridik më të konsoliduar 
se dy traktatet e mëparshme, Traktati i Romës dhe Traktati mbi Bashkimin Europian 
apo njohur ndryshe si Traktati i Mastrihtit. Ky ‘projekt kushtetues’, që më parë 
konsistonte në politika mbi komunitetin Europian, sigurinë dhe çeshtjet kriminale, e 
njohu BE-në si një entitet të mirëfi lltë ligjor.
Krahas punimeve normale të Unionit, pranimi i anëtarëve të rinj, mbetet ende ndër 
funksionet kryesore. Nga periudha e hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës (Dhjetor 
2009) dhe deri më tani, zgjerimi, ka prekur vetëm një vend, që pas pranimit të 
dhjetëshes së fundit në 2004, duke e cuar numrin aktual të anëtarësimeve në 27.
Perspektiva e zgjerimit te BE shtrihet në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Duke 
qenë se bisedimet për këtë të fundit janë pushuar, ky punim do të fokusohet vetëm 
në Ballkanin Perëndimor.
Për të kuptuar zgjerimin në këto vende, duhet parashtruar rrugëtimi i secilit vend 
në rend kronologjik dhe njëkohësisht mënyra e funksionimit të institucioneve 
të Unionit. Mëtej të shtjellohen politikat, për një interpretim sa më të bazuar të të 
ardhmes. Artikulli do të përqëndrohet në këtë dhe pak në adresimin e disa pikave që 
mund të jenë bërë pengesë për zgjerimin.
Kriza fi nanciare dhe ajo e emigrimit, e zhvendosën vëmendjen e institucioneve të BE-
së nga anëtarësimet e reja në përmbushjen e nevojave për t’ju pergjigjur krizave, për 
ti manaxhuar ato. Kjo zhvendosje evidentoi disa problematika si krĳ imi i grupimeve 
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brenda Unionit, politika individuale mbi ato të Unionit, diskutimi i aft ësisë së 
Unionit për të pranuar anëtarë të rinj dhe frustrim në vendet aspirante. Megjithatë të 
shpjeguarit e përmbajtjes se politikave te reja, në rastin në fj alë, të metodologjisë së re 
të zgjerimit, si dhe institucioneve përgjegjëse për zbatimin e tyre, do ti japë kuptim 
dhe qartësi sjelljes ndaj vendeve në pritje për anëtarësim.

Rrugëtimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor për në integrimin Europian dhe 
gjendja aktuale

Qëllimi kryesor i BE, në raport me Ballkanin Perendimor, është ndërtimi i një 
perspektive integrimi të tillë që promovon paqe, stabilitet dhe zhvillim ekonomik.  Për 
këtë, BE përdori një sërë instrumentash duke fi lluar nga Marrëveshjet e Stabilizim-
Asociimit (MSA) tek procesi i hyrjes në BE e më tej kooperimi rajonal dhe udhëtimi 
pa viza.1 
Integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE duket të jetë konceptuar i fazuar. Kështu, nga 
7 vende vetëm një i është bashkuar BE (Kroacia), katër janë kandidatë zyrtar (Serbia, 
Mali i Zi, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëria) dhe dy janë kandidatë të 
mundshëm (Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova).
Republika e Maqedonisë së Veriut aplikoi për antarësimin në BE në 2004, Mali I Zi 
në 2008, Shqipëria dhe Serbia në 2009, Bosnja dhe Hercegovina në 2016. Ndërkohë, 
Kosova ende nuk e ka bërë këtë. Katër vende fi tuan statusin kandidat, konkretisht 
Maqedonia e Veriut në 2005, Mali i Zi në 2010, Serbia në 2012 dhe Shqipëria në 2014.  
Mali i Zi dhe Serbia zyrtarisht hapën negociatat për anëtarësim, respektivisht në vitin 
2012 dhe vitin 2014.
Kosova, e cila e fi toi pavarësinë e saj në Shkurt të 2008, ende nuk njihet nga 5 vende 
anëtare të BE (Qipro, Greqia, Rumanai, Sllovakia dhe Spanja) dhe MSA është 
një marrëveshje vetëm me EU që hyri në fuqi në Prill të 2016. Kosova nuk gëzon 
rregjimin e lirë të vizave në zonën Shengen megjithëse plotësoi kriterin e fundit, sipas 
Udhërrefyesit të Liberalizimit të Vizave, në mesin e 2018.2

E ardhmja e Serbise dhe Kosovës në BE kushtëzohet nga dialogu i nivelit të lartë 
midis vendeve, lehtësuar nga BE, për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe konfl ikte 
te tjera lidhur me çeshtje të tregëtisë, energjisë dhe kalimeve ndërkufi tare.3

Bosnja dhe Hercegovina duhet të rregullojnë situatën kombëtare parlamentare për 
rregullat e procedurës që qeverisin mbledhjet me Parlamentin Europian, mbledhje të 
munguara që prej Nëntorit 2015 (De Munter: 2019).
Ecuria sa i takon pajtimit në Ballkanin Perëndimor dëshmon që po ecën me ritme 
shumë të ngadalta, duke qënë se në raportin e 2018 të Komisionit Europian mbi 
zgjerimin, Serbia, Bosnje Hercegovina, Kosova dhe Mali i Zi ngrejnë shqetësim për 
qasjen ndaj denimit të krimeve të luft ës, pa nënvleresuar arritjet si marrëveshja e 
Prespës apo zhvillimi i Zyrave Rajonale të Bashkëpunimit Rinor (RYCO).4

Republika e Maqedonise së Veriut dhe Shqipëria pritet të hapin negociatat për 

1  The Western Balkans: Fact Sheets on the European Union (2019, Dhjetor). Marre nga https://www.europarl.
europa.eu/factsheets/en/sheet/168/the-western-balkans
2  Schengen visa liberalisation for Kosovo (2020, Shkurt 20). Marre nga https://www.europarl.europa.eu/
doceo/docu ment/E-9-2 020-000787_EN.html.
3  Perchoc, P.  & Lilyanova, V., (2019). Reconciliation in the Western Balkans: The diffi culty of emulating the 
EU model. European Parliamentary Research Service, PE 637.964.
4  Ibid.
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anëtarësim përpara Samitit të Zagrebit (Maj 2020)5, takim që do të shtyhet në një datë 
të mëvonshme për shkak të pandemisë së koronavirusit. Qëndrimi pozitiv u shpreh 
hapur, nga Këshilli Europian dhe Komisioni Europian6 dhe nga Këshilli i Çështjeve të 
Përgjithshme7, si në mbledhjen e 24 Marsit dhe në video-konferencën e 26 Marsit 2020 
dedikuar Covid 19, pavarësisht se nuk u caktua një datë për këtë.

Serbia dhe Mali i Zi mund ti bashkohen BE në 2025, në një vlerësim të pavarur në 
bazë të meritës dhe ecurisë së arritur në përmbushjen e kushteve të vendosura.8

Qëndrimi  i institucioneve kryesore të BE lidhur me zgjerimin e vendeve të 
Ballkanit Perëndimor pas Traktatit të Lisbonës

Traktati I Lisbonës hyri në fuqi me 1 Dhjetor 2009. Ajo I njohu BE ‘personalitet të 
plotë ligjor’. 9  Sipas tĳ  Parlamenti Europian mund të propozojë amendime, sikurse 
mund të bënte që herët Këshilli, Komisioni dhe Qeveritë e vendeve anëtare. Këshili 
Europian u be zyrtarisht institucion dhe presidenca e tĳ , me një sistem rotacioni 
6-mujor, u zëvendësua me presidencë 2.5 vjecare, të rinovueshme, për të siguruar 
stabilitet politik. Që pas Traktatit, Këshilli mban 4 takime formale çdo vit dhe është 
rritur roli në sistemin politik të BE si përcaktues i axhendës dhe manaxhues I risqeve 
(Anghel&Drachenberg:2020). Megjithatë, disa prej ndryshimeve pas Traktatit 
kërkojnë rregullime me të qendrueshme pa qënë nevoja për amendime për cdo 
zgjerim.10

Vendi qe aspiron aderimin në BE, aplikon sipas kritereve të Kopenhagenit dhe një 
sistemi të bazuar në meritën dhe progresin e vetë vendit aplikant, në Këshillin Europian, 
I cili vendos në unanimitet mbi dhënien e statusit kandidat, hapjen e negociatave për 
anëtarësim apo hapjen e kapitujve të rinj të negociatave për anëtarësim. Komisioni 
Europian paraqet opinionin dhe rekomandimet e tĳ  pas aplikimit, dhe përpara 
negociatave, vlerëson, nepermjet nje raporti, çdo pikë të acquis communautaire. 
Kur progresi vlerësohet i mirë, Komisioni rekomandon mbylljen e përkohshme 
të kapitullit. Vetëm pasi negociatat për të gjithë kapitujt përfundohen, termat dhe 
kushtet përfshihen në traktatin ndërmjet Vendeve Anëtare të BE dhe Vendit të 
Pranuar. Parlamenti Europian njoft ohet që në aplikim dhe mbas miratimit të tĳ , pos 
unanimitetit të Këshillit, Vendi i pranuar mund të fi rmosi Traktatin e aderimit në BE. 
Miratimi i Parlamentit nevoitet që tek zbatimi i MSA dhe Parlamenti ndikon shumat 
e alokuara për Instrumentin e Asistencës Para-Anëtarësimit, që nevoiten si ndihmë 
ekonomike për reformimin në përgjigje të kritereve për anëtarësim. Përmes rezolutave 
vjetore, në përgjigje të raporteve vjetore të vendeve candidate apo potenciale hartuar 

5  EU - Western Balkans relations (2020, Mars) Marre nga https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites /near /fi les /eu-western-balkans-relations_en.pdf
6  Council of European Union: Council Statement on the integrity and autonomy of its work. Marre nga 
https://www.consilium.europa.eu/media/43068/council-and-commission-statements.pdf
7  Video conference of ministers for European affairs (2020, Mars 24). Marre nga
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/03/24/
8  European Commission: A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the 
Western Balkans, COM(2018) 65 fi nal.
9  Fact Sheets on the European Union: The Treaty of Lisbon (2020, Shkurt). Marre nga https://www.europarl.
europa. eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
10  The Enlargement of the Union: Fact Sheets on the European Union (2019, Dhjetor). Marre nga https://
www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/167/the-enlargement-of-the-union
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nga Komisioni, Parlamenti Europian shpre qëndrimin e tĳ  ndaj zgjerimit. Qëndrim që 
refl ekton marrëdheniet bilaterale të rregullta (2 here ne vit) ndërmjet delegacioneve 
të veta dhe parlamenteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor.11

Edhe pse kanë kaluar me shume se 10 vjet nga Traktati i Lisbonës, ngre diskutim fakti 
se disa dispozita të tĳ  ende nuk jane shfrytëzuar. Në përgjigje të kësaj, në Shkurt të 
2017, Parlamenti Europian, përshtati një ‘resolute për përmirësimin e funksionimit të 
BE duke punuar mbi potencialin e Traktatit’ për të zhbllokuar pengesat në trajtimin 
e sfi dave nga BE.12

Sa i takon Ballkanit Perëndimor, vlen të përmendet se, që pas traktatit të Lisbonës, 
ka qënë vazhdimisht në vemendje të institucioneve të BE për çeshtje të zgjerimit 
(përjashtuar periudhës Qershor 2014- Mars 2018), kundër-terrorizmit dhe dimensionit 
të jashtëm të emigracionit (Anghel:2020). Por mënyra e trajtimit të çështjes ballkanase 
e ka bërë procesin të humb besueshmërinë dhe ka shkaktuar tepër irritim a lodhje. 
Mbi të gjitha rrezikon mundësinë e krĳ imit të grupimeve brenda Unionit. Pa reforma 
solide, hyrjet e reja do të ndeshen me trekendëshin e grupeve burokratike, grupeve të 
rregjimeve demokratike joliberale dhe grupeve që janë të përkushtuar totalisht ndaj 
vlerave dhe parimeve të Europës, një zhvillim që bie në kundërshtim me themelet 
e integrimit Europian (Stanicek: 2020). Apo si konkludon Anghel&Drachenberg 
(në punimin për “Keshilli I Europës nën Traktatin e Lisbonës: Si është zhvilluar 
institucioni që mbas 2009?”) që Këshilli dhe Parlamenti, përmes Presidenteve të 
tyre, kanë krĳ uar një sërë procesesh informale për të këmbyer qendrimet dhe për të 
informuar njëri tjetrin për aktivitetet respective, që tipikisht ndikohen nga qëllimet 
individuale.
Megjithatë, pavarësisht se politikat e huaja  individuale të vendeve anëtare të BE 
vĳ ojnë të dominojnë politikat e huaja të përbashkëta, duke e bërë BE thjeshtë si një 
komunitet mbikombetar ekonomik,  BE ka treguar të jetë një model për paqen dhe 
pajtimin në një hapsirë kaq heterogjene sa kontinenti Europian (Halili:2012). Kjo 
dëshmuar dhe në komunikatën e Komisionit, mbi strategjinë e zgjerimit të Shkurtit 
2018, që e cilësoj lëvizjen ndaj Ballkanit Perëndimor si një ‘dritare historike të 
mundësisë për t’ju atashuar BE’, se ‘duhet vepruar me vendosshmëri’ dhe se 2025 do 
ta gjej me shume gjasa Unionin me të bashkuar dhe të fort.

Politikat e reja për Ballkanin Perëndimor mbi zgjerimin në BE

Gjithcka nisi me Samitin e Thessalonikisë (2003) midis EU dhe vendeve të Ballkanit 
Perëndimor. Kjo ktheu në vemendje dhe njëherë rëndësinë e zgjerimit drejte këtyre 
vendeve. Zgjerim i cili sigurisht qendron në linjë me Traktatin e Bashkimit Europian 
por dhe kriteret e Kopenhagen (1993) ku parashtrohen kushtet thelbësore për vendet 
candidate që pretendojnë të anëtarësohen në BE. Kriteret përbëhen nga 3 shtylla 
kryesore: Politike: stabiliteti I institucioneve që garantojnë demokracinë, sundimi I 
ligjit, të drejtat e njeriut dhe respekti dhe mbrojtja e minoriteteve; Ekonomike: një 
ekonomi funksionale tregu dhe kapacitet për të bashkëpunuar me konkurrence dhe 
forca të tregut; Administrative: kapacitet administrues dhe institucional që të mund 
të zbatojë me efektivitet acquis communautaire dhe aft esitë për të marrë përsipër 
11  The Western Balkans: Fact Sheets on the European Union (2019, Dhjetor). Marre nga https://www.europarl.
europa.eu/factsheets/en/sheet/168/the-western-balkans
12  Fact Sheets on the European Union: The Treaty of Lisbon (2020, Shkurt). Marre nga https://www.
europarl.europa .eu/ factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
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detyrimet e anëtarësimit. Këto kritere bëhen bazë vlerësimi dhe për aft esinë e vendeve 
anëtare për të përthithur anëtarë të rinj në Union. 13 
Një tjetër iniciative e rëndësishme për Ballkanin Perëndimor është Procesi i Berlinit. 
Mbeshtetur nga Kominsioni Europian, institucionet fi nanciare ndërkombetare 
dhe vendet anëtare pjesë e procesit (Austria, Kroacia, Franca, Germania, Italia, 
Sllovenia dhe Anglia), ajo synon rritjen e bashkepunimit rajonal dhe ndihmesën në 
integrimin Europian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Procesi është konceptuar në 
3 dimensione (social, ekonomik, politik) lidhjeje, për të siguruar reformim, zgjidhje 
të problemeve të brendeshme dhe bilaterale, pajtim dhe bashkëpunim ekonomik dhe 
rritje të qëndrueshme të shoqërive në fj alë.14 Ajo u bë shtysë e formimit të një sërë 
mekanizmave: Seritë e Samitit të Ballkanit Perëndimor (Viene, Paris, Trieste, Londer, 
Poznan), Forumi i Shoqërisë Civile i Serive të Samitit të Ballkanit Perëndimor, Forumi 
Rinor, Forumi i Biznesit, dhe institucioneve: Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor 
(RYCO), Forumi i Investimeve të Dhomave të Ballkanit Perëndimor (WBCIF) dhe 
Fondi i Ballkanit Perëndimor (WBF).
Pavarësisht, kjo iniciative nuk ka treguar arritjet e pritshme në sundiminin e ligjit, 
zgjidhjen e konfl ikteve apo përparim sa i takon pajtimit, edukimit dhe kultures.15

Në Shkurt të 2018, komunikata e Komisionit Europian “Një perspektivë zgjerimi 
e besueshme për dhe rritje e angazhimit të BE me Ballkanin Perëndimor”16 i dha 
një drejtim më konkret çeshtjes ballkanase.  Pos konfi rmimit të qendrimit pozitiv 
sa i takon zgjerimit, u theksuan dhe njëherë kriteret kyçe për anëtarësim, që në linjë 
me Traktatin e BE dhe kriteret e Kopenhagenit, përfshinin 4 fusha: sundimi i ligjit, 
konkurrenca, bashkëpunimi rajonal dhe pajtimi. Këto përkthyer në pavarësi, cilësi 
dhe efi çence e sistemit gjyqësor, institucione demokratike, administratë publike më 
cilësore dhe të përgjegjeshme, prokurime publike me profesionale dhe transparente 
dhe luft e ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sa I takon çeshtjes së 
konkurrencës Komisioni do të lancojë Agjencinë Dixhitale për Ballkanin Perëndimor 
ndërsa për bashkëpunimin rajonal fokusi do të jetë siguria e kufi njve, emigrimi dhe 
manaxhimi i lidhjeve të vendeve, për marrëdhënie miqësore me fqinjet, nëpërmjet 
krĳ imit dhe kordinimit nga Komisioni i Task Forcës së BE të të ashtëquajturës ndër-
agjenci. Të gjitha të rregulluara nëpërmjet gjashtë iniciativave kryesuese (‘Flagship 
Initiatives’) parashtruar në Planin e Veprimit në Mbështetje të Tranformimit të 
Ballkanit Perëndimor.
Në këtë kuptim, integrimi i Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor 
komplementon dhe është me përfi tim për integrimin rajonal në strukturën Euro-
Atlantike (Halili:2014).
Dokument tjetër i rëndësishëm, lidhur me zgjerimin e Unionit nëpërmjet Ballkanit 
Perëndimor, është metodologjia e re e zgjerimit “Përmirësimi i procesit të anetaresimit 
- Një perspektivë e besueshme e BE-së për Ballkanin Perëndimor”.17 
13  European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: Accession criteria (2016, Dhjetor 6). 
Marre nga
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en
14  Civil Society Forum of the Western Balkans: Berlin Process Information and Resource Center. Marre nga 
https://berlinprocess.info/about/#wbsummits
15  Fouéré, E., (2019). The EU’s re-engagement with the Western Balkans: A new chapter long overdue. Centre 
for European Policy Studies, No.2019/01.
16  European Commission: A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the 
Western Balkans, COM(2018) 65 fi nal.
17  European Commission: Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western 
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Metodologjia e re mbështetet në katër parime kryesore:
1.Kredibiliteti- në kuptimin që marrëdhëniet e BE me vendet candidate të bazohen në 
mirëbesim, mirëkuptim dhe përkushtim nga të dyja palët. Pra, kur kushtet plotësohën 
nga vendi kandidat, vendet anëtare të vĳ ojnë me procesin pa pengesa. Ndërkohë 
negociatat për kapitullin e politikave thelbësore të hapen të parat dhe të mbyllen të 
fundit.
2.Udhëheqje politike më të fortë- në kuptimin që BE mbart vlerat dhe standardet 
me të larta dhe një shoqëri I bashkohet Unionit për zgjedhje. Angazhim më të madh 
të udhëheqjes së nivelit të lartë të vendeve anëtare me vendet aspirante ndërmjet 
dialogut politik.
3.Proces me dinamik- Deri më tani, negociatat për antëarësim, ndarë sipas acquis, 
konsistonin në 36 kapituj, ku secili mbulonte një fushë të caktuar në aspektin politik.18 
Kjo metodologji do ti grupojë këto kapituj në gjashtë sfera tematike: 1.Politika 
thelbësore, 2.Tregu I brendshëm, 3.Konkurenca dhe rritja gjithëpërfshirëse, 4.Axhenda 
e Gjelbër (‘Green Agenda’) dhe lidhjet e qëndrueshme, 5.Burimet, agrikultura dhe 
kohezioni, si dhe 6.Marrëdhëniet e jashtme. 
4. Proces I parashikueshëm, kushtëzim pozitiv ose negativ- Qartësi më të madhe 
të kërkesave që Unioni ka dhe mbajtjen e një qendrim sa me objektiv (pozitiv ose 
negativ) kur ka dhe kur nuk ka progress. Ndjekje përgjatë të gjithë procesit nga 
Komisioni duke ofruar një udhëheqje më të qartë dhe transparente për prioritetet 
dhe pritshmëritë.
Risi është modaliteti i adresimit/trajtimit të problemeve sepse metodologjia e re e 
zgjerimit parashikon pezullimin e negociatave, rihapjen e kapitujve njëherë të 
mbyllur dhe rishikimin e fi nancave, përjashtuar mbështetjen e shoqerisë civile.
Ky ndryshim nuk nënkupton amendimin e negociatave në proces por sigurisht 
përmbushjen e kushteve sipas metodologjisë së re, aty ku ka hapsirë për ndërhyrje. 
Sipas vlerësimit të Z.Varhelyi në deklaratën e 18 Shkurtit, do të kishte një përfi tim në 
reduktimin e kohës se trajtimit të kapitujve të caktuar në rreth një vit, ndryshe nga 
mesatarja kohore 6-8 vjet që merr aktualisht mbyllja e një kapitulli negocimi.19

Gjithashtu, Komisioni Europian do të përgatit një komunikatë, ndoshta përpara 
Samitit të Zagrebit, lidhur me planin e veprimit të metodologjisë së re, për të rritur 
investimet, fondet, mundësitë për çeshtjet mjedisore (‘green economy’), për të 
lehtësuar integrimin socio-ekonomik dhe aksesin në tregun e vetëm europian, për të 
forcuar marrëdhënien e fqinjësisë së mirë dhe sundimin e ligjit.

Konkluzione

Aft ësia e BE për të përthithur vende të tjera të Unionit dhe e vendeve anëtare për ti 
pranuar këta, u ndikua nga nevoja për manaxhimin e situatave social-ekonomiko-
politike të kohës, si kriza fi nanciare 2008 apo kriza e emigrimit 2015 apo Brexit. 
Për këtë, qasja e këtyre vendeve, edhe e institucioneve të BE, refl ektoi në procesin 
e integrimit por sigurisht ai mbetet vullnet (rasti i Kosoves, pavarësia e të cilës nuk 
Balkans, COM(2020) 57 fi nal.
18  Eu Enlargement Factsheet: How does the EU accession process work? Marre nga https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/sites/near/fi les/pdf/publication/factsheet_en.pdf
19  Remarks by Commissioner Várhelyi at the European Policy Centre briefi ng: Reforming enlargement 
policy? (2020, February 18). Marre nga https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/
announcements/remarks-commissioner-varhelyi-european-policy-centre-briefi ng-reforming-enlargement-
policy_en
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njihet nga 5 vende anëtare të BE dhe ajo ende nuk ka aplikuar për anëtarësim në BE 
apo Bosnja dhe Hercegovina).
Shtyrja e çeshtjes së Ballkanit, rrezikon pos frustrimit social, thellimin e grupimeve 
sipas interesave individuale të vendeve anëtare duke shkundur themelet e Bashkimit 
në vetvete por duke ndikuar dhe konsolidimin e demokracisë në vendet candidate 
(tjetër parim bazë i EU).
Metodologjia e re e zgjerimit ofron një bazë të mirë për rritjen e besueshmërisë së BE 
ndërmjet palëve të interesit, që mëtej sjell rritje të efektivitetit të procesit të aderimit 
në Union dhe krĳ on një sistem të qëndrueshëm në kohë, që të jetë i pakthyeshëm 
dhe të ofrojë mundësi vetëm përmirësim. Përkushtimi i komisionit për të prodhuar 
raporte vjetore për ecurinë e vendeve sipas pikave të parashtruara në dokumentin e 
metodologjisë së zgjerimit, duket zgjidhja ideale për sigurimin që çeshtja e integrimit 
të marr vëmendjen dhe seriozitetin që i takon, me shpresën e kompletimit të unifi kimit 
në 2025.
Do të jetë e nevojshme një udheheqje e fortë që do të mbështes anëtarsimin e vendeve 
të Ballkanit Perëndimor në mënyrë me mikëpritëse, kështu energjia do të fokusohet 
në transformime sociale dhe politike me të qëndrueshme dhe të pakthyeshme 
brenda bashkësisë. Përkushtim i cili do të mund të tregohet me hapjen e negociatave 
për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhënien e statusit kandidat Bosnjes dhe 
Hercegovinës dhe liberalizimin e vizave për Kosovën. Kjo në linjë me ecurinë e 
vendeve sipas strategjisë së zgjerimit (Shkurt 2018) dhe progres raporteve nga 
metodologjia e zgjerimit.
Pajtimi është mekanizmi më i mirë për ngritjen e vetëdĳ es sociale, veçanërisht tek 
gjeneratat e ardhme, për rëndësinë e tejkalimit të paragjykimeve ndaj vendeve 
fqinje, sa i takon historisë së shkuar, kjo si pjesë e kryesore e integrimit. Por ky duhet 
administruar nga BE, pasi që, nëse ju lihet vendeve të zgjidhin vetë konfl iktet e tyre, 
kostot do ti ngarkohen Europës në mënyrë të pashmangshme, duke u larguar nga 
bashkimi, në tema kohor të paktën. 
Forcimin e Procesit të Berlinit veçanërisht në çeshtjet e edukimit dhe culturës, çeshtjet 
që lidhen me mjedisin dhe përfshirjen e shoqërisë civile.
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Abstrakt

Shqipëria ka bërë progres vitet e fundit në lidhje me kuadrin ligjor të raportimit fi nanciar. 
Situata sot paraqitet e përmirësuar pas hyrjes në fuqi në janar të vitit 2019 të ligjit nr. 25/2018 
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat fi nanciare”. Megjithatë ka akoma punë për të bërë.
Shpesh vihet re një mos respektim i standardeve të raportimit fi nanciar dhe të auditimit ligjor 
në hartimin e pasqyrave fi nanciare, tregues për një cilësi të dobët të raportimit fi nanciar dhe 
njëkohësisht për një aktivitet të dobët/papërshtatshëm të sigurimit të cilësisë.
Ky punim ka për qëllim të identifi kojë, përmes analizimit të një kampioni pasqyrash fi nanciare, 
problematikat në cilësinë e raportimit fi nanciar referuar zbatimit të standardeve kombëtare të 
kontabilitetit. Identifi kimi i problematikave është më pas premisa për përcaktimin e burimit të 
këtyre problematikave si dhe dhënia e rekomandimeve për reduktimin ose eleminimin e tyre.
Rezultatet e analizës treguan për një cilësi jo të kënaqshme të raportimit fi nanciar në 
Shqipëri. Niveli i cilësisë së raportimit fi nanciar do të rritej nëpërmjet rritjes së monitorimit të 
vashdueshëm të zbatueshmërisë së standarteve të kontabilitetit, ndërhyrjeve të përshtatshme 
në legjislacionin fi skal dhe rritjes së ndërgjegjësimit të hartuesve të pasqyrave fi nanciare.

Fjalët kyçe: Cilësia e raportimit fi nanciar, SKK, ligji për kontabilitetin, monitorimi.

Hyrje

Shqipëria ka bërë progres vitet e fundit në lidhje me kuadrin ligjor të raportimit 
fi nanciar. Situata sot paraqitet e përmirësuar pas hyrjes në fuqi në janar të vitit 2019 
të ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat fi nanciare”. Ky ligj ndihmoi 
nëharmonizimin e kuadrit ligjor të raportimit fi nanciarvendas me atë të Bashkimit 
Europian.Banka Botërore nëvitin 2017 bëri një analizëtë përputhshmërisë midis 
Direktivës 34/2013/EU së BE-s dhe legjislacionit shqiptar të raportimit fi nanciar duke 
identifi kuar shumëdiferenca. Për të afruar legjislacionin shqiptar me atë të BE, pjesë të 
kësaj Direktive u traspozuan në ligjin e ri të kontabilitetit duke ndikuar në lehtësimin 
e barrës së raportimit fi nanciar për NMV1. Ndryshimet që solli ky ligj kryesisht kishin 
të bënim me:
- klasifi kimin e njësive ekonomike, duke e përafruar me atë të vendeve të BE-së;
- përcaktimin e rregullave të reja për raportet jo-fi nanciare;
- monitorimin e zbatimit të standardeve, si një ndër detyrat e Këshillit Kombëtar të 
Kontabilitetit,
- deklarimin e pagesave ndaj shtetit për njësitë e angazhuara në industritë nxjerrëse 
dhe shfrytëzimin e pyjeve,
- etj.
Megjithatë ka akoma punë për të bërë sepse ekzistojnëboshllëqe midis kuadrit ligjor 
1  NVM – Njësitë ekonomike të Vogla dhe të Mesme.
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shqiptar dhe atĳ  të BE, harmonizimi i të cilëve duhet të jetë ndër objektivat e ardhshme 
strategjike të institucioneve përgjegjëse.
Shpesh vihet re një mos respektim i standardeve të raportimit fi nanciar dhe të 
auditimit ligjor në PF të publikuaraqëështë tregues për një cilësi të dobët të raportimit 
fi nanciar dhe njëkohësisht për një aktivitet të dobët/papërshtatshëm të sigurimit të 
cilësisë. Gjithashtu një sistem monitorimi i dobëtpër vlerësimin e zbatueshmërisë 
korrekte të standardeve të kërkuara me ligj ndikon ndjeshëm në cilësinë e raportimit 
fi nanciar. Ligj i ri i kontabilitetit kërkon që Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit(në vĳ im 
KKK) tëmonitorojë rregullisht zbatimin korrekt të standardeve por ky autoritet nuk 
ka eksperiencën dhe kapacitetet e duhura për të përmbushur me sukses këtë kërkesë 
të ligjit. 
Cilësia e raportimit fi nanciar lidhet direkt me cilësinë e zbatimit në pasqyrat fi nanciare 
tëstandardeve të kontabilitetit dhe të auditimit. Rritja e cilësisë së raportimit fi nanciar, 
sinonim i një informacioni fi nanciar trasparent dhe të saktë, do të sigurojënjë klimë 
të mirë biznesi përmes rritjes së invetimeve të huaja; nxitjes së investitorëve ekzistus 
dhe potencial, rritjes së besimit të institucioneve fi nanciare dhe rrjedhimisht rritjes së 
kreditimit në ekonomi, etj.

Qëllimi i studimit

Qëllimi i punimit është identifi kimi i problematikave në cilësinë e raportimit fi nanciar 
referuar standardeve kombëtare të kontabilitetit. Identifi kimi i problematikave është 
më pas premisa për përcaktimin e burimit të këtyre problematikave si dhe dhënia e 
rekomandimeve për reduktimin ose eleminimin e plotë të tyre.

Rishikimi i literaturës

Standardet e kontabilitetit përcaktojnë parimet e përgjithshme kontabël që duhet të 
ndjekin hartuesit e pasqyrave fi nanciare si: politikat kontabël, vlerësimet kontabël, 
modelet e rivlerësimit, modelet e amortizimit, përfshirjen e shënimeve shpjeguese në 
PF,etj.2

Duke fi lluar nga 1 janar 2008, me hyrjen për herë të parë në fuqi tëzbatimit 
tëdetyrueshëm të SKK-ve dhe SNRF-ve,njësitë ekonomike duhet të zbatonin në 
hartimin e pasqyrave të tyre fi nanciare parimet e përgjithshme kontabël të përcaktuara 
në këto standarde. 
Mënyra se si standardet zbatohen në praktikë ndikon besueshmërinë dhe 
krahasueshmërinë e PF duke ndikuar drejtpërdrejt në cilësinë e raportimit fi nanciar.
Aktualisht raportimi fi nanciar rregullohet me Ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe 
pasqyrat fi nanciare”. Ligji përcakton kategorizimin e njësive ekonomike në mikro, të 
vogla, të mesme dhe tëmëdha duke u bazuar në totalin e shifrës së afarizmit, numrin 
e punonjësve dhe totalin e aktiveve. Mbi bazën e këtĳ  klasifi kimi ligji përcakton 
njësitëekonomike qënë hartimin e PF duhet të zbatojnë SKK3-tëose duhet të zbatojnë 
SNRF-të.

2  SKK 1 – Kuadri I përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave fi nanciare.
3 SKK – Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.
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Të gjitha njësitë ekonomike me interes zbatojnë SNRF4-të, përjashtuar ato që referuar 
kritereve të parashikuara në nenin 4 të po këtĳ  ligji, nuk tejkalojnë kriteret e vendosura 
në pikën 1.3 të nenit.Për përcaktimin e njësive ekonomike me interes, referencë i 
bëhet përkufi zimit të dhënë në Ligjinnr. 10 091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, 
organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, neni 
2, pika 23. Gjithashtu, në zbatim të gërmës “ç” të kësaj pike është miratuar VKM 
nr. 17, datë 16.1.2019 “Për përcaktimin e shoqërive të tjera shtetërore ose private, të 
rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose 
numrit të punëmarrësve të tyre”.Të gjitha njësitë e tjera, zbatojnë SKK-të. 
SNRF-të janë standarde të hartuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit (IASB) të cilat janë përkthyer (pa asnjë ndryshim nga versioni original 
në gjuhënangleze) dhe publikuar nga KKK përpara se ato të hyjnë në fuqi.
SKK-tëjanë standardet e hartuara nga KKK. U futën në fuqi për herë të parë në janar të 
2008 dhe ishin hartuar në koherencë me SNRF-të e plota (2002). Në 2009 IASB hartoi 
një standard të veçantë për Njësitë e Vogla dhe të Mesme (NVM). Pas një analize dhe 
vlerësimi të kujdesshëm, KKK nisi një proces përshtatje dhe në janar të 2015 miratoi 
SKK-të e përmirësuara, tashmë në përputhje me SRNF-në për NVM-të (2009), të cilat 
janë në fuqi sot. 
Detyra e KKK-së është përmirësmi dhe përditësimi i vashdueshëm i SKK-ve. Nga 
2015 deri më sot, ky proces ka vazhduar me synimin për të përafruar legjislacionin 
vendas me legjislacionin e BE-së. Janë përditësuar dhe përmirësuar5 më tej SKK 2 
“Paraqitja e pasqyrave fi nanciare” dheSKK 9“Kombinimi i bizneseve dhe konsolidimi” 
me data efektive nga janari 2019 dheSKK 3“Instrumentet fi nanciare”, SKK 5“AAM 
dhe AAJM”, SKK 11“Tatimi mbi fi timin”, SKK13“Aktivet biologjike dhe marrëveshjet 
koncesionare” dhe SKK15 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat fi nanciare të mikronjësive” me 
data efektive janar 2020.
Përmirësimet e standardeve synojnë rritjen e cilësisë dhe transparencës së 
informacionit fi nanciar të paraqitur në pasqyra. Cilësia e pasqyrave është garancia 
e investitorëve dhe kreditorëve në fi nancimet e tyre, është garancia e publikut në 
besueshmërinë e tyre. 
Ligji “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” përcakton setin e plotë të pasqyrave 
që duhet të dorëzohen pranëQendrës Kombëtare të Biznesit nga njësitë ekonomike. 
Ky set përfshin, PF vjetore, raportin e menaxhimit dhe raportin e auditimit për ato 
njësi ekonomike që e kanë të detyruar me ligj.Në QKB dorëzojnë PF njësitë ekonimike 
që kanë një qarkullim të barabartë ose më të madh se 5 milion lekë,ndërsa afati është 
brenda muajit korrik të vitit pasues të pasqyrave. Aktualisht, në Shqipëri numri i 
njësive ekonomike që publikojnë pasqyrat e tyre në portalin e QKB-sëështë rreth janë 
rreth 23 mĳ ë.

Metodologjia

Autori merr në shqyrtim një kampion pasqyrash fi nanciare për të vlerësuar 
pajtueshmërinë e hartimit të tyre me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.
U morën në analizë PF të vitit 2018, të fundit të disponueshme në faqen zyrtare të QKB-
4 SNRF – Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.
5 Publikimet e SKK-ve dhe ndryshimeve të tyre gjënden në faqen www.kkk.gov.al
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së6. Gjithsej u analizuan 30 njësi ekonomietë cilat sipas ligjit duhet tëzbatoninSKK-
të. Për të analizuar një kampion sa më përfaqësues është përdorur një përzgjedhje 
rastësore por duke u nisur nga rëndësia e industrisë ku operojnë njësitë ekonimike 
si dhe pesha e tyre në ekonomin e vendit. Pra një përzgjedhje rastësore brenda disa 
grupeve të përcaktura paraprakisht.
Është përgatitur një check list bazuar në disa SKK dhe në ligjin për kontabilitetin dhe 
është verifi kuar nëse PF janë hartuar në përputhje me to. 
Rezultatet e analizës së këtĳ  kampioni janë paraqitur në kapitullin e gjetjeve dhe 
analizave.Autori njeh limitet e këtĳ  punimi pasi kampioni i konsideruar përfshin një 
numër tëkufi zuar pasqyrash fi nanciare.Kampioni përfaqësohet nga njësi ekonomike 
që operojnë nëindustri të ndryshme nga të cilat: 5 janë në sektorin e turizmit,10në 
sektorin e tregtisë me pakicë, 5 në sektorin e ndërtimit, 6 në sektorin e shërbimeve 
dhe 4 në sektorin e prodhimit. 

Gjetje, Analiza dhe Diskutime

Më poshtë janë të rradhitura problematikat më rilevante të hasura gjatë analizimit 
të PF në lidhje me zbatueshmërinë korrekte të SKK-ve dhe të ligjit për kontabilitetin.
1. Kërkesa e zbatueshme: PF duket të fi rmosen nga hartuesi i tyre dhe përfaqësuesi 

ligjor i njësisë ekonomike. Përgjegjës për hartimin dhe publikimin e PF dhe të raportit të 
menaxhimit janë organet mbikqyrëse ose ekzekutive të njësisë ekonomike. Gjithashtu ligji 
përfshin edhe dorëzimin e raportit të drejtimit të brendshëm.

Nga verifi kimi i 30 pasqyrave fi nanciare rezulton që të gjitha pasqyrat ishin fi rmosur 
nga të dy autoritetet e përcaktuara në ligj dhe vetëm 60% e atyre që kanë detyrimin 
të hartojnë raportin e drejtimit të brendshëm e kanë të përmbushur këtë detyrim. 
Nuk përjashtohet mundësia që njësitë e tjera të cilat e kanë këtë detyrim ta kenë 
përgatitur si raport por nuk ekanë depozituar pranë QKB-së.

2. Kërkesa e zbatueshme: njësitë ekonomike me interes publik të publikojnë PF në faqen e 
tyre zyrtare.

U gjendën të publikuara vetëm informacione të pjesëshme në të gjitha njësitë e 
kontrolluara. 

3. Në lidhje me hartimin e PF në përputhshmëri me standardet e kontabilitetit 
rezulton që rreth 90% e NVM -ve i hartojne PF në përputhje me legjislacionin 
tatimor duke mos u kujdesur për sa kërkohet nga stadardet e kontabilitetit ndërsa 
pjesa e mbetur i zbatojnëpjesërisht ato.

Ndër problemet më shpesh të vërejtura në PF mund të përmendim:
a. Rreth 10% e PF nuk plotësojnë kërkesën e SKK 2 në lidhje me një format të 

mirëpërcaktuar dhe zërat që duhet të përmbajë PF.
b. Pothuajse të gjitha njësitë ekonomike nuk parashikojnë provizione
c. 10%e PF kishin informacione të detajuara mbi politikat kontabël ose informacione 

jo-materiale të hollësishme të panevojshme të cilat krĳ onë konfuzion dhe 
komplikonë leximin e PF.

d. Rreth 70% e PF nuk përmbanin pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse.
e. Vlerësim i mëpasshëm i AAM-ve nuk bëhet;

 6 PF u shkarkuanngafaqazyrtare e “Qëndra Kombëtare të Biznesit” nëwww.qkr.gov.al.
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f. shpesh mungojnëshënimet shpejguesepër transaksione të ndryshme ose për ngjarje 
pas datës së mbylljes sëperiudhës kontabl. Në rastin kur shënimet shpeguese janë, 
ato shpesh janë jo të plota dhe nuk japin një informacion të besueshëm për procesin e 
vendimmarrjes. Kjo bën që PF të rëndohen meinformacionetë parëndësishmeduke 
keqinformuar përdoruesit e tyre. Problemet kryesore që lindinin nga shënimet 
shpjeguese kishin të bënin kryesisht me argumentet e mëposhtëm:

o kursi i këmbimit;
o rivlerësimi iaktiveve;
o jeta e dobishme e një aktivi;

Mangësitë në informacion apo rëndimi i PF me informacion të panevojshëm mund të 
vĳ ënga një preferencë e vetëdĳ shme për paqartësi aposepse SKK-të nuk janë kuptuar 
drejt.
Mos zbatimi i standardeve në hartimin e PF bën që informacioni i ofruar në këto 
pasqyra të mos jetë i vërtetë. Rrjedhimisht këto pasqyra nuk janë transparente dhe 
të krahasueshme dhe cënojnë besueshmërinë e informacionit kontabël duke mos 
paraqitur gjendjen reale fi nanciare të shoqërisë.
Penalizimin më të madh e kanë përdoruesit e PF të cilët duhet të mbështesin vendimet 
e tyre në një informacion jo të vërtetë dhe për pasojë vendimmarrja e tyre bëhet më 
riskioze. Mos zbatueshmëria e standardeve mund të jetë edhe burim korrupsioni/
informaliteti, njësitë ekonomike për të përfi tuar kredi mund të dorëzojnë pranë 
bankave, PF të ndryshme nga ato të dorëzuara në QKB. Edhe pse Banka Qendrore i 
detyron bankat e nivelit të dytë të përdorin për kredidhënie vetëm PF të dorëzuara 
në QKB.
Nga ana tjetër mos zbatimi korrekt i SKK-ve nuk ndëshkohet me ligj dhe rrjedhimisht 
kjo ulnxitjen për një raportim fi nanciar cilësor. Një faktor tjetër që ndikon në cilësinë 
e dobët të raportimit fi nanciar është edhe mungesa e një burse operative.
Analiza dëshmon për një numër të konsiderueshëm njësish ekonomike të cilat nuk 
respektojnë standardet në hartimin e PF gjë e cila sjell si pasojë një cilësi të dobët të 
raportimit fi nanciar dhe një klimë biznesi jo të mirë. 

Përfundime dhe Rekomandime

Duke qenë se analiza tregon qartëorientimin e njësive ekonomike drejt zbatimit të 
legjislacionit tatimor në hartimit e PF, shikohet e natyrshme kërkesa për një afrim 
të legjislacionit tatimor me atë kontabël.Rezulton që nuk janë përdorur mekanizmat 
e disponueshëm për të krĳ uar këtë përafrim. Një ndërhyrje e parë mund të jetë në 
ligjin për tatimin mbi të ardhurat e cila do të ndihmonte në përafrimin e njohjes së të 
ardhurave dhe shpenzimeve tatimore me ato kontabël.
Mungesa e zbatueshmërisë së SKK-ve në hartimin e PF bën që informaconi në këto 
të fundit të mos jetë i besueshëm  dhe trasparent duke ndikuar direkt në rritjen e 
rriskut në vendimmarrje të përdoruesvë të PF. Gjithashtu do tëndikohen negativisht 
investimet potenciale dhe kreditimi i ekonomisë dhe do të kishim një rritje të 
informalitetit në ekonominëe vendit.
Shpesh herë mungon komunikimi publik i PF në faqet e internetit të njësive 
ekonomike ose ky komunikim nuk është i përditësuar ose i plotë.Kjo gjë tregon 
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dukshëm njëmungesë të vullnetit për informim dhe transparencë.
Tatimorët, në kontrollet e tyre fi skale duhet të jenë të orientuar të verifi kojnë që përveç 
rregullimeve fi skale, pasqyrat të jenë hartuar në përputhje me ligjin për kontabilitetin 
dhe kërkesat e SKK-ve. 
Mungesa e një sistemi monitorimi efi kas të zbatueshmërisëkorrekte të standardeve 
ndikon direkt në cilësinë e raportimit fi nanciar duke e dobësuar atë. Monitorimi është 
një detyrë e re për KKK-në por nga njëra anë do të ndihmojë KKK-në të përmirësojë 
SKK-të dhe nga ana tjetër do të sensibilizojë njësitë ekonomike në zbatimin korrekt 
të SKK-ve.
Të gjitha sa më lart tregojnë për një cilësi jo të kënaqshme të raportimit fi nanciar 
nëShqipëri.Në këto kushte pritet të ndërmerren hapa konkrete, sfi dë e ardhshme e 
institucioneve rregullatore dhe qeverisëse. 
KKK autoriteti i përcaktuar në ligjin e ri për kontabilitetin me detyrën e monitorimit 
të vashdueshëm të zbatimit korrekt të standardeve, gjendet përpara një situate të re e 
cila karakterizohet nga: mungesa e eksperiencës në një monitorim në shkallë të gjërë; 
mungesa e kapaciteteve në burime njerëzore dhe mungesa e procedurave. Zgjidhja e 
shpejtë e tyre është premisë për përmirësimin e mëtejshëm të raportimit fi nanciar në 
vendin tonë.
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Problematika sociale dhe stresi bashkeudhetojne si faktore determinues ne 
braktisjen e shkolles dhe kriminalitetit tek i mituri

Ermira Buzmerxhani

Abstrakt

Virtualisht sot ne boten e shoqerise se madhe industrial eshte e pamundur te percaktosh vetem 
nje fushe qe te kete te beje me stresin, pasi ai eshte i pranishem kudo dhe ne cdo moshe, ne 
vlerat e tĳ  pozitive apo negative. Ky koncept gjen zbatim te gjere ne kujdesin per shendetin, 
ne ekonomi, shkenca politike, biznes dhe edukim.Ekzistojne tri teori per faktoret stimulues 
e nxites se gjendjes se stresit: teoria qe e vlereson stresin si  stimul e fokusuar tek faktoret 
mjedisore, teoria qe e perkufi zon stresin si nje reagim kundrejt nje situate te vecante dhe teoria 
qe e pecakton stresin si nje proces te ashtequajtur Sindroma e Pergjithshme e pershtatjes.
Mendimi eshte dukuri teper komplekse dhe logjika e te menduarit merr ne shqyrtim vetem 
produktin e mendimit,duke kaluar neper shtigjet e nderlikuara te njohjes.Keto forma,rregulla 
dhe ligje jane te perbashketa per te gjithe njerezit.Greket ishin civilizuesit me te hershem te 
shendetit mendor. 
Problematikat e individiteve lindin nga ndikimet qe ata marrin nga mjedisi ku jetojne dhe 
nga konfl iktet personale e sociale.Keshillimi luan rol te rendesishem, pasi procesi keshillues 
mundeson integrimin ne shoqeri.Si tek keshilluesi dhe ne problematiken e adoleshences 
mund te pikasen motivacione te panjohura dhe ne prurje te paparashikuara.Pikerisht zbulimi 
i aspekteve te fshehta,te pavetedĳ shme ose te mistershme cojne ne suksesin e keshillimit dhe 
ne shmangien e devĳ imeve te personalitetit.
Si te tille grupohen femĳ et që punojnë, fëmĳ ë të etnive të largëta apo nomade, fëmĳ ë që u 
përkasin minoriteteve gjuhësore, etnike apo kulturore. Dhe kjo sjell pasoja negative për 
zhvillimin socio-psikologjik si dhe vetëvleresimin e tyre. Shumë nga faktorët e kriminalitetit 
tek të miturit duket se janë të ndryshëm nga faktorët që nxisin kriminalitetin tek të rinjtë. 
Faktorët nxitës të kriminalitetit në moshat e reja duket se janë më shumë me natyrë biologjike, 
të natyrës individuale dhe familjare.Tek të rinjtë rolin nxitës e marrin faktorët socialë, të grupit 
ku ata bëjnë pjesë dhe për rrjedhojë shumë nga sjelljet kriminale janë të fi tuara ose të mësuara.
Karakteristikat e familjes janë sinjalizues të rëndësishëm për një përfshirje të hershme në sjelljet 
penale. Numri i faktorëve të riskut brenda familjes dhe koha gjatë të cilës fëmĳ a ekspozohet 
ndaj këtyre faktorëve, është gjithashtu e rëndësishme. 
Legjislacioni dhe politikat për fëmĳ ët akomodojnë të dy dimensionet e fëmĳ ërisë, ngjashmëritë 
dhe dallimet.Rëndësia e legjislacionit për fëmĳ ërinë ilustrohet me Konventën e Kombeve të 
Bashkuara për të Drejtat e Fëmĳ ës, e cila synon të specifi kojë kritere për të mbrojtur fëmĳ ën. 
Kështu ligji është një mekanizëm dinamik që ndërmjetëson marrëdhënien midis individit dhe 
shtetit, midis moshës madhore dhe fëmĳ ërisë, midis politikave sociale dhe zbatimit të tyre 
duke siguruar kështu edhe vazhdimësinë.Për këtë arsye është e rëndësishme të analizohet në 
legjislacionin apo politikat që i prekin fëmĳ ët si psh programet ndërhyrëse për përfshirjen në 
arsim të ‘fëmĳ ëve të rrugës’.
Perceptimet për ‘‘fëmĳ ët e rrugës” kanë një natyrë të dyfi shtë: ata herë shihen si viktima të 
dhunës dhe kushteve ekstreme të varfërisë dhe herë të tjera shihen si keqbërës dhe rrezik për 
pjesën tjetër të shoqërisë (Connolloy & Ennew, 1996).
Synimi: Stresi nje nga faktoret baze te problemeve te shoqerise ,sidomos tek te rinjte ne 
fenomenin  e  braktisjesse shkolles dhe pre e kriminalitetit ne raportet sociale.
• Pershtatja ne stilin social te jetes dhe keshillimi.
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• Defi niacionet ne refl eksionet e femĳ erise dhe te adoleshences.Devĳ imi i personalitetit 
• Strukturat mbrojtese te personalitetit te femĳ es.

Fjalet kyce: probleme sociale, braktisje, kriminalitet,veper penale,refl eksionet e femĳ erise dhe 
te adoleshences,fëmĳ ë të rrugës, shendeti psikologjik, reagime emocionale.

Modele teorike bazohen tek ‘grupi tribal’ sipas te cilit interesohemi për mënyrat 
sesi fëmĳ ët ndërtojnë një botë të tyren, unike në formë dhe në përmbajtje dhe sesi 
ndërtojnë marrëdhënie me të tjerë. Ky model përqendrohet tek diversiteti i fëmĳ ërisë, 
konteksti shoqëror e kulturor, larmishmëria dhe kompleksiteti i fëmĳ ërisë që burojnë 
nga ndryshimet universal. 

Hyrje

Sot  shendeti psikologjik eshte mjaft  i dukshem ne perfundimet sociale dhe psikologjike. 
Shume prej nesh e shohin  eksperiencen e tyre ne variable te ndryshme lidhur me 
stresin.Stresi eshte nje marredhenie e vecante mes personit e mjedisit dhe se ai lind 
kur njerezit perballen me situata te ndryshme te cilat tejkalojne aft esite e individit 
per ti menaxhuar ato.Kemi tre situate ne kushtet e stresit: humbjen,kercenimin dhe 
sfi den.  Gjate procesit te vleresimit, individi eshte ne perpjekje te vazhdueshme  per 
te rivendosur ekuilibrin e tĳ  midis tĳ  dhe mjedisit. Kete gje e perjetojne ndjeshem 
nxenesit kur ata hyjne ne provim ose ne perfundim te nje studimi te zgjatur.Nje 
nxenes merr note shume te mire ne provim, kurse nje tjeter aspak note motivuese, ose 
nje i ri e sheh veten ne karriere kurse nje tjeter mbetet i papune. Por mund te jete dhe 
nje ngjarje, apo eksperience faktor kryesor shtytes ne shkaktimin e gjendjes se stresit. 
Levizja e arsyes njerezore tek kushdo drejt fazave dobiprurese nuk ndodh vetvetiu.
Sidomos tek periudha e femĳ erise.Duke qene qe kjo grupmoshe eshte e ngarkuar 
emocionalisht stresi mund te prodhoje shkaterrim, shqetesim dhe irritim, depression 
dhe paaft esi. Keshtu potencialet e stresit jane te ndryshme ,pozitive apo negative, 
ne varesi te menyres se peceptimeve apo mjedisit social ku ndodhemi Pergjegjesite 
mund te jene psikologjike, emocioniale, ndryshime sjelljesh.Reagimet emocionale te 
dukurive stresante jane te larmishme.Cila eshte rruga me e mire per te matur stresin? 
Jane nxitesit ata qe cojne ne procese te avancuarate dhenies se ndihmes.Levizja e 
arsyes njerezore tek kushdo drejt fazave dobiprurese nuk ndodh vetvetiu.Në këtë 
kuadër, fëmĳ ëria nuk është thjesht një fazë universale biologjike në vazhdimësinë 
e jetës, por përkundrazi është subjekt i ndryshimit të vazhdueshëm që lidhet me 
kontekste shoqërore, kulturore.Mënyra sesi konceptualizohen fëmĳ ët ndikon ne 
eksperiencën e tyre dhe ne marrëdhëniet që ndërtojnë me njëri-tjetrin dhe mjedisin 
shoqëror .
Trupi yne ndodhet ne nje gjendje te caktuar,goja thahet, zemra rreh shpejt, duart 
fi llojne te dridhen pak dhe djersitja te shtohet me shume.Stresi eshte proces i vleresimit 
te dukurive , i vleresimit potencial te pergjegjesive dhe i pergjigjes se ketyre dukurive 
(Simo, 2000).
Sapo hyjmë në klasë, ne s’duhet të harrojmë se kemi fëmĳ ë  të inteligjencave te 
ndryshme .Ata mund të jenë nxënës të talentuar ose fëmĳ ë me paaft ësi fi zike apo te 
ndikuar nga faktore sociale.
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Në vitin 2009, përqindja e të rinjve që largoheshin më herët nga arsimi ka qenë 
35.5%. Sipas të dhënave të publikuara nga INSTAT 17.4% e të rinjve nga mosha 18-24 
vjec e kanë braktisur
pjesëmarrjen në shkollë gjatë vitit 2018. Kjo rënie e pjesëmarrjes së të rinjve në arsim 
ka nisur që në vitin 2013 ku pjesëmarrja ka qenë 30.6% (“Raporti i vleresimit“, Tiranë, 
2018).

Keshtu përfshirja e të miturve dhe të rinjve 
në sjellje penale është rezultat i kombinimit të 
faktorëve të mëposhtëm: 
 tendencat anti-sociale të fëmĳ ëve me 

sjellje të çrregulluar në moshë të hershme dhe 
në vazhdimësi;
 shoqërim me bashkëmoshatarë që 

kanë shfaqur sjellje problematike; 
 pasoja negative e përjashtimit nga 

grupet e bashkëmoshatarëve.
Legjislacioni dhe politikat për fëmĳ ët 

akomodojnë të dy dimensionet e fëmĳ ërisë, ngjashmëritë dhe dallimet, duke 
lejuar ndryshimin, por njëkohësisht duke siguruar edhe vazhdimësinë. Rëndësia e 
legjislacionit për fëmĳ ërinë ilustrohet me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të 
Drejtat e Fëmĳ ës, e cila synon të specifi kojë kritere për të mbrojtur fëmĳ ën.

1) Pershtatja ne stilin social te jetes dhe keshillimi

Ne te gjithe historine e njerezimit njerezit shfaqen ne diapazione te ndryshme, bindja 
shfaqet ne kultura te ndryshme,ndonese eshte nje fenomen i perbashket kulturor. Disa 
jane perjetues e disa jane racioniale, disa jane spontane e disa jane te programuar, disa 
jane te shtruar e disa jane te nxituar .Si dhe disa realiste e disa fantaziste.Kur kemi 
humbur besimin ne aft esite tona per zgjidhjen e problemeve ,kur jemi bere konfuze 
dhe nuk mund te perdorim aft esite qe kemi, rivihemi ne kerkim te mundesive qe 
na ofrohen. Dhe per kete keshillimi me te tjeret eshte shume nevojshem.Ne njerez 
te ndryshem qendrojne cilesite dhe kendveshtrime te ndryshme ne refl eksionet e 
perceptimive te tyre.Ndertimi i nje ure lidhese ndermjet mirekuptimit, mbeshtetjes 
dhe ndihmes con ne zgjidhjen e problemeve. Kuptimi i fazave të jetës, mënyra sesi 
ndodh kalimi nga një fazë në tjetrën dhe pozicionimi i individëve ne marrëdhënia 
mes tyre në një fazë të caktuar është në ndryshim të vazhdueshëm. Kjo per faktin te 
transformimeve shoqërore, kulturore e demografi ke të shoqërisë globale. Modelet 
që rrjedhin nga kjo perspektivë nisen nga supozimi se fëmĳ ët janë aktorë shoqërorë 
kompetentë dhe me këndvështrime individuale për mjedisin social rrethues.Ne 
sherbim te ketyre aktoreve  kontribojne nismen e tyre bashkepunuese nje variable 
institucionesh  dhe profesionesh formale keshilluese si: keshilluesi, psikologu, 
psikiatri, mjeku, avokati, pedagogu, polici etj.Por edhe ne vete ne menyre indirekte 
vihemi  terthorazi ne kontakt me problemet  sociale apo globale te shoqerise se sotme.
Nevoja  per keshillim per zgjidhjen e problemeve nuk duhet kuptuar si pazotesi e 
dikujt per te zgjidhur problem. Zgjidhja e problemeve eshte e veshtire per te gjithe. 
Shendeti perfshin gjendjen e pergjithshme te trupit, sepse mendja dhe trupi punojne 



153

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Vol. 6 No.1
May, 2020

si nje e tere per te prodhuar nje shendet te mire fi zik dhe mendor.Nevoja per keshillim 
per zgjidhjen e problemeve lind edhe prej mundesive te paperdorura per zgjidhjen 
e tyre. Kesisoj keshillimi per zgjidhjen e problemeve transformohet ne keshillim per 
perdorimin e mundesive te paperdorura.
Keshillimi eshte proces  ndihme dhe mbeshtetje.Ndihma qe individi  te realizoje 
disa ndryshime ne mjedisin ku jeton,ndihma me disiplinim dhe strukture, nxitja e 
vetevleresimit dhe e besimit tek vetja (Tamo, 2007).
Problemet e individiteve lindin nga ndikimet qe ata marrin nga mjedisi ku jetojne 
dhe nga konfl iktet personale e sociale.Keto probleme mund te jene profesioniale, 
arsimore, emocioniale, shendetesore ose zhvillimore (Brammer & Abrego, 1993).

Arritjalogjike e arsyetimit kompetent tek femĳ a mundesohet kur ‘shkalla e inteligjences 
të arrĳ ë një nivel kuptueshmërie të mjaft ueshme për të kuptuar plotësisht çfarë i 
propozohet.Si dhe të përdorë informacion apo udhëzime të mjaft ueshme për të marrë 
një vendim të realizuar në interes të tĳ  apo te saj.Keshtu kur adoleshenti apo me teper 
nxenesi arrĳ ne ta perjetojne rezultatin pozitiv, sic mund te jeteper nje student nevoja 
e arritjes se suksesit, per te pasur nje performance akademike. atehere personaliteti 
i tyre mund te coje ne  vetendertimin  e rratheve te Elierit. Dhe keto grafi kisht dalin 
te ndryshme. Po te fokusohemi tek studentet verejme se studentet me nivele te 
larta stresi priren ta perceptojne veten e tyre me pak te shendetshme me vetbesim 
te ulet,me sjellje drejtuar alkolit, braktisjes me te madhe se shkolles dhe se fundmi 
pre e kriminalitetit.Pra marrin pjese nje sere reagimesh fi zioligjike dhe psikologjike.
Nje i menduar logjik dhe vetveprues ne situata reale .Pergjigjet potenciale varen nga 
natyra e dukurive stresante. 
Cila eshte rruga me e mire per te shmangur stresin nga devĳ imet e personalitet dhe 
nevojes per progres ? Jane nxitesit ata qe cojne ne procese te avancuara te dhenies se 
ndihmes.
Individi  mendjenjat si procese psikike që kanë të bëjnë me të përjetuaritë e një 
qëndrimi subjektiv apo personal ndaj ngjarjeve, njerëzve, dukurive dhe objekteve 
arrin te mbaje një qëndrime pozitive apo negative. Psikologjia mund të studjojë dhe 
te kuptojë ligjësite e ndjenjave.mund.realizoje disa ndryshime ne mjedisin ku jeton 
si ndihma me disiplinim dhe strukture, nxitja e vetevleresimit dhe e besimit tek vetja 
(Orhan, 2011).
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2) Shmangia e  personalitetit drejt fenomeneve negative te shoqerise

Jeta te perball me tranzicione te shumta. Tranzicionet  ekzistojne brenda cdo cikli 
te jetes. Baza ne te cilen ngrihet zhvillimi psikosocial i individit, prek ndryshimet 
fi zike,pritshmeritesociale,institucione sociale dhe kulturore,    Shpesh vetmia dhe 
perkrahja e ulet nga familja mund te nderveprojne me te tjera kushte te veshtira dhe 
te cojne ne perjetimin e pervojave depresive si: stresi,ankthi,depresioni, mendime per 
vetevrasje apo crregullime te personalitetit.Fëmĳ ëria si një ‘gjeneratë’ në strukturat 
shoqërore.bazuar ne konceptualizimit e tyre refl ekton si aktor shoqërorne veprime 
individuale dhe ndërveprimeve shoqërore.Kërkimet bashkëkohore për fëmĳ ërinë 
përqendrohen tek mënyra sesi fëmĳ ëria ndërtohet ne një hapësirë shoqërore ne 
struktura dhe dimensionete ngjashme që i bashkojnë të gjithë fëmĳ ët në çdo shoqëri. 
Një mënyrë për të kuptuar dhe analizuar fëmĳ ërinë është ajo që e konsideron femĳ et 
si një përbërës të qëndrueshëm të strukturës shoqërore te çdo sistemi shoqëror në 
çdo kohë.Sipas kësaj, nocioni më i përshtatshëm për të kuptuar fëmĳ ërinë është 
nocioni i fëmĳ ërisë si një fazë në vazhdimësinë e jetës. Ky nocion nënkupton lidhjen 
dhe ndërveprimin e fëmĳ ërisë me faza të tjera në vazhdimësinë e jetës duke vënë 
theksin tek individualiteti .Te rinjte jane ne zhvillim te vazhdueshem dhe te gjitha 
masat e tyre duhet te kene nje karakter edukativ. Ata nuk mjaft ohen me dĳ e te sakta 
dhe siperfaqesore , por synojne te zbulojne thelbin e ceshtjes dhe te realizojne dĳ e 
te pergjithesuara.Kërkimet bashkëkohore për fëmĳ ërinë përqendrohen tek mënyra 
sesi fëmĳ ëria ndërtohet ne një hapësirë shoqërore ne struktura dhe dimensionete 
ngjashme që i bashkojnë të gjithë fëmĳ ët në çdo shoqëri. Nepermjet mendimit 
abstrakt, si shkalla me e larte e procesit njohes te njeriut, te rinjte synojne te zbulojne 
ligjesite e klasave te sendeve ose te dukurive dhe statusi i tyre analizohet në raport me 
ndërveprimet dhe marrëdhëniet që fëmĳ ët ndërtojnë me kategori të tjera shoqërore 
.Femĳ et agresivejane me te rrezikuarit. Personaliteti i tyre agresiv dhe shperthyes i 
largon nga analiza e fakteve dhe i ben shpejt inisiatore ne ndermarrjen e veprimeve 
anitisociale dhe antiligjore. Gjaknxehtesia e tyre dhe humbja e vetekontollit i ben 
viktime te grupeve te organizuara kriminale.

Atehere si mund te peballohet stresi dhe te shpetojme devĳ imet e personalitetit? Të 
përballesh me stresin do të thotë të përdorësh mendimet dhe të veprosh për të luft uar 
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me situatat stresuese. Shumë njerëz kanë një mënyrë karakteristike për ta përballuar 
stresin bazuar në personalitetin e tyre Femĳ et dhe kryesisht te rinjte që e përballojnë 
mirë stresin kanë tendencë të besojnë se mund të infl uentojnë mbi atë çka i ndodh 
atyre . Ata zakonisht kanë një vetëbesimtë lartë , i rezistojnë zhgënjimeve , qëndrojnë 
optimistë dhe këmbëngulin edhe nën rrethana jo të favorshme Më e rëndësishmja 
, ata zgjedhin strategjinë e duhur për të përballuar stresorët me të cilët përballen 
. Në të kundërt , femĳ et apo te rinjte që përballojnë dobët  stresin kanë tendencë 
të kenë pak a shumë karakteristika të ndryshme të personalitetit , si vetëbesim të 
ulët dhe një vështrim pesimist mbi jetën Psikologët dallojnë 2 lloje të përballimit të 
stresit : përballim që fokusohet te problemi dhe përballim që fokusohet tek emocionet 
. Qëllimi I të 2 strategjive është të kontrollojnë nivelet e stresit të personit .Në 
përballimin që fokusohet te problemi , subjektet e permendura  mundohen t'i bien 
shkurt emocioneve negative duke marrë masa për të shmangur apo për të minimizuar 
situatën kërcënuese Ata ndryshojnë sjelljen e tyre për të kapërcyer situatën stresuese 
. Në përballimin që fokusohet tek emocionet, individet e permendur  mundohen 
eleminojnë në mënyrë direkte emocionet e pakënaqshme . Shembuj janë rimendimi I 
situatës në një mënyrë pozitive, relaksimi dhe mendime të dëshiruara.Në përgjithsi , 
përballimi që fokusohet te problemi është strategjia më efektive e përballimit të stresit 
sepse njerëzit kanë mundësi reale për të ndryshuar aspektet e situatës dhe për të 
reduktuar stresin . Përballja që fokusohet tek emocionet është më e përdorshme si një 
strategji e përkohëshme . Mund të ndihmojë duke reduktuar nivelin e ndjeshmërisë 
së dikujt përpara se të angazhohen në zgjidhjen e problemeve dhe mund të ndihmojë 
ne pranimin e situatave stresuese në të cilën ndodhen pak opsione për përballimin e 
fokusuar te problem.
Prandaj, ne duhet të kuptojmë shkaqet e sjelljes së një fëmĳ ë, në mënyrë që të 
mundemi të parandalojmë rastet e sjelljeve jo të mira për ta drejtuar sjelljen e tĳ  
në rrugë të drejtë.Vepra penale eshte veprim ose mosveprimindividual apo i disa 
individeve ne kundershtim me ligjin penal. Disa ane te personalitetit kane lidhje te 
drejtperdrejte ose jo te drejtperdrejte me kriminalitetin. Në nenin 1 të Konventës për 
të drejtat e fëmĳ ës theksohet se “fëmĳ ë konsiderohet çdo qënie njerëzore nën moshën 
18 vjeç, përvec rasteve kur ligji  vendos një kufi  më të ulët”. Legjislacioni shqiptar si 
kufi rin maksimal të miturisë ka vendosur moshën 18 vjeç’. Në disa vende të Europës 
Perëndimore, kur studiohet kriminaliteti i të miturve, bëhet  nje dallim ndërmjet të 
miturve dhe një kategorie të veçantë  të ashtuquajtur “të rritur të rinj”. Pra  kemi  
te bejme me dy grupmosha ,grupmoshën 18 deri në 21 vjeç,por sipas rasteve edhe 
deri në 23 apo 25 vjeç. Sipas  legjislacionit shqiptar, termat fëmĳ ë dhe i ri, trajtohen  
duke perkufi zuar  si fëmĳ ë individët deri më 16 vjeç, kurse  nga 16 deri më 18 – 20 
vjeç si të rinj. Delikuenca e të miturve dhe të rinjve është një status që përcaktohet 
nga gjykata mbi bazë të legjislacionit vendas, mbështetur në provat dhe të dhënat e 
grumbulluara. Për më tepër, edhe terminologjia  referuar  të miturve mbeshtet me 
fort ne botekuptimin e tyre. Cdo veprim kriminal apo jo kriminal , eshte rezultat i 
veprimit apo i nderveprimit te dy faktoreve te personalitetit te individit dhe mjedisit 
ku gjendet ai.Te tilla si:Mikromjedisi social qe eshte komuniteti, mjedisi i rastit qe 
eshte mjedisi shkollor,mjedisi i perzgjedhur nga vete ai ,sic mund te jene lojerat apo 
kafenete.Si dhe mjedisi i detyruar,qe ndikon tek adoleshentet, pasi shprehet me 
adaptimin e tĳ  ne rrugen e krimit.Është kjo arësyeja që për të studjuar fenomenin 
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e kriminalitetit tek të miturit dhe të rinjtë duhet të mbështetemi dhe marrim në 
konsideratë të gjithë faktorët dhe në të gjitha nivelet që ato veprojnë, të cilët krĳ ojnë 
mjedisin për sjelljen penale.Familja dhe mjedisi familjar i japin formë jetës dhe 
karakterit të fëmĳ ëve dhe, të rinjve. Një numër i madh të miturish dhe të rinjsh të 
përfshirë në vepra penale vĳ në nga familje problematike, te tilla si:familje me histori 
divorci, dhune apo  me një prind. Në mjedise të tilla, me mangësi të konsiderueshme 
emocionale por edhe materiale, fëmĳ ët dhe adoleshentët nuk marrin dot modelin për 
të cilin kanë nevojë në këtë fazë të zhvillimit të tyre.Fëmĳ ët ndihen të papërkrahur, 
të pambështetur, të neglizhuar, dhe aspak të respektuar.Për më tepër, mjedisi ju 
afron situata stresuese, të vështira dhe shpesh të papërballueshme prej tyre.Por dhe 
temperamenti i moshes ndaj ndryshimeve sociale  eshte nje faktor vendimtar ne 
percaktimin fi llimisht te shkalles se rrezikshmerise se braktisjes se shkolles dhe me 
pas te kriminalitetit. Një faktor tjetër që ka zënë vend në literaturën bashkëkohore për 
studimin e sjelljes penale midis të miturve dhe të rinjve është përjashtimi, mospranimi 
apo nga bashkëmoshatarët. Ky qëndrim i tyre bëhet shkak për sjellje anti-sociale. 
Si dhe fëmĳ ët dhe adoleshentët të përfshihen si pjesë e grupeve problematike dhe 
bandave kriminale.Grupet kriminale ofrojnë një mbështetje të menjëhershme për 
anëtarët e rinj dhe njëkohësisht bëhen nxitës dhe frymëzues për thellimin e sjelljeve 
problematike.Pjesmarrja në grupe kriminale ka një ndikim të fuqishëm në aktivitetin 
kriminal të fëmĳ ëve dhe të miturve aq më shumë kur kjo bashkohet me varfërinë në 
familje, kujdesin e pakët pridëror, interesin e ulët për shkollën, ngjarje negative në 
jetë dhe eksperienca të mëparshme në sjellje penale.
Mund te bazohemi ne perkufi zimet e disa psikologeve.Keshtu Petixhoni e perkufi zoi 
personalitetin si model te dallueshem dhe te qendrueshem te sjelljes dhe te njohjes qe 
fi nalizon peshtatjen e nje individi ne jete. Sipas Sheldonit ,personaliteti eshte  produkt 
i konstruktit fi zik,karakterit dhe temperamentit.Sipas Frojdit personaliteti eshte 
produkt i konfl iktit ndermjet unit,egos dhe superegos.Rajmond Ketell e percakton 
sjelljen e njeriut ne shoqeri si rezultat ipersonalitetit te tĳ  dhe i gjendjes ne te cilen ai 
vepron. De Grift  i kushton rendesi familjes si mjedis i domosdoshem ne vendosjen e 
bazave themelore te formimit te personalitetit te femĳ es. 
Devĳ imi ndodh nga prania e raporteve negative ne familje.Te tilla si marredheniet 
konfl iktuale te prinderve ne familje e vendosin femĳ en ne nje situate te rende qe le 
mbresa negative ne personalitetin e tĳ .Duhet pranuar se per te pasur nje zhvillimin te 
plote dhe te harmonishem ne personalitetin e femĳ es , duhet te jete i pranishem ne nje 
mjedis familjar me atmosfere lumturie, dashurie e mirekuptimi. Nepermjet imitimit 
te prindit , femĳ a mund te marre modelje sjellje te pershtatshme apote gabuara, te 
shkoje ne braktisjen e shkolles.Te gjitha keto veshtiresojne edukimin e tĳ  dhe mund te 
cojne ne devĳ ime te personalitetit te tĳ   ose mundesimin e nje kontigjence kriminale. 
Shumë studime provojnë lidhjen që ekziston midis grupit problematik me të cilin 
lidhet fëmĳ a dhe sjelljes së tĳ  penale.Eshte e vertete se grupet problematike e tërheqin 
dhe e nxisin individin pa histori kriminale të mëparshme, drejt sjelljes penale ose 
rrisin ndjeshëm kriminalitetin atje ku ai ka ekzistuar edhe më parë.Kjo percillet me 
pas tek pjesetaret e familjes dhe zinxhiri bëhet edhe më evident kur fëmĳ ët janë 
shumë afër me moshë. Si rupi i femĳ eve qe nuk  kanë mundësinë ta ndjekin shkollën, 
te ashtequajtur “femĳ et e rruges”.
Jo vetëm fëmĳ ëria si hapësirë shoqërore ndikon ne eksperiencat e fëmĳ ëve, por edhe 
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këta të fundit formësojnë llojin e fëmĳ ërisë që përjetojnë dhe si rrjedhoje dimensioni 
i ngjashmërisë dhe  i dallimeve janë pjesë e pandashme e fëmĳ ërisë së çdo individi 
(James, & Prout, 1998).
Sistemi arsimor vlerësohet si faktori kryesor për të luft uar varfërinë dhe mungesën e 
stabilitetit në familje.Shkolla është vendi ku fëmĳ ët edukohen, formohen dhe rriten.
Të miturit dhe të rinjtë e sotëm nuk e kanë mundësinë në 100 për qind të tyre të arrĳ në 
nivelin e dëshiruar arsimor. Varfëria mund ta beje te pamundur nje gje te tille dhe 
te mundesoje  ne braktisjen e shkolles.Në këto kushte, disa prej tyre largohen prej 
shkollës dhe  merren me aktivitete që ndikojnë në përmirësimin e situatës familjare 
sic mund të jenë angazhimi me tokën, aktivitete te tjera larg zonës së banimit deri 
në përfshirje në aktivitete kriminale si vjedhje, grabitje, shpërndarje dhe transport 
të bimëve narkotike, etj. Kështu mund të shpjegohet rritja e vazhdueshme e numrit 
të të miturve që largohen nga shkolla pa mbaruar arsimin e detyruar.Një klasë 
gjithëpërfshirëse i mirëpret, edukon dhe arsimon të gjithë fëmĳ ët, pavarësisht nga 
gjinia, karakteristikat e tyre fi zike, intelektuale, sociale, emocionale, linguistike 
(UNESCO “Disiplina pozitive në klasa gjithëpërfshirëse’’Bangkok, 2004).
Mosha per nje perkujdesje te vecante eshte shpallur dhe ne Deklaraten Universale 
te te Drejtave te njeriut.Karta e Kombeve te Bashkuara shpall ne preambulen e saj se 
femĳ a duhet te pergatitet plotesisht per te bere nje jete individuale ne shoqeri dhe te 
edukohet ne frymen e paqes, te dinjitetit, te tolerances, lirise, barazise dhe solidaritetit 
(Konventa mbi te drejtat e femĳ eve “Nentor 1989).
Duke marre ne konsiderate se te rinjte jane ne zhvillim te vazhdueshem, te gjitha 
masat e tyre duhet te kene nje karakter edukativ.Tek ata kemi interesa te gjera njohese. 
Ata nuk mjaft ohen me dĳ e te sakta dhe siperfaqesore, por synojne te zbulojne thelbin 
e ceshtjes dhe te realizojne dĳ e te pergjithesuara.Nepermjet mendimit abstrakt, si 
shkalla me e larte e procesit te njohes se njeriut, te rinjte synojne te zbulojne ligjesite 
e klasave te sendeve osete dukurive. Si perfundim objekti perceptohet ne menyre 
aktive e te qellimshme.Prandaj duhet te jemi me konkrete ne perdorimin e fj ales 
“kriminel” tek i mituri.
I mituri eshte nje person qe ka arritur moshen e pergjegjesise penale, por jo moshen 
madhore.Kurse “kriminel” nenkupton veprimet qe trajtohen sipas se drejtes penale, 
sjelljen antishoqerore dhe jashte normave te lejuara (Hysi.V, 2010).
Kodet tona ne dispozitat e tyre normative shprehin dhe mbrojne te drejtat e femĳ eve. 
Në varësi të grupmoshës që ka ky person, të arritjes së pjekurisë mendore, fi zike 
dhe emocionale, legjislacioni shqiptar në përgjithësi, si dhe shoqëria në veçanti bëjnë 
ndarjet e tyre. Kështu fëmĳ ë quhen personat nga mosha 0 - 14 vjeç kurse 14- 18 vjec 
quhen minorene.Në legjislacionin penal ndarja e moshës paraqet rëndësi pasi ajo 
përcakton edhe marrjen në përgjegjësi penale të personit. Kështu ndalohet marrja 
në përgjegjësi penale për vepra të kryera nga fëmĳ ët deri në moshën 14 vjeç, kurse 
për vepra të kryera nga minorenët e moshës 14 - 18 vjeç marrja e tyre nën përgjegjësi 
penale është e bazuar në ligj, por me diferencën në dhënien e masës së dënimit. Një i 
mitur në Shqipëri për një vepër penale të kryer nga ana e tĳ  merr gjysmën e masës së 
dënimit të një të rrituri.Ky përcaktim respekton formimin psikologjik dhe emocional 
të të riut në përgjithësi. Edhe legjislacioni civil nga ana e vet bën një ndarje përsa i 
përket të drejtave të pronësisë dhe të posedimit që mund të ketë një adoleshent nga 
një i rritur. Edhe kjo ndarje respekton formimin fi zik, psikologjik dhe emocional të 
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të riut, duke i dhënë atĳ  disa të drejta që mund të administrohen shumë lehtë nga ai, 
kundrejt nje grupmoshe te caktuar.
• Percaktohet nje moshe minimale, nen te cilen femĳ et prezumohen te paaft e 
per te shkelur ligjin penal.
• Merren masa sa here eshte e nevojshme dhe e deshirueshme per t’i trajtuar 
keta femĳ e pa iu drejtuar procedures gjygjsore, me kusht qe te respektohen plotesisht 
te drejtat e njeriut dhe mbrojtja ligjore
Prandaj, ne duhet të kuptojmë shkaqet e sjelljes së një fëmĳ ë, në mënyrë që të mundemi 
të parandalojmë rastet e sjelljeve jo të mira dhe të shfrytëzojmë një mori mjetesh të 
ndryshme për ta drejtuar sjelljen e tĳ  në rrugë të drejtë.

3) Strukturat mbrojtese te personalitetit te femĳ es

Në një panorame të përgjithshme, kriminaliteti i të miturve nënkupton gjëra të 
ndryshme për njerëz të profesioneve të ndryshme.Për punonjësit e policisë të miturit 
dhe të rinjtë me prirje kriminale mund të jenë thjesht kriminelë nën moshë; për 
autoritetet shkollore ata janë nxënësit që largohen nga mësimi, dembelë dhe shpesh 
gjenden duke pirë duhan apo duke marrë edhe drogë.Për disa prindër delikuentët janë 
fëmĳ ët e pakontrollueshëm nga prindërit e tyre.Fëmĳ ët vĳ në në jetë të pafuqishëm 
dhe të paaft ë; ata s’mund të zhvillohen vetë, pa ndihmën tonë.Fëmĳ ët e kanë një 
arsye përse sillen keq. Disa prej këtyre arsyeve mund të jenë personale, të tjerat mund 
të vĳ në nga edukata që kanë marrë, si, p.sh., kur ata mërziten nga mësimi apo nga 
leksionet e gjata. Arsye të tjera mund të vĳ në nga faktorë të jashtëm, që kanë lidhje 
me familjen dhe komunitetin, të cilat e mundojnë dhe e dëshpërojnë fëmĳ ën.Qëllimi 
është të arrĳ me objektivin tone. Dikush mund të jete një student i caktuar të bëje 
praktikë mësimore në një institucion.Dikush tjeter një trajnues për mësuesit, i cili jep 
udhëzime mbi disiplinën pozitive në kuadrin e programeve trajnuese për mësues. 
Si shoqeri shumedimensioniale ne duhet te gjejme mekanizmat e duhur, te njohim  
rrugët konstruktive për të parandaluar sjelljet e këqia. 
Keshtu pot i referohemi braktisjes se shkolles. Studimet japin një kuadër të plotë dhe 
të thelluar të shkaqeve që çojnë në braktisje, si edhe të rrjedhojave që sjell ajo.

Krahasuar me braktisjen e shkolles nga djemte dhe  vajzat deri ne 2018 rezultohet 
ne keto shifra: 18.3% e të rinjve që u larguan nga edukimi për vitin 2018 janë djem, 
ndërsa 16.4% janë vajza.Sa u përket djemve, shifrat e larta të rënies së shkollës nisin 
që në vitin 2012, me 31.8% të pjesëmarrjes, në vitin 2013 me 30.7%, viti 2014 me 26.1%, 
viti 2015 me 22.9%, viti 2016 dhe 2017 kanë qëndruar konstantë me 21.6% .
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Sa u përket  vajzave rënia drastike ka fi lluar në vitin 2013 me 30.6%, për të vazhduar 
më pas në vitin 2014 me 25.9%, viti 2015 me 19.6%, viti 2016 me 17.3% dhe viti 2017 
me 17.2% (“Arsiminë Shqipëri,” INSTAT 2018).
Faktorët nxitës të sjelljeve penale tek të miturit dhe të rinjtë, të lidhur me ndikimin e 
shkollës dhe komunitetit, duket se janë po aq të rëndësishëm sa edhe faktorët e tjerë 
me natyrë individuale, familjare apo e grupit të bashkëmoshatarëve.
Tashmë është provuar se fëmĳ ët që kanë lidhje të forta me shkollën, kanë interes dhe 
e duan atë, konformohen me normat dhe vlerat që promovon shkolla dhe për këtë 
arësye bie propabiliteti për sjellje agresive dhe anti-sociale midis tyre. Sjelljet anti-
sociale japin në vazhdimësi rezultate te dobta në mësime, prevalencën dhe shfaqjen 
e kriminalitetit që në mosha të hershme. Lidhjet e dobta me shkollën, dëshira e pakët 
për shkollim, aspiratat e ulta për arsimim, dhe niveli i ulët i motivimit e vendosin 
fëmĳ ën në kushte tejet të rrezikuara për t’u përfshirë ne sjellje penale.Shkollat me 
numer me te larte te nxenesve mbartin rrezikun e rritjes se mundesise per sjellje 
antisociale dhe problematike.
Shumë nga karakteristikat e komunitetit ku jetojnë të miturit dhe të rinjtë mund të 
kthehen në faktorë nxitës të sjelljeve kriminale të tyre.Familja e fëmĳ ës braktisës priret 
të jetë e madhe në numër, me  probleme të theksuara ekonomike dhe sociale . Fëmĳ ët 
braktisës janë psikologjikisht më të shqetësuar se fëmĳ ët që janë në shkollë dhe  kanë 
ndjenja më të forta pasigurie për të ardhmen e tyre. Prandaj argumentohet  nevoja 
e pranise se psikologu neper shkolla, nocionin e shkolles si qender komunitare.Pasi 
femĳ a ndervepron ne aktivitete dhe cliron ngarkesen e tĳ  emocioniale ne menyre 
te terthorte.Klima e krĳ uar nga mesuesi dhe imazhi i mesuesit ne raportin e tĳ  me 
nxenesin. Rol kryesor luandhe zbatimi i programit “Shkolle qender komunitare” ne 
shkolla.Nuk duhet te harrojme se shkolla, familja dhe komuniteti bashkëpunojnë për të 
mbështetur, pasuruar dhe nxitur të nxënit e fëmĳ ëve dhe të rinjve, përmes veprimtarive 
formale dhe joformale, brenda dhe jashtë shkolle. Shkolla integron programe dhe 
shërbime që mbështesin zhvillimin akademik të nxënësve dhe plotësojnë nevojat dhe 
interesat e  tyre. Mësuesit të organizuara mirë, ku të gjithë fëmĳ ët mësojnë aktivisht 
dhe ndjekin me përpikmëri rregullat dhe rutinat vendosura,shpenzojnë më pak kohë
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për mbajtjen e disiplinës dhe më shumë kohë për mësimdhënie nderpersonale.
Vetëm atëherë klasat mund të shndërrohen në vende gjithëpërfshirëse, mikpritëse e 
të gëzueshme, ku fëmĳ ët të mund të mësojnë dhe sjelljet jo të mira të ndeshen rrallë. 
Kështu ne do të kemi më shumë kohë të merremi me mësimdhënien dhe të nxenit e 
nxënësve tanë.
Koncepti i shkollës qendër komunitare, mbështetet në Konventën për të Drejtat e 
Fëmĳ ës, pasi e vendos fëmĳ en në qendër të vëmendjes në të gjitha veprimtaritë të 
organizuara dhe te zbatuara në shkollë.Përfi timet që ofrojnë shkollat komunitare janë 
të shumta dhe të shumëfi shta. Ato sigurojnë, gjithëpërfshirje pa dallime gjinore të 
natyrave të ndryshme, arritje më të mira të fëmĳ ëve dhe të rinjve, garanci për një 
shëndet më të fortë, pjesëmarrje aktive në vendimmarrje të nxënësve, përfshirje dhe 
kontribut të gjerë të familjes, hapje ndaj komunitetit dhe strukturave vendore dhe 
mbrojtje për fëmĳ ët dhe të rinjtë.
Shkolla qendër komunitare eshte një shkollë miqësore për të gjithë dhe  sherben si 
vendi ku ndërtohet partneriteti shkollë-familje-komunitet per zhvillimin e potencialit 
të plotë të çdo nxënësi.�

Konventa e Palermos me protokollin shtese per parandalimin, shtypjen dhe 
denimin e trafi kimit te personave, vecanerisht te femĳ eve. Konventa e Palermos 
ofron instrumentet e saj dhe synon te parandaloje dhe te luft oje efektivisht krimin 
e organizuar nderkombetar dhe te mbeshtese viktimat e ketĳ  krimi te organizuar.Si 
viktima me te rriskuar te shoqerise jane te miturit per trafi k qeniesh njerezore dhe te 
rinjte per ti shfrytezuar si aktore te krimit te organizuar. Sipas konventes trafi kimi 
i qenieve njerezore perben nje dhunim te te drejtave te njeriut dhe nje shkelje te 
dinjitetit dhe integritetit te qenieve njerezore.
Tek femĳ et dhe te rinjte kjo shprehet ne dy forma:
• Pozicion ku i mituri nuk ka alternative tjeter,por vecse t’i nenshtrohet abuzimit.
• Pune apo sherbim i urdheruar nen kercenimin e nje denimi cfaredo.�

• Nderhyrje e specializuar dhe trajtimi i posacem bazuar ne parimet ne Deklaraten 
e Kombeve te Bashkuara per te Drejtat e Femĳ eve brenda mjedisit te tyre natyror, 
kryesisht ne nivel vendor.�

• Kemi dhe instrumenta te tjere kombetare dhe nderkombetare ne mbrojtje te 
shendetit dhe te drejtave te te miturve te tilla si:

• Kodin e Punës të Republikës së Shqipërisë sipas te cilit ndalohet puna e fëmĳ ëve 
nën moshën 18 vjeç.
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• Konventën per Mbrojtjen e te Drejtave të Fëmĳ ëve të Kombeve të Bashkuara në 28 
Shkurt 1992.

• Konventa Europiane “Per marredheniet me femĳ et”
• Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmĳ ëve në Shqipëri, 
• Organe shteterore,si polici,sherbim prokurorie.
• Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmĳ ës; Konventa Europiane 

e të Drejtave të Njeriut; Karta Sociale Europiane; Konventa Kuadër për Mbrojtjen 
e Pakicave Etnike; Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut; Konventa 138 dhe 182 e Organizatës Ndërkombëtare të Punës; 

• Interforca nderkombetare;
• Kuadri ligjor në Shqipëri si: Kodi Penal, i cili parashikon disa sanksionone si  masa 

ndeshkuese per trafi kimin e qenieve njerezore. 
• Kodi i Familjes; Ligji për Mbrojtjen kundër çdo lloj Forme Diskriminimi; Ligji 

Kuadër për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmĳ ëve; Ligji për Arsimin Parauniversitar; 
Ligji për Asistencën Sociale dhe Shërbimet Shoqërore.

• Kuadri institucional si: Avokati i Popullit; Komisioneri për Fëmĳ ët; Komisioneri 
për Mbrojtjen ndaj Diskriminimit; Agjensia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Fëmĳ ëve

• Strukturat institucionale kryesore në këtë drejtim janë Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, Ministria e Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e 
Drejtësisë dhe Ministria e Shëndetësisë. 

Sa i takon strategjive dhe politikave Programi i Arsimit “Save the Children” që synon 
përfshirjen në arsimin dhe zhvillimin e arsimit cilësor për fëmĳ ët ne nevoje dhe te atyre 
pa mbrojtje ,pasineser mund te jene produkt i kriminalitetit. Ky programperfshin dhe 
komponentë te tjere sifëmĳ ët  me aft ësi të kufi zuara dhe fëmĳ ët Romë e Egjyptianë; 
Me ndërhyrje direkte në institucionet  arsimore arrĳ me te sigurojme gjithepërfshirje 
dhe arsim cilësor.
Në fakt, çdo lloj përkufi zimi i kriminalitetit ne terrene te tilla si familje, shkollë, ose 
komunitetit, gjen mbështetje në ligj. Ekzistojnë variacione përsa i përket sjelljeve të 
konsideruara si delikuente, diskutime përsa i përket moshës maksimale dhe minimale 
të përfshirë në qëndrimet e gjykatave lidhur me këtë fenomen. Kriminaliteti tek të 
miturit dhe të rinjtë ka dy komponentë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin: të miturit 
dhe të rinjtë si autorë të veprës penale dhe të miturit dhe të rinjtë si viktima ose të 
dëmtuar prej veprës penale. Fatkeqësisht, në disa raste të miturit dhe të rinjtë kryejnë 
vepra penale të ngjashme me aktet kriminale të të rriturve sic mund të jenë vrasjet, 
vjedhjet, plagosjet, grabitje etj. Si dhe   adoleshentët rezultojne  dhe si  viktima të 
veprave penale të kryera nga bashkëmoshatarët e tyre.
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Rekomandime

• Shoqeria e sotme e ngarkuar me probleme sociale ka rritur konfl iktet e brendshme  
dhe ka prodhuar si pasoje stresin.

• Duke marre parasysh zhvillimet demografi ke, nderthurjet e kulturave,problemet 
me karakter ekonomik dhe social , studimi ne kohe dhe i vazhdueshem i 
kriminalitetit ka rendesi ne parandalimin e tĳ .

• Komponentet perberes te dukurive ose rrethanave relativisht te pavarura duhen 
te studiohen sistematikisht perpara se te nxirret konkluzioni i pergjithshem.

• Analiza e shkaqeve sociale dhe ekonomike do të na ndihmojnë në lidhje me 
shtimin ose pakësimin e fenomenit të braktisjes së shkollës nga fëmĳ ët.

• Më në detaje duhet të analizohet situata ekonomike e rajonit, kushtet social- 
ekonomike të familjeve me fëmĳ ë të këtĳ  grupimi, si dhe mësimdhënia  në shkolla 
që ndikojnë në zhvillimin e gjithanshëm të fëmĳ ës.

• Per te percaktuar adaptimin me stresin duhet te pershtatemi me 3 fazat e tĳ  :
• Faza e pareeshte  alarmi.Ketu eklibrohet takimi me kercenimin.
• Faza e dyte eshte rezistenca.Organizmi ben perpjekje per t’ia dale kercenimit.
• Faza e trete eshte raskapitja.Organizmi nuk triumfon mbi kercenimin dhe kthehet 

ne proces perpjekje.
• Rol  luan ndermarrja e programeve me karakter pedagogjik per edukimin e 

femĳ eve ne veshtiresi apo ne ndihme te prinderve per edukimin e femĳ eve te tyre
• Detyrat që duhet të realizohen nga mesuesit dhe shoqeria në funksion të 

shmangies se braktisjes se shkolles dhe me pas te mbrojtjes se shoqerise nga rrisku 
i  kriminalitetit:

• Afrimi me fëmĳ ë duke i krĳ uar një ambjent të ngrohtë. 
• Për fëmĳ ët që regjistrohen për herë të parë dhe nuk kanë kushte ekonomike, 

mirekuptimi i tyre nga ana e stafi t, në mënyre që të frekuentojnë shkollën. 
• Aktivitete më të shpështa për të afruar fëmĳ ët. 
• Kontakti i vazhdueshëm me prindërin edhe rastet që nuk gjen bashkëpunim.
• Njohja e prinderve me pergjegjesine e tyre prinderore në funksion të të shmangies 

se braktisjes se shkolles duke mbrojtur keshtu shoqerisne nga rrisku i  kriminalitetit:
• Kuptimi i dëshiravete fëmĳ ëve dhe të krĳ ohen aktivitete me gjërat që pëlqejnë. 

Bashkëpunimi prindër-shkollë. 
• Gjate komunikimit prindi duhet teballafaqohet me te dyja anet e problemit dhe 

te dalloje pozitiven. Per kete mesazhi duhet te jete i shkurter, i drejtperdrejte dhe 
aspak i dyshimte.

• Perdorimi i metodes se ngjashmerise ka nje spekter te gjere veprimi, sidomos kur 
duhet te identifi kojme nje tip fenomeni ose nje spekter rrethanash.

• Ne vertetesine e dilemes premisat e sajte vendosen ne nje spekter te tilleqe te 
sjellenje dileme te shkurtuar, pasi konkluzioni edhe mund te nenkuptohet.

• Per te qene me koherent problemit duhet te saktesojme pjesen e pasojes sebashku 
me pjesen e fenomenit kompleks qe e shkakton ate. Keshtu mund te parashikojme 
ardhjen e pasojave te caktuara e te njohura.

• Ligji i argumentimit te mjaft ueshem ka rendesi ne formulimin e mendimit, pasi 
para se bindja te konsiderohet e vertete duhet te povohet dhe te argumentohet.
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Drejt neuroarkitekturës si model përparimtar shkencor në disiplinat 
projektuese

PhD (C.) Nada Ibrahimi
Municipality of Tirana, Sheshi Skenderbej, Nr.2, Tirana, Albania, 

Abstrakt 

Ekzsiston një marrëdhënie reciproke midis mjedisit të ndërtuar edhe sjelljes së individit 
shprehur në formulën e Lewin (1936), mes së cilës ai pohon se sjellja e individit jepet 
si funksion i tĳ  personalisht dhe mjedisit që e rrethon: B = ƒ (PE), ku P (person = individi) 
dhe E (environment = mjedis) janë variabla të pavarura, të cilat do të determinojnë sjelljen 
humane B (behavior). Si bazë e saj paraqiten dy shtylla thelbësorë: njeriu dhe mjedisi ku ai 
jeton. Nisur nga ky pohim e duke u drejtuar drejt proçeseve të projektimit apo planifi kimit, 
duhet qartësuar se synimi i këtĳ  publikimiështë të trajtojë njeriun si një element unik i cili 
përcaktohet nga trinomi tru – trup – shpirt (mind – body – spirit) si dhe mjedisin si materien 
fi zike ku ai ndërvepron. Ky i fundit, duke përfshirë por jo duke u limituar në formën fi zike të 
objekteve, zhvillimeve, hapësirave, rrugëve apo edhe qyteteve specifi ke. Pra, standarti i këtĳ  
botimi fi llimisht formatohet nga qasja e mësipërme dhe tenton të kuptojë më tej sesi njerëzit 
perceptojnë dhe përjetojnë hapësirat e ndërtuara sa i përket kuadrit biologjik që i identifi kon

Fjalë kyçe: Neuroshkenca, arkitektura, mjedisi i ndërtuar, truri human, paradigma e re.

Hyrje

Më shumë  se 2000 vite më parë, Vitruvius ne vëllimin De Architectura (i publikuar 
si Ten Books on Architecture), shprehet për tre cilësitë ku duhet të përqëndrohen 
proçeset e projektimit. Konkretisht, duke analizuar objektin si produktin defi nitiv 
të llogjikës së arkitektit, ai i trajton si vlera të domosdoshme pikërisht  qëndruesh-
mërinë, dobinë dhe e bukurinë e tĳ  (fi rmitas, utilitas, venustas).1 Këtë referim e bën 
në publikimin e tĳ  (Eberhard, 2009)2 , i cili referuar marrëdhënies së individit jo vetëm 
me ndërtesën por me të gjithë mjedisin, mendon se ende sot triniteti Vitruvian është 
shumë pak i kuptuar. Akoma më herët, njeriu primitiv ishte i prirur të zgjidhte habi-
tatin ku banonte (habitat selection), si një sfi dë për mbĳ etesë, duke përforcuar kështu 
pohimin modern se invidi gjithnjë ka reguar psikologjikisht në lidhje më hapsirën. 
Pra ndjeshmëria e tĳ  në raport me vendin, mjedisin e ndërtuar apo natyral që e rre-
thon është faktor i cili ka nisur të trajtohet teorikisht të paktën 50 vitet e fundit, pa-
varësisht zanafi llës së hershme. Gjithashtu, disiplinat projektuese apo planifi kuese, 
të zhvilluara bollshëm dy shekujt e fundit, janë munduar të trajtojnë mjeshtërisht 
hapsirën në përgjithësi apo objektin në veçanti. I shqetësuar, duke e parë fenomenin 
nga këndvështrimi i arkitektit, Gordon Chong (2009) shprehet se të vetmet zhvillime 
të cilat kanë favorizuar proçeset e projektimit vitet e fundit janë të lidhura më risitë në 
modelimin kompjuterik të materialit grafi k.3 Bëhet fj alë për zhvillimet teknologjike, 
1 John B. Eberhard, (2009), “Applying Neuroscience to Architecture”, Neuron 62, June 25. Pg 753-756.
2 John B. Eberhard, (2009), Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture, New York: 
Oxford University Press. 
3 John B. Eberhard, (2009), Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture, New York: 
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sidomos në fushën e informatikës, e cila mes soft eve kompjuterike përkrah vazhdi-
misht këto disiplina. Pra, profesioni i arkitektit vetëm duke implementuar njohuritë 
dhe duke menaxhuar të gjitha fazat ku kalon proçesi shumëdimensional i projek-
timit, po rrezikon të njehsohet me atë të mjeshtrit ndërtues. Sot praktikat botërore 
por edhe ato vendase po e vendosin arkitektin modern në një raport të vakët sa i 
përket proçesitt ë projektimit arkitektonik apo urban. Kështu, ai bazuar në koherencat 
teknologjike, ligjore apo edhe sociale po përqëndrohet vetëm në ndjekjen e proce-
durës duke ezauruar detyrën e projektimit, duke pregatitur materialin e nevojshëm 
mes soft eve kompjuterike e duke asistuar kur lind nevoja gjatë proçesit të ndërtimit 
së veprës. Ndaj, në mënyrë të pavetëdĳ shme projektuesit në përgjithësi po oriento-
hen më së shumti vetëm drejt cilësisë dhe estetikës së produktit fi nal. Duke arsyetuar 
në të njëjtën mënyrë, por edhe duke sygjeruar si duhet te veprojë arkitekti apo urban-
isti i kohëve të sotme Chong (2009) vlerëson oportunitetet të cilat mundësojnë arritjen 
e një balancë më të mirë mes asaj se si projektohet apo çfarë, si dhe pse duhet të pro-
jektohet.4 Para së gjithash, ai sygjeron një bashkëveprim të arkitektëve dhe kërkuesve 
shkencorë, për të rivlerësuar kërkesat që aktualiht paraqesin disiplinat në fj alë, duke 
synyar të kuptuarin e përgjigjes njërëzorë ndaj stimujve mjedisorë. Për të qartësuar 
këtë qëndrim, gjatë shqyrtimit të tendencave moderne të mendimeve apo paradig-
mave arkitektonike, J. P. Eberhard (2009) shkëput një pasazh shkruar një banor i Den-
ver (Colorado) e adresuar prestigjozes Neë York Times: 
“...Arkitekti qënka një profesionist me ego të shfrenuar. Këtu në Denver, Daniel Liebeskind na 
dhuroi një muze i cili duket, Zot na ruaj, si një rrokaqiell i rrëzuar, i dehur, i përmbytyr...”5

Figura 1 Muzeu i artit në Denvër, projektuar nga Daniel Liebeskind. Burimi: Archdaily
Se sa një mëndim profan do të duhet të formatojë një qasje profesionale, përbën një 
debat konstruktiv, por i qartëështë fakti së projektuesit në përgjithësi duhet të heqin 
dorë nga modelet arkitektonike të cilat dhurohen duke anashkaluar egon qytetare. 
Oxford University Press. Pg. 10.
4 John B. Eberhard, (2009), Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture, New York: 
Oxford University Press. Pg. X.
5 John B. Eberhard, (2009), Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture, New York: 
Oxford University Press. Pg. 6.
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Problematika mbetet tek matja, perceptimi i kësaj egoje, trajtimi i saj në mënyrë ob-
jektive, për të formatuar me tej mendimin e duhur arkitektonik. Çfarë mund të de-
shifrojmë në këtë pikëështë pikërishtnevoja për rishikimin e mënyrëssë projektimit 
në vendin tonë, duke pranuar boshllëqet në këto proçese e sidomos handikapin e 
madh të krĳ uar nëtë kuptuarin e sjelljes humane gjatë përjetimeve urbane apo arki-
tektonike. 

Truri, hapësira dhe navigimi i individit në mjedis kompleks
Kështu, për tu rikthyer përsëri tek marrëdhënia e individit me mjedisin që e rrethon, 
vlen të sqarohet dilema se pse mendja me organin e saj trurin, prodhon përvoja spe-
cifi ke për individin në hapësirat apo vendet e krĳ uara për të. Në të tilla situata, pyetje 
që lind rishtas është së si mundet truri, një organ kaq mekanik në dukje, të evidentojë 
një hapësirë apo vend, të njohë apo edhe të ruajë informacion mbi to? Nobeli i vitit 
2014 në Mjekësi apo Psikologji, iu dedikua pikërisht njohjes së një sistemi pozicio-
nimi, një tip GPS të brëndshëm në tru, i cili bën të mundur orientimin e njeriut në 
hapsirë.6 Në 1971, John O'Keefe gjeti përbërësin e parë të këtĳ  sistemi pozicionimi. 
Duke eksperimentuar mbi një mi (sistemi nervor i tĳ  mendohet të jetë pothuajse iden-
tik me atë të njeriut), ai evidentoi një tip qelize nervore e vendosur në hipokampus 
e cila aktivizohej sa herë që kafsha levizte nga njëri vend në tjëtrin. Ai i quajti “place 
cells”7 dhe arriti në përfundimin se, gjatë eksperimentit këto,  qeliza krĳ uan një hartë 
të mjedist përkatës (konkretisht dhomës). Në 2005, me shumë se tre dekada më vonë, 
May Britt  dhe Evard Moser, zbuluan një tjëtër komponent kryesor i cili shpjegon si-
stemin e pozicionimit të trurit. Ata identifi kuan një lloj tjetër qelizash nervore, të cilat 
i quajtën “grid cells”8. Këto qeliza gjenerojnë një sistem koordinativ dhe pozicionojnë 
saktë në të itëneraret rrugore. Ndërkohë që për këto tip qelizash dhe per mënyrën se 
si ato përbëjnë një sistëm pozicionimi në tru do të fl itët më gjerë në kapitujt në vĳ im, 
në fi gurën 2, posteri i publikuar nga Asambleja Nobel në faqën zyrtare të çmimeve 
Nobel, i cili shpjegon se si në të njëjtën logjikë, sistemi nervor mundet të perceptojë 
praktikat urbane apo arkitektonike. 

Figura 2 logjika ku bazohet eksperimenti lidhur me “grid cell” dhe “place cell”. 
6   Press release. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Sat. 11 Apr 2020. https://www.nobelprize.org/
prizes/medicine/2014/press-release/
7 Ibid.
8 Ibid.
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Burimi: The Nobel Prize website of the Nobel Foundation
Kështu, çfarë kishte vërtet rëndësi në zbulimet e John O’Keefe (1971), May-Britt  Mos-
er dhe Edvard Moser (2005) ishte zgjidhja një problemi që shqetësontë fi lozofet dhe 
kërkuesit shkencorë me vite: si mundet truri të krĳ ojë një hartë të hapësirës që na 
rrethon dhe si mundet njeriu të navigojë në një mjedis kompleks.
Pra, individi mundet të krĳ ojë një marrëdhënie me mjedisin që e rrethon të cilin 
mundet ta analizojë mes sistemit të tĳ  nervor e më tej ta arkivojë atë në mëndje. Kjo 
marrëdhënie shfaqet e ndërlikuar, duke qënë se ende mbetet e vështirë të deshifrosh 
mesazhet të cilat gjenerohen nga sistemi nervor human. 

Arkitektura dhe Neuroro shkenca: Drejt Neuroarkitekturës
Për të analizuar qasjen e mësipërme, studiues të fushës i referohen aforizmës të Win-
ston Churchill (1943), i cili shprehet se jemi ne që formojmë ndërtesat tona e më pas 
janë ato që na formojnë ne. Referuar J. P. Eberhard (2009), i cili pohon se njëriu kalon 
më shumë se 90% të jëtës së tĳ  në mjedise të ndërtuara, një nga analizat qëvlen të tra-
jtohet lidhet me mënyrën se si ky formësim ndodh, parë në të dy drejtimet. Sipas këtĳ  
qëndrimi, paska një kryqëzim të disiplinave projektuese me ato të cilat studiojnë siste-
min nervor, kryqëzim i cili mund të na tregojë më shumë për mënyrën se si në e per-
ceptojmë, e imagjinojmë apo edhe reagojmë në një mjedis të caktuar. Në këtë momënt 
problemi bëhet kompleks, për sa kohë që zgjidhja e tĳ  do të përft ohet si një bashkëpu-

nim i dy disiplinave 
të cilat punojnë në 
shkallë kaq të nd-
ryshme. Bëhët fj alë 
për arkitektet dhe 
neuroshkencëtarët, të 
cilët bashkëvëprojnë 
për një qëllim të për-
bashkët: të projektua-
rit për mirëqënien 
duke u bazuar në fun-
ksionimin e sistemit 
nervor. Duhet thek-
suar se sfi da e këtĳ  
bashkupunimi qën-
dron edhe në indi-
vidualitetin e secilës 
disiplinë, pasi ndër-
sa projektuesit kanë 
njësi matëse metrin 
apo centimetrin dhe 
kryesisht për tu zh-
villuar mbështeten në 
tarifat e tregut, klien-
tëve, investitorëve etj. 
Nga ana tjetër, neu-
roshkencëtarët masin 

Figura 3 Vizatim i Steven Holl në teknikën akuarel në letër, për 
të prëzantuar më qartë marrëdhënien që krĳ on mjedisi me trurin 
human. Burimi: htt ps://www.architectmagazine.com/practice/hoë-
neuroscience-can-infl uence-architecture_o
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në mikronë e fi nancohen nga Institute Shëndetësorë kërkimi, privat apo publikë. Gji-
thashtu, nëse ndërhyrjet arkitektonike e urbane kanë tëndëncë të kryen shpejt e pa 
u vonuar, shkencat që studiojnë trurin munden të shfrytëzojnë gjithë kohën që i ne-
vojitet. Gjatë bashkëpunimit, shpesh disiplinat përballën me intimitetin e njëra tjetrës 
dhe sfi dë mbetet mos ndërhyrja në fushëveprimin e secilës. Kështu neuroshkenca 
informon, por nuk ndërhyn në vendimët e projektuesve, duke qënë se ka kapacitetein 
të percëptojë si ndikojnë elementët e dizajnit në sjelljen humane (p.sh çfarë ndjënje 
shkakton përdorimi i një ngjyre të caktuar në një ambient konkret). Nga ana tjetër 
edhe ndërhyrjet fi zike në mjëdis nuk kanë pse kufi zojnë fushën e hulumtimit neu-
roshkencor. Gjithësesi në fund diskursi mbetet inteligjent dhe i domosdoshëm, duke 
qënë se të dyja disiplinat merren me struktura sa interesante aq edhe te komplikuara, 
siç janë mjedisi i ndërtuar dhe truri human.
Por, duke qënë se shkenca e studion natyrën në shumë nivele, si në çdo problem 
të aplikuar, duhet kërkuar për teori mbështetëse të cilat mund të parashikojnë apo 
shpjegojnë rastin konkret. Përndryshe përfundojmë në gabime. Për shembull, dihet se 
fl uturimi i helikopterit mbështetet në parimin e Bernoulli-t, nëse do t’i referoheshim 
rregullave të tjera do të dilnim në rezultate të gabuara. Për t’u rikthyer në problema-
tikat e projektimit, si mundet neuroshkenca të ndihmojë këto disiplina në shmangjen 
e gabimeve profesionale? Pavarësisht rezultateve, dizenjimi urban apo arkitektonik 
synon përfundime të arrira e të sakta, pasi jo vetëm gabimet në këto fusha janë të 
kushtueshme dhe të vështira për t’u korrigjuar por edhe egoja profesionale priret 
drejt më së mirës. Nga ana tjetër, shmangia e gabimeve mbetet e vështirë për t’u ar-
ritur, megjithatë Pallasmaa9 duke theksuar rëndësinë e edukimit humanist,  mendon 
se projektuesit duhet të edukohen drejt njohjes së njeriut si fenomen. Ai mendon se 
vetëm kështu mund të vendoset një indentitet i ri i arkitekturës, duke lidhur shkencën 
me humanizmin, për të mos i shërbyer vetëm zhvilluesve. Në fakt, kemi të bëjmë me 
disiplina dizenjuese, të cilat sigurisht priren të huazojnë dĳ e nga fusha të tjera, por 
sërish karakterizohen nga elementë ende të pamatshëm apo të pakuptueshëm. Pikër-
isht nga këtu gjenerojnë pyetje apo dyshime të tjera, të cilat ende nuk kanë marrë dot 
një shpjegim të qartë. Cila është lidhja mes individit dhe mjedisit? Si krĳ ohet ajo? Si 
mundemi ne të perceptojmë hapsirën? Si ndikon ky perceptim në mirëqënien hu-
mane? A matet? Si matet? A ka një disiplinë të posaçme e cila do të mund t’i përgjigjet 
këtyre pyetjeve?
Pra, diskursi ngrihet në dy shtylla kryesore: të projektuarit dhe të përcëptuarit 
e produktit të dalë prej tĳ , duke u gjendur përballë dy disiplinave aq të kundërta, 
arkitekturës dhe nuroshkencës. E para shqyrton mjedisin e ndërtuar, rregullat, 
teknologjitë, traditën apo elementë të tjerë të cilët ndikojnë në zhvillimin e tĳ . Neu-
roshkenca do të orientohet drejt sistemit nervor duke analizuar mënyrën se si truri 
punon dhe si lidhet funksioni i tĳ  me hapsirën. Kështu, të kuptuarit e mënyrës se si 
mjedisi i ndërtuar formëson jetët tona po orienton disiplinat dhe proçeset projektuese 
drejt një qasjeje të re. 
Në qershor të vitit 2003, në San Diego u shpall hapja e një akademie relativisht ino-
vative, e cila do të kishte si mision promovimin dhe avancimin e njohurive që lidhin 
të dhëna mes sitemit nervor dhe zhvillimit urban e arkitektonik. Akademia u quajt 
9 Pallasma J., Mallgrave H., Robinson S., Gallese V. (2015). Architecture and Empathy. Finland: Tapio 
Wirkkala Rut Bryk Foundation. pp. 6.
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Akademia e Neuroshkencës për Arkitekturën (Academy of Neuroscience for Archi-
tecture, ANFA). Në vitet e para, kjo akademi përfi toi nga zgjerimi i kërkimeve brenda 
komunitetit të neuroshkencës si dhe synimi për të arritur edhe më shumë në vitet në 
vazhdim, duke qënë se ajo që po ndodhte në neuroshkencë vitet e fundit deshifrohet 
si kufi ri më emocionues i njohurive njerëzore që nga periudha e Rilindjes. Kështu, 
projektuesit u bënë partnerë në zhvillimin e zbatimit të kësaj baze njohurish për të rri-
tur me tej aft ësinë e arkitekturës e urbanistikës për të qenë në shërbim të individit.10

Kjo fushë e re po sheh të aplikojë ashpërsinë shkencore të neuroshkencës në botën e 
projektimit, duke kërkuar të kuptojë më mirë sesi njerëzit perceptojnë dhe përjetojnë 
hapësirat e ndërtuara në nivel biologjik. Qëllimi përfundimtar synon nxjerrjen e 
gjetjeve, të cilat më pas mund të aplikohen praktikisht, duke i dhënë një mbështetje 
shkencore dizajnimit të mjediseve që formojnë pozitivisht përvojën e përdoruesit. 
Duke qënë se reagimi i njeriut gjatë përvojave urbane apo arkitektonike shfaqet mes 
nuancave emocionale, neuroshkenca ndihmon duke u shfaqur si një vegël për të 
arritur në përfundime sa më objektive edhe në fushat e projektimit. Shpesh jëmi të 
prirur që këto mendime t’i trajtojmë si shpërthimeve subjektive, duke u shprehur 
për hapsirat me terma si më pëlqen kjo rrugë, është depresionuese kjo fasadë, më 
entuziasmon kjo dhomë etj. Por, neuroshkencëtarët dallojnë se pikërisht këto procese 
ndodhin në trurin tonë me vetëdĳ e të plotë, duke ndikuar në emocionet, mirëqënien 
apo edhe kujtesën humane. Kështu lindi neuroarkitektura si një disiplinë e cila synon 
te hulumtojë marrëdhënien mes neuroshkencës dhe mjedisit artifi cial të ndërtuar nga 
njeriu, duke besuar se pikërisht ky element artifi cial i shtuar ka ndikim negativ apo 
pozitiv të rëndësishëm në funksionimin e sistemit nervor.

Një paradigme e re si model përparimtar shkencor

Termi paradigmë për herë të parë analizohet qartë nga Kuhn (1962), në vëllimin e tĳ  
historik “Struktura e Revolucioneve Shkencore” (The Structure of Scientifi c Revolu-
tions). Sot haset shpesh në shumë diskutime dhe zhargoni e përkthen si mënyrë të 
menduari apo edhe qasje kundrejt një problematike. Shënimët lingustike11 thonë se 
si term u përdor për herë të parë në shek. XV-të, duke nënkuptuar një shëmbull apo 
një model të qartë për profesionistet dhe masën. Mej tej, keto shenime e shohin si një 
kornizë fi lozofi ke dhe teorike e cila përfaqëson fusha apo disiplina shkencore, brën-
da së cilave formulohen teori, ligje, përgjithësime, eksperimente etj. Për t’u rikthyer 
sërisht në këndvështrimin e Kuhn, i cili duke analizuar fenomenin që në fi llim të pu-
blikimit të tĳ , shpie kuptimin e termit paradigme drejt një tjetër dimensioni. Sipas tĳ , 
ky term merr kuptim bashkëkohor pikërisht kur i referohet praktikave, koncepteve, 
ideve dhe rregullave të cilat munden të përcaktojnë një disiplinë shkëncore në një 
periudhë kohore12. Kështu për çdo periudhe kohore, për një fushë apo një disiplinë e 
caktuar përgjigjet një paradigmë e veçantë.
Nëse analizojmë menyrën sesi ky studim trajton fushat që studion, pra disipinat 
projektuese dhe neuro – shkencat, më shumë sesa paradigma si term vlen të studio-
10 http://www.anfarch.org/about/mission/
11  “Paradigm.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.
com/d ictionary/par  adigm . Acce ssed 16 Apr. 2020..
12 Thomas Kuhn. (1962). The structure of scientifi c revolutions. Chicago Uni. Chicago Press. Pg. 100.
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het fenomeni i ndryshimit të ideve apo modeleve. Kunt e quan proçesin paradigm 
shift  dhe më herët, për të njëjtin fenomen, në  “Critique of Pure Reason” (1787), Ima-
nuel Kant duke iu referuar zhvillimeve greke matematikore si dhe fi zikës së Njutonit, 
përdori termin “revolution of the ëay of thinking”. Për të shpjeguar më qartë fenome-
nin e ndryshimit të paradigmës, Kuhn çon më tej kontributin e Njutonit në praktiken 
e normalizuar shkencore të shek. XVII-të. Ai shprehet:
“Shkenca e re Njutoniane, rezultoi e suksesshme pasi të paktën hodhi poshtë modelet Aristo-
teliane me të cilat trajtohej deri më atëherë materia.”13

Nënkuptohet pra se lind nevoja për ndërhyrje të metodikëve apo paradigmave, pi-
kërisht atëhere kur ato ekzistueset hasin probleme të cilat shpien parimet shkencore 
dhe praktikat njerëzore në krizë. Kështu në një moment dhe disiplinë të përcaktuar 
një paradigmë e caktuar nuk është më mjaft ueshëm e besueshme për shumicën e 
përdoruesve, duke humbur kështu koherencën e saj. Nga ana tjetër, për tu drejtuar 
drejt një paradigme të re, duhet të jënë gati evidencat e reja shkencore ku ajo do të 
mbështet, të cilat duhet minimalisht të provojnë mosfunksionimin e asaj ekzistuese. 
Për të bërë më të qartë proçesin se si përgjithësisht zvillohen paradigmat, në boti-
min e tĳ  Kuhn, shpjegon zhvillimin e paradigmave shkencore mes katër etapave.14 
Etapa e parë, trajton momentin ku shkenca funksionon normalisht (normal science) 
mes një paradigme aktive dhe dominante, duke i dhënë profesionisteve të fushave të 
ndryshme materiale, fakte, ide e mjete për të menaxhuar probleme të ndryshme. Në 
etapën e dytë, kerkuesit priren drejt një kërkimi të jashtëzakonshem (extraordinary 
research), pasi shumë anomali janë vënë re gjatë përdorimit të paradigmave ekzi-
stuese. Për të shmangur krizën ku praktikisht do të ndodhej shkenca në këtë fazë, 
studiuesit shtyjnë kufi jtë e qasjeve ekzistuese shkencore drejt gjetjeve të reja. Faza e 
trete përkon me adaptimin e paradigmës së re (adoption of a neë paradigm). Presu-
pozohet se në këtë moment një logjikë e re të menduari është formuar, e cila pranohet, 
por me vështirësi, mes një proçesi të ndërlikuar shoqëror. Gjithësesi, paradigmat e 
reja fi tojnë infl uencën që i duhet mes shpjegimeve apo dhe predikimeve në grupet 
e interesit. Në këtë mëyrë mund të fi tohen ndjekësit e rinj. Në etapën e fundit, para-
digma e re instucionalizet si ajo mbizotëruesja. Faza revolucionare ku kalon pranimi 
i saj zbehet, duke i dhënë mundesi formimit të ideve, modeleve, rregullave etj. Kuhn 
e njehson me pasojat e revolucionit shkencor.
Ky publikim nënvizon problemtikat në dy shtyllat kryesore të tĳ : neuroshkencën 
dhe arkitekturën. Një analizë e mirëfi lltë e kësaj nëtyre bëhet nga Eberhard (2009) në 
përmbledhjen “Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architectu-
re”, ku duke u nisur nga ideja e Kuhn për paradigmën, ai lidh më tej konceptin me 
të dy komunitetet në fj alë. Sipas tĳ  fl itet për dy disiplina të ndryshme me paradigma 
qartazi të ndara, të cilat po disfavorizojnë komunitetet përkatëse në ndërtimin e urave 
lidhëse për të kaluar hendekun intelektual mes tyre. Kështu, komuniteti i arkitektëve, 
pavarësisht kuriozitetit mbi idetë e reja e sidomos atyre që lidhen me  shkencat të cilat 
studiojnë sistemin nervor, akoma nuk duket i përgatitur të shkëputet nga paradigmat 
ekzistuese ku ai mbeshtetet.15 Si përcaktues së paradigmave ekzistuese të këtĳ  komu-

13 Thomas Kuhn. (1962). The structure of scientifi c revolutions. Chicago Uni. Chicago Press. Pg. 103.
14 Thomas Kuhn. (1962). The structure of scientifi c revolutions. Chicago Uni. Chicago Press. Pg. 103.
15 John B. Eberhard, (2009), Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture, New York: 
Oxford University Press. Pg. 7.
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niteti, Eberhard evidenton burimin e të ardhurave (klientin), autoritetet ligjore si dhe 
botën akademike. Nga ana tjetër, komuniteti i neuroshkencëtarëve edhe pse i intri-
guar nga mundësia e bashkëpunimit me projektuesit, nuk synon drejt një paradigme 
të re, e cila do të mund zgjidhte problemin koherent të tyre.16 Sipas këndvështrimit 
të këtĳ  të fundit, nuk lind ende nevoja e drejtimit të këtĳ  komuniteti drejt një mënyre 
të re të menduari, duke qënë se disiplina në fj alëështë e re dhe zbulime bëhen akoma 
shpesh. Për ta përforcuar më tej qendrimin e tĳ , Eberhard thekson se edhe fi llestarët 
nëprofesion, ende nuk guxojnë të priren drejt vizioneve të reja shkencore duke qënë 
të pasigurt sa i përket karrierës dhe mundësive që i pret.17

Kështu, mënyra se si secila fushë sillet apo gjëndet përkundrejt paradigmave konk-
rete mbetet e qartë. Diskutimet e mësiperme nga njëri krah justifi kojnë mes faktesh 
qasjet ku vazhdon të orientohet neuroshkenca e nga krahu tjetër sygjerojnë mundësi 
rigjenerimi për proçeset e projektimit. Ky rigjenerim, pra kalimi nga ku gjendet tani 
në atë së ku komuniteti i arkitektëve duhet të shkojë, arrihet vetëm mes zhvillimit 
dhe percepetimit të një paradigme të re sa i përket fushës në fj alë. Kështu bashkë me 
rregullat, qasjet e metodikat eksituese të projektimit e dizenjmit, të cilat përfshĳ në 
normat sociale, teknologjike, ligjore, kulturore apo të tjërë elementë të rëndësishem, 
arkitektët e urbanistët duhet të synojnë të kuptojnë më tej kërkesat njerëzore. Për 
të bërë më të qartë krizën të cilën po përjeton komuniteti i projektuesve së fundmi, 
Eberhard duke marrë si shëmbull ndërtimin e një objekti tregon se ndryshimi duhet 
të nisë pikërisht në zgjidhjen e enigmës së modelit për projektimin e  saj. Ai mendon 
se vlen përqëndrimi tek përbërësit e saj strukturorë, mekanikë, elektrikë, funksionalë, 
hapsinorë e estetikë, për të studiuar më tej akomodimin e aktivitetve njërëzorë duke 
i ndërthurur ato me përgjigjet e trurit e mendjes.18

Konkluzione dhe përfundime

Për t’u rikthyer në kontekstin ekzistues, të cilit i shërbeu edhe diskursi teorik i ana-
lizuar në pikat e mësipërme, komuniteti vendas i projektuesve, pavarësisht mënyrës 
dhe tipit të ndërhyrjes në mjëdis, paraqitet ende i lidhur me paradigmën ekzistuese. 
Kështu, ata mbeshteten në disa rregulla, standarte e modele koherente, por ende pa 
u përqëndruar sa duhet në krizën që po cënon fushën në fj alë. Ky publikim, ka për 
qëllim të ndërgjegjësojë projektuesit se ka ardhur koha kur ata duhet të kuptojnë 
se si të integrojnë njohuritë e përft uara nga neuroshkencat për t’i aplikuar më tej 
në praktikat arkitektonike. Por, pavarësisht problematikës, kalimi nga nje model në 
një tjetër  nuk shfaqet si një konvëertim i lehtë e aq më tepër një konvërtim i cili nuk 
mund të aplikohet mes detyrimit.19Është e justifi kueshme rezistenca e profesioniste-
ve të cilët i janë përkushtuar metodave ekzistuese së projektimit, apo hendeku qe kri-
jojnë mundësitë e pakta ekonomike e sociale të ofruara nga konteksti vendas. Është 
momenti tëgjenerohet njërrugëe mëtejshmekërkimi në komunitetin e ri profesional, 
16 Ibid.
17 John B. Eberhard, (2009), Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture, New York: 
Oxford University Press. Pg. 7.
18 John B. Eberhard, (2009), Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture, New York: 
Oxford University Press. Pg. 9.
19 John B. Eberhard, (2009), Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture, New York: 
Oxford University Press. Pg. 10.
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i cili sikundër ai parardhësi apo ekzistuesi gjykojnë se paradigma koherente i mun-
dëson zgjidhjen e dilemave të cilat ata i konsiderojnë të rëndësishme. Kështu, duke 
shpresuar në synimin e një modeli të ri, duhet këmbëngulur në iluminimin e bashkë-
sisë së arkitektëve, të cilët përmes njohurive të përft uara nga neuroshkenca të mund 
të zhvillojnë një bazë të re standardesh të cilat do të mund të inkurojnë tranzicionin 
fi llestar dhe kryesor të paradigmës arkitektonike. 
“Qëllimi i shkencës nuk është t’i hapi rruge njohurive të përhershme, por t’i vëri kufi j një 
gabimi të tejzgjatur”

Bertolt Brecht, Galileo
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Abstrakt

Ky material merr shkas nga marrëdhëniet e ngushta shqiptaro-jugosllave që para çlirimit 
të Shqipërisë nga sundimi nazi-fashist. Emisarët jugosllavë të dërguar nga Tito, luajtën një 
rol të rëndësishëm në k ëto marrëdhënie.Në këtë temë trajtohen sesi arriti të formohej Partia 
Komuniste Shqiptare me në krye Enver Hoxhën dhe çfarë situatash u krĳ uan deri në realizimin 
e kësaj Partie.Ekzistonin katër grupe të ndryshme komuniste që prej vitit 1929, ata ishin: Grupi 
i Korçës, Grupi i Shkodrës, Grupi i Zjarrit dhe Grupi i të Rinjve.Politika perëndimore dhe ajo 
lindore ka luajtur rolin e saj në krĳ imin e kësaj partie, një ndihmë kjo kundër asgjësimit të 
pushtuesit nazi-fashist apo një afrim për të realizuar interesat e tyre territorial.

Fjalët kyçe: Partia Komuniste Shqiptare, Partia Komuniste Jugosllave, Emisarët Jugosllavë, 
Grupet Komuniste.

Hyrje

Ndërtimi  i shoqërisë së re, të sapo dalë nga pushtimi italo-gjerman, po bëhej në 
kushtet e strukturave ekonomike dhe shoqërore të pazhvilluara të një shteti, tek i cili 
përvoja e të qenurit i pavarur, përmblidhej në rreth dy dekada të një regjimi autoritar. 
Historia e lindjes dhe rritjes së lëvizjes komuniste në Shqipëri është disi e veçantë 
duke marrë në konsideratë kohën e shkurtër brenda së cilës komunistët arritën të 
merrnin pushtetin në një vend si Shqipëria ku komunizmi nuk ishte fort i njohur. Në 
vendin tonë jetonin katër grupe komuniste të cilat funksiononin që prej vitit 1929. Ata 
ishin: Grupi i Korçës, Grupi i Shkodrës, Grupi i Zjarrit dhe Grupi i të Rinjve.1

Grupi i Korçës, kishte një përzierje më të mirë të intelektualëve dhe punëtorëve sesa 
grupet e tjera. Ky grup gjithmonë propagandonte për qëndresë të përgjithshme 
kundër pushtuesit. Grupi i Shkodrës, kishte më shumë mbështetje nga rinia dhe 
shkollat, bazat e tĳ  ishin propaganda ndaj sloganeve bolshevike dhe për revoluçionin 
socialist të klasës punëtore. Grupi Zjarri, njihej si grup trock ist dhe anarkist, të cilët 
e shikonin si të nevojshëm bashkëpunimin me Italinë. Grupi i të Rinjve, u shkëputën 
nga Grupi i Korçës,për arsye se ishin të mendimit që fshatarët shqiptarë ishin aq 
konservatorë, sa që nuk ekzistonte një bazë reale për krĳ imin e një partie.2

Miladin Popoviç dhe Dushan Mugosha, dy emisarët jugosllavë në Shqipëri, u dërguan 
në Shqipëri nga Partia Komuniste Jugosllave, për të organizuar Partinë Komuniste 
në Shqipëri. Miladin Popoviq, ka qenë partizan jugosllav, sekretar politik i komitetit 
Krahinor të Partisë Komuniste Jugosllave për Kosovën dhe organizator i Partisë 
Komuniste të Shqipërisë. Pas pushtimit të Mbretërisë Jugosllave, më 8 korrik 1941 u 
arrestuan në Rozhajë teksa po udhëtonin nga Kosova për në Mal të Zi vetë Miladini, 
1  Bernd Fischer, “Albania at War”, Hurst & Company, London, 1999, fq.172.
2  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, 2014, fq.208.



174

Vol. 6 No.1
May, 2020

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

i vëllai Mihajlo Popoviq dhe bashkëpunëtori i tyre Kristo Filipoviq. Tre të arrestuarit 
u mbajtën të internuar në Peqin.3

Dushan Mugosha, në gushtin e vitit 1941 pas arrestimit të Miladin Popoviq dhe 
kërkesës së Fadil Hoxhës, gjeneral major në Luft ën Nacional Çlirimtare, me 
vendim të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë udhëton drejt 
Shqipërisë. 4Këta emisarë arritën të bindnin përfaqësuesit e grupeve komuniste të 
Shqipërisë të takoheshin me ta në Tiranë, në fi llim të nëntorit 1941. Në datën 8 nëntor 
1941, u arritën të kapërçeheshin të gjitha mosmarrëveshjet lokale dhe në këtë mënyrë 
u formua Partia Komuniste Shqiptare (PKSH), organi drejtues i saj përbëhej prej shtatë 
anëtarësh, ku Sekretar i Përkohshëm i Partisë u bë Enver Hoxha. Idea për krĳ imin e 
një partie të vetme lindi në kushtet e ekzistencës së realitetit konkret dhe objektiv. Në 
historiografi  është fi ksuar teza se themeluesi i PKSH ka qënë Enver Hoxha, por për 
të zbardhur këtë të vërtetë në librin e tĳ  ‘Kur lindi Partia‘ është shkruajtur një histori 
e gjatë mbi krĳ imin e kësaj partie si edhe për rolin e E.Hoxhës si themelues i saj, por 
Ndreçi Plasari ne veprën, Studime Historike,  shprehet se: ‘kjo histori është kokë e 
këmbë një gënjeshtër.‘5 Kete mendim ai e arsyeton  me faktin se Enver Hoxha nuk 
ka qënë asnjëherë kryetar i ndonjë prej grupeve të vogla komuniste që ekzistonin 
asokohe. Ishin Miladin Popoviç dhe Dushan Mugosha, dy emisarët jugosllavë, ata që 
drejtuan mbledhjen nga e cila arritën që prej grupeve marksiste të palidhura midis 
tyre, të krĳ onin partinë e unisuar6. Duke analizuar pikërisht këtë moment, studiuesi 
gjerman Jens Reuter, u shpreh se: “Të dy misionarët e PKJ (Miladin Popoviç dhe 
Dushan Mugosha) kanë pasur rolin kryesor në themelimin e PKSH, më 8 nëntor 
1941.7Që kur u themelua, PKSH i ngarkoi vetes detyra strategjike: “Të luft ohet për 
pavarsinë kombëtare të popullit shqiptar dhe për qeverinë popullore demokratike, në 
një Shqipëri të lirë prej fashizmit.“8 Dëbimi i fashistëve italianë, spastrimi i mbetjeve 
të qeverisë monarkiste dhe vendosja e republikës popullore ishin objektivat kryesorë 
të PKSH.
Përpjekjet e para për krĳ imin e marrëdhënieve të barabarta miqësore midis 
komunistëve jugosllavë dhe atyre shqiptarë, datojnë edhe më herët. Me iniçiativën 
e Kominternës, që t’u jepej ndihmë komunistëve shqiptarë në formimin e PKSH, në 
shtator të vitit 1939, Tito sekretar i përgjithshëm i PKJ, nëpërmjet Miladin Popoviçit 
e kishte porositur Komitetin Krahinor të PKJ të vendoste  kontakte me komunistët 
shqiptarë.9 Gjatë viteve 1943-1944 me organizimin e sigurimit  u angazhua Dushan 
Mugosha dhe Enver Hoxha. Për të marrë eksperiençën jugosllave në këtë fushë në 
1944 u dërguan në ishullin Vis të Dalmaçisë pranë Shtabit Qëndror të Titos, Nesti 
Kerenxhi, nëndrejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit dhe Alqi Kondi. Pas kthimit 
nga Jugosllsvia, Nesti Kerenxhi bë pjesë e grupit që i besonteEnver Hoxhës për 
ndërtimin e strukturave të komunizmit.
3 Dervishi K., Lëvizja komuniste në vitet 1924-1944 dhe formimi i PKSH-së, Tiranë: 55, 2016. fq. 184-
187.
4  Ndreci Plasari, ‘Studime Historike’, 1994(1-4), fq.116.
5  S.V.Tempo, ‘Revolucija koja tece’ (Memoari), Beograd, 1971, fq.334.
6  Jens Reuter, ‘Die Albanen in Jugoslaëien’, Munchen, 1982, fq.35.
7  P.P.Sh., ‘Dokumenta kryesorë, Rezolucioni I Mbledhjes së grupeve komuniste të Shqipërisë’, vëll.I, Tiranë 
1960, fq.22-23.
8  Agim Zogaj, ‘Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave dhe cështja e Kosovës 1945-1948’, Prishtinë, Kosova PEN 
Center, 2015, fq.21.
9  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, Tiranë, 2014, fq.209.
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       Partia Komuniste fi llimisht pati nje rritje të ngadaltë. Enver Hoxha, që në fi llimet 
e drejtimit të tĳ , fi lloi të përballej me një luft ë ideologjike që vinte si nga brenda 
edhe nga jashtë partisë. Grupi Zjarri çili nuk kishte marrë pjesë në krĳ imin e Partisë 
Komuniste vazhdonte të luft onte në pozitën e vet ndryshe nga Kominterni. Ajo që 
bëhej shqetësuese përherë e më shumë ishte Grupi i të Rinjve, i cili ishte tërësisht 
kundër zgjerimit të partisë nëpërmjet fshatarëve analfabetë.10 Por këmbëngulja e 
vazhdueshme e Enver Hoxhës, bëri që në vitin 1942 të spastroheshin nga rradhët e 
partisë elementë të ndryshëm, të etiketuar si përçarës dhe të pabindur. 
Më 16 shtator 1942, Enver Hoxha organizoi një konferencë të fshehtë në Pezë. Kjo 
konferencë jo pa qëllim u organizua në  këtë vend, sepse Hoxha për të rritur numrin 
e komunistëve, dëshironte të lidhte emrin e partisë me Myslym Pezën, i cili tashmë 
ishte një fi gurë e njohur në Shqipëri.11 Në këtë konferencë moren pjese disa udhëheqës 
çetash, patriotë të pavarur, përfaqësues të nacionalistëve, sigurisht edhe përfaqësuesit 
e Partisë Komuniste. 
Në këtë konferencë u vu re mungesa e disa elementeve te tjere sic ishin bejlerët, 
liberalët, e republikanet. Ky fakt tregoi qe komunistët ishin e vetmja parti politike qe 
organizoi dhe ishte e pranishme në këtë takim. 
Synimi i Konferencës së Pezës ishte sheshimi i mosmarrëveshjeve politike midis 
grupimeve. Abaz Kupi, një ndër organizatorët dhe pjesëmarrësit kryesorë të kësaj 
konference, kundërshtoi përdorimin e termit ‘partizan’ prej komunistëve dhe 
vendosjen e yllit të kuq në kapelat e tyre, sepse sipas tĳ  këto ishin huazuar nga 
jugosllavët, sic ishin edhe  disa nga vendimet politike që u hodhën për diskutim në 
konferencë.12 Kjo konferencë hodhi bazat e krĳ imit të një lëvizjeje kundër pushtuesve 
italianë, e cila u quajt Fronti Nacionalçlirimtar. 
Këshilli i Përgjithshëm, që u zgjodh në Konferencën e Pezës, miratoi të gjitha 
propozimet e hedhura nga PKSH, ndërsa pikat kryesore të këtĳ  organi ishin: luft a pa 
kompromis kundër pushtuesve fashistë dhe tradhëtarëve, organizimi i shqiptarëve 
në një front për çlirim kombëtar, ngritjen e këshillave nacionalçlirimtar. Por duke u 
prezantuar me këto zhvillime, liberalët nacionalistë, kuptuan që duhet të manifestonin 
dhe jo thjesht të mos I pëlqenin. 
Në nëntor të 1942, u krĳ ua partia Balli Kombëtar, I cili ishte një grup që nuk besonte 
te komunistët. Themelimi i kesaj partie ishte qartazi një reagim I drejtëpërdrejtë ndaj 
themelimit të LNÇ.Milovan Gjilasi politikani dhe shkrimtari jugosllav e përshkruan 
Ballin Kombëtar si një “minoritet fashist shqiptar”.13 Ashtu si Fronti i dominuar nga 
komunistët kishte krĳ uar lidhje me organizatat ose partitë komuniste në shtetet e 
tjera, edhe Balli Kombëtar vendosi lidhje me organizata të ngjashme në Jugosllavi 
dhe në Greqi. 
Në 10 korrik të vitit 1943, Këshilli i Përgjithshëm I Frontit Nacional Çlirimtar vendosi 
të krĳ onte Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë Nacional Çlirimtare. Enver Hoxha u 
çaktua komisar i Shtabit të Përgjithshëm, ndërsa Spiro Moisiu u caktua komandant 
ushtarak i tĳ . Për të zbutur tensionin që mund të kishin midis njëri-tjetrit për shkak 
të funksioneve të reja dhe për të gjetur një formulë për veprim të përbashkët kundër 

10  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, Tiranë,  2014, fq.210.
11  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, Tiranë,  2014, fq.211.
12  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, Tiranë, 2014, fq.212.
13  Klement Shalari, ‘(Mos)Marrëveshja e Mukjes kullon ende gjak’, Tiranë, 1996, fq.10.
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pushtuesve italianë, në prill të vitit 1943 në Shqipëri hyri nga Greqia një mision 
komandosh britanike. Grupi i parë që erdhi në Shqipëri ishte nën komandën e  
majorit anglez Bill Meklinit. Enver Hoxha që në fi llim krĳ oi një antipati për Meklinin 
dhe e priti atë shumë ft ohtë. Komunikimi i keq i Hoxhës dhe mungesa e organizimit 
ishin dhe arsyeja pse Meklini vonoi të vendoste lidhje të shpejta me Këshillin e 
Përgjithshëm të Frontit Nacional Çlirimtar. 
 Pas vendosjes së lidhjes midis tyre, prania e britanikëve në Shqipëri u bë shumë 
e rëndësishme. Në këto momente Fronti Nacional Çlirimtar kishte vendosur të 
organizonte njësi të përhershme më të mëdha ushtarake si dhe të hidhte hapat drejt 
ndërtimit të një ushtrie të rregullt. Misioni anglez u përpoq të ndihmonte edhe në 
krĳ imin e urave të bashkëpunimit midis LNÇ dhe Ballit Kombëtar.
Pas presionit anglez për një takim organizues midis këtyre dy kampeve, i cili u 
organizua në 1-2 gusht te vitit 1943 përfaqësuesit e tyre arritën një marrëveshje e cila 
hyri në histori si Konferença e Mukjes. Platforma politike e Konferençës së Mukjes 
buronte pikërisht nga Rezoluta e Konferencës së Parë Nacionalçlirimtare të mbajtur 
në Pezë, ku u konfi rmua karakteri kombëtar dhe pluralist me strategjinë e luft ës për 
Shqipërinë e lirë, të pandashme, të pavarur dhe demokratike.14

Kjo marrëveshje bënte thirrje për krĳ imin e një komiteti të ri kombëtar për shpëtimin 
e Shqipërisë, në të çilin do të bënin pjesë një numër i barabartë përfaqësuesish nga 
të dyja organizatat, respektivisht nga 12 përfaqësues. Ymer Dishnica dhe Mustafa 
Gjinishi u deleguan nga Partia Komuniste të merreshin vesh me Ballin Kombëtar 
në Konferençën e Mukjes duke pasur parasysh veprimet e përbashkëta kundër 
okupatorëve fashiste. Ata fi rmosën marrëveshjen për formimin e Komitetit për 
Shpëtimin e Shqipërisë. Por kjo Marrëveshja u hodh poshtë nën presionin jugosllav 
si një vĳ ë e huaj për Partinë dhe kështu Dishnica u përjashtua nga Byroja Politike 
si oportunist. Si një intelektual me një sfond françez, Dishnica ishte I dyshimtë për 
udhëheqjen e Partisë Komuniste të dominuar nga Koçi Xoxe. Marrëveshja e Mukjes u 
konsiderua kundërrevolucionare nga Partia Komuniste e Jugosllavisë, deleguari i të 
cilëve pranë Partisë Komuniste të Shqipërisë, Svetozar Vukmanoviç-Tempo ushtronte 
ndikim të konsiderueshëm mbi komunistët shqiptarë e veçanërisht mbi drejtuesin e 
tyre, Enver Hoxha. Një grupim i historianëve mendon se Mukja u prish për shkak 
të ndërhyrjes jugosllavëve, grupimi tjetër mendon ndryshe.Por, më i besueshëm 
është fakti se komunistët jugosllavë kanë gisht në prishjen e Mukjes.Çështja më e 
rëndësishme dhe që ata i shqetësonte ishte koncepti i Shqipërisë etnike.15

Ndërkohë në vjeshtën e vitit 1943, në Shqipëri kishin ndodhur ndryshime të 
rëndësishme, kishte kapitulluar Italia fashiste dhe vendin e saj si fuqi pushtuese e 
kishte zënë Gjermania naziste. Edhe ndaj saj Fronti Nacionalçlirimtar dhe Ushtria 
Nacionalçlirimtare shqiptare kishin organizuar rezistençën dhe luft ën për dëbimin 
nga vendi dhe çlirimin e tĳ  nga okupatorët e huaj, që u realizua me çlirimin e 
Shqipërsisë në nëntorin e vitit 1944. 
 Me largimin e trupave gjermanë nga Shqipëria, forca e vetme politike që zotëronte 
pushtetin e asaj kohe ishte Partia Komuniste Shqiptare. Deri në përfundimin e 
luft ës, komunistët kishin mundur të asgjësonin të gjitha qëndresat antikomuniste të 
14 Gazeta shqiptare, Balkanweb,  Zef Bushati, https://www.balkanweb.com/roli-i-diplomacise-nderkombetare-
ne-kuvendin-e-mukjes/,01 Gusht, 2016.
15  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, Tiranë,  2014, fq.227.
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organizuara më parë, të cilat mund të kërçënonin pushtetin e së nesërmes. Nëpërmjet 
kontrollit të Qeverisë Demokratike të Përkohshme, të Frontit Nacional Çlirimtar, 
të Ushtrisë si dhe të Këshillave Nacional Çlirimtare, komunistët i kishin hedhur 
themelet mbi të cilat do të ngrihej pushteti i tyre i ardhshëm.16 Pavarësisht pushtetit 
që komunistët aktualisht gëzonin, një sfi dë e madhe për ta ishte mbajtja e tĳ  dhe 
shtrirja e kontrollit të plotë në të gjithë vendin. Për të konsoliduar edhe më shumë 
të gjitha pozitat e tyre, duhej që të ndërtohej një rend i ri, një soçializëm real dhe 
rrjedhimisht një vendosje e sistemit njëpartiak në qeverisjen e vendit.17 Entuziazmi 
masiv revoluçionar i masave popullore, në muajt e parë pas çlirimit, fi lloi të dobësohej 
pak nga trysnia e ashpër e jetës së përditshme. Filloi të vihej re se veprimet konkrete 
të pushtetit qëndror, shpesh nuk përputheshin me parullat e shpallura zyrtarisht. 
Rryma nuk të çonte drejt lirive demokratike por drejt ndërtimit të sistemit totalitar 
(stalinist) sovjetik. Vĳ a e përgjithshme e PKSH-së, ose më saktë luft a për pushtet në 
kreun e partisë,  u bë shkak e shumë mosmarrëveshjeve në vazhdimësi.
Fronti Nacional Çlirimtar, i cili ka qënë një organizim i rezistençës shqiptare gjatë 
Luft ës së Dytë Botërore dhe drejtohej nga komunistët, gëzonte një mbështetje të gjërë 
në popull por kjo nuk nënkuptonte që komunistët ishin imun ndaj ndaj ndonjë force 
të brendshme politike. Sipas statistikave, popullarizimi që gëzonin komunistët ishte 
2800 komunistë nga 70 mĳ ë partizanë.18 Kjo shprehte qartë se themelet e tyre nuk 
ishin aq të forta sa ata të rrinin të qetë. Komunistët kishin interesin që të krĳ onin një 
terren ku më vonë të mund të zbatonin reformat e tyre. 
Rruga më e drejtë sipas komunistëve ishte ajo e ndjekur nga Fronti Nacional Çlirimtar, 
pasi ai vetë nënkuptonte komunistët. Por propaganda kundër pluralizmit politik nuk 
ishte e vetmja mënyrë që ata ndoqën për të shtruar rrugën e tyre. Një tjetër hap që ata 
hodhën ishte edhe goditja e kundërshtarëve potençialë politikë të cilët ishin shtresa 
e mesme dhe ajo e lartë e shoqërisë shqiptare. Masat që komunistët ndërmorën 
kundër tyre ishin konfi skimi i pasurisë dhe shpronësimet masive, u akuzuan si 
bashkëpunëtorë të fashizmit dhe armiq të popullit si dhe u zhveshën nga çdo lloj 
mbështetjeje në shoqërinë shqiptare. 
Që pas Plenumit të Beratit, në 23-27 nëntor 1944, autoriteti i Enver Hoxhës u lëkund 
dhe u vu re një ashpërsim i rivalitetit për kreun e partisë. Hoxha mbeti pa pasuesit 
e vet më të afërt, Ramadan Çitakun dhe Liri Gegën, të çilët dolën nga përbërja e 
udhëheqjes me famën e dyshimtë të aventurierëve politikë. Ishtë vrarë miku dhe 
këshilltari kryesor i Hoxhës, Miladin Popoviçi dhe në vend të tĳ  kishte ardhur një 
përfaqësues tjetër i Komitetit Qëndror të PKJ-së, Velimir Stoiniçi, me një prirje krejt 
ndryshe. Ky i fundit kishte sjellë me vete një sërë këshilltarësh çivilë dhe ushtarakë, 
por Enver Hoxha shpëtoi, sepse së pari ‘dorëzoi’ pa kundërshtim njerëzit e vet dhe 
pranoi të gjitha gabimet dhe së dyti, sepse përndjekësit e tĳ  nuk gjetën kushtet e 
duhura për ta zëvendësuar. Nuk kishte asnjë alternativë tjetër dhe ai e kishte shumë 
të qartë këtë.19

Që në kohën e Luft ës, por veçanërisht menjëherë pas çlirimit të vendit dhe marrjes 
së pushtetit nga komunistët udhëheqja shqiptare, e ndodhur gati tërësisht nën 

16  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, Tiranë,  2014, fq.227.
17  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, Tiranë,  2014, fq.228.
18 Smirnova. Nina, “Historia e Shqipërisë përgjatë shek XX”, Botimet “IDEART”, Tiranë, 2004, fq.316.
19 Dervishi. Kastriot,  ‘E vërteta e fshehur e një procesi’, Tiranë, 55, 2009, fq.16.
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ndikimin e jugosllaveve, nisi ndërtimin e shumë strukturave shtetërore, sipas 
modeleve jugosllave. Nje prej tyre ishte famëkeqi Sigurimi i shtetit, i çili nuk duhet 
të ishte i tillë, por organ zyrtar që duhet t’i shërbente shtetit dhe popullit shqiptar. E 
përmendim veçanërisht këtë hallkë shtetërore, sepse nëpërmjet saj duket se ka zënë 
fi ll veprimtaria e Koçi Xoxes, një prej fi gurave të politikes shqiptare që do të linte 
gjurmë në zhvillimet e ardhshme në Shqipëri, posaçërisht duke u vënë në shërbim 
të udhëheqjes jugosllave.Si datë zyrtare e themelimit të Sigurimit të Shtetit është 14 
dhjetori i vitit 1944-ës, kur ngrihet Drejtoria e Mbrojtjes së Popullit, që kishte të njëjtën 
strukturë dhe veprimtari madje edhe të njëjtin emër si OZNA Jugosllave. Drejtoria e 
Mbrojtjes së Popullit që njihet edhe si emërtesa e parë e Sigurimit të Shtetit, përbëhej 
në qendër nga 4-5 seksione të ndara sipas profi leve dhe kishte në varësi tre seksione 
të mbrojtjes së popullit: seksioni i Tiranës (përfshinte dhe Durrësin dhe Elbasanin); 
Seksioni i Beratit (me Korçën Gjirokastrën dhe Vlorën); Seksion i Shkodrës (me 
Kukësin dhe Peshkopinë). Drejtoria e Mbrojtjes së Popullit udhëhiqej nga drejtori 
Koçi Xoxe. 
Koçi Xoxe u bë fi gura e dytë pas Enver Hoxhës, te çilit ju besuan poste të rëndësishme, 
dhe u dëshmua si bashkëpunëtor i ngushtë i tĳ . Në dhjetor të vitit 1944 e deri në mars 
te vitit 1946 ai mbajti postin drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit. Me pas kete 
poziçion e mori zëvendësi dhe i besuari i tĳ , Nesti Kerenxhi. 
Detyra e organeve të Sigurimit të Shtetit ishte kryesisht goditja e kundërshtarëve 
politikë por edhe mbrojtja e pushtetit. Koçi Xoxe në një deklaratë të tĳ  u shpreh se: ‘‘ 
Udhëzimet për organizimin e Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit, formën e organizimit 
si edhe metodën e punës për organet e sigurimit, i kam marrë nga Velimir Stojniç“.20

Veprimtaria sistematike e udhëheqjes jugosllave për të nënshtruar udhëheqjen 
shqiptare, për realizimin e planit të saj drejt aneksimit të Shqipërisë, bën një hap 
tjetër në Plenumin II të KQ të PKSH, mbajtur prej 23-27 nëntor të vitit 1944, i cili hapi 
portat e bashkëpunimit nën diktat midis PKSH dhe PKJ, rrjedhimisht PKSH gjendej 
në pozitë të varshmërisë nga jugosllavët. Vërtet, ishte një kohë tjetër nga ajo e viteve të 
para të Luft ës së Dytë Botërore që kishte përfshirë edhe Shqipërinë, kohë kur PKSH, 
veçanërisht pas prishjes së Konferençës së Mukjes po binte nga gabimi në gabim, nga 
dështimi në përçarje. Lidhur me këtë studiuesi kosovar Fehmi Agani pohon se “Që 
të arrihej ky nënshtrim, PKSH duhej të përçahej. Fara e përçarjes ishte mbjellë një vit 
më parë me grindjet që kishte ngritur në udhëheqjen partiake S.V. Tempo dhe me 
favorizimin që I bënte Koçi Xoxes. Por, me Stojniçin fi lloj përçarja e drejtëpërdrejtë e 
PKSH, ndërhyrja më brutale në zhvillimin politik të Shqipërisë me pasoja të rënda e 
tragjike për Shqipërinë, si dhe për marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave”.� Dokumentet 
e kohës dëshmojnë se ndërhyrja e PKJ në veprimtarinë e PKSH dhe përgjithsësisht në 
drejtim të Lëvizjes Antifashiste Shqiptare, si dhe nënshtrimi deri në përulje i PKSH 
ndaj PKJ, ishin rast I veçantë në raportet e atëhershme midis lëvizjeve antifashiste 
dhe partive komuniste në Evropën Juglindore. Prandaj, në shqyrtimin kritik të 
marrëdhënieve politike shqiptaro-jugosllave për periudhën në fj alë, në radhë të parë, 
duhet të kemi parasysh ngarkesat dhe divergjencat e mëdha, të cilat i karakterizuan 
këto marrëdhënie në prag të përfundimit të Luft ës së Dytë Botërore. Kjo ndërhyrje e 
një partie ndaj tjetrës, dhe ky nënshtrim i një partie ndaj një partie tjetër, nuk ndodhi 
vetëm pse PKJ vazhdimisht kishte synim ndërhyrjen deri në nënshtrim të PKSH. 
20  Fehmi Agani, ‘Demmokracia,kombi,vetvendosja’ ,Pejë,1994,fq. 66.
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Përkundrazi, aspiratat e ndërhyrjes së pashembullt të PKJ ndaj PKSH duhen kërkuar 
qysh nga kohërat dhe vitet e traditës së ndërhyrjeve serbe e jugosllave në punët 
e brendshme të Shqipërisë. Vërtet, në fund të vitit 1944 dhe në fi llim të vitit 1945, 
komunistët shqiptarë ishin fi timtarë të luft ës për çlirim nga nazifashizmi dhe nuk 
kishin pse të ndiheshin inferiorë as ndaj jugosllavëve, mirëpo historia  tregon se ata 
nuk vepruan sipas llogjikës historike.         Nga fundi i luft ës në Shqipëri dhe fi llimi i 
vitit 1945, raportet politike shqiptaro-jugosllave i karakterizonte ofensiva permanente 
diplomatike e udhëheqjes jugosllave për të thelluar kursin e bashkëpunimit mbi 
programin dhe platformën pushtuese jugosllave. Pala shqiptare, konkretisht PKSH 
dhe udhëheqja e saj, e aprovonin atë rrugë të bashkëpunimit pa hezitim dhe pa ndonjë 
qëndrim apo vërejtje kritike. Nuk ishte e rastësishme pse marrëdhëniet shqiptaro-
jugosllave, në fi llim të vitit 1945, po rrëshqisnin në drejtim të varësisë së plotë të palës 
shqiptare dhe ajo jugosllave dhe se në këtë kuptim mund të supozohej se Shqipëria 
ishte nën sferën e interesit jugosllav. Kjo vërteton konstatimin se PKJ, me ndërhyrjen 
në veprimtarinë e PKSH, po vazhdonte traditën e ndëhyrjeve jugosllave në çështjet 
e brendshme shqiptare dhe realizimin e projekteve te hershme te ish shtetit serbo-
kroato-slloven e më pas të ish Jugosllavisë për aneksimin e territoreve të Shqipërisë 
veriore e verilindore. 
Por, “mandati” jugosllav për t’u kujdesur ndaj zhvillimeve në Shqipërinë e re socialiste 
ishte siguruar edhe nga zhvillimet diplomatike ndërkombëtare të kohës në gjirin e 
ish kampit socialist, që sapo ishte krĳ uar në rajonin e Europës Lindore. Konkretisht, 
“Bashkimi Sovjetik gjatë luft ës nuk është marrë me Shqipërinë, duke ia lënë kujdesin 
për të Jugosllavisë, përkatësisht PKJ, përmes Kominternës, qysh nga vitit 1939. Vetëm 
para përfundimit të luft ës, BRSS  fi lloi përmes PKJ të interesohej për Shqipërinë 
dhe për përbërjen kuadrore të PK të Shqipërisë…. Në situatën e pasluft ës raportet 
ndryshuan, sepse përmes Jugosllavisë dhe Shqipërisë, BRSS  del në të ashtuquajturat 
detra të nxehta….”.21  Pavarësisht  nga ky rol kominternist që i ishte ndarë PKJ për 
të bashkëpunuar ngushtë me PKSH, në lidhje me këtë problematikë duhen veçuar 
edhe disa faktorë kyç që determinuan marrëdhëniet politike shqiptaro-jugosllave për 
periudhën në fj alë. Ndër këta faktorë vlerësojmë, mungesën e nivelit të mjaft ueshëm 
të pavarësimit të PKSH si parti komuniste në raport me lëvizjet komuniste të kohës, 
pastaj faktin se marrëdhëniet ndërmjet PKSH dhe PKJ gjatë luft ës ishin thelluar në 
shumë dimensione, por edhe nivelin e caktuar të indoktinimit me bolshevizmin 
proletar të udhëheqjes së PKSH, e cila i besonte verbërisht atĳ  bashkëpunimi.
 Nga ana tjetër, janë edhe dy segmente që kanë ndikuar në përcaktimin jokritik të 
PKSH për bashkëpunim me PKJ edhe pas përfundimit të luft ës. Në radhë të parë 
është tradita e diskutimeve dhe e spekulimeve për krĳ imin e Federatës Ballkanike, 
ide e ila datonte qysh para Luft ës së Dytë Botërore, si dhe planet për bashkimin e 
Kosovës me Shqipërinë. Përsa I përket projektit të Federatës Ballkanike, I cili ishte 
aktualizuar edhe pas përfundimit të luft ës, dihej se: “ Udhëheqja e PKJ ka patur 
rolin prĳ ës të Jugosllavisë në Konfederatën Ballkanike, sepse ajo ishte vendi më i 
madh ballkanik dhe në luft ë,  subjekti më i fortë i luft ës nacionalçlirimtare kundër 
fashizmit. Jugosllavia, në vitin 1945, padyshim ishte në orbitën e ndikimit sovjetik, 
por nga burimet gjithashtu del se udhëheqja e saj është përpjekur që në Shqipëri të 

21 Branko Petranoviç, ‘Balkanska Federacija 1943-1948’, Beograd, 1991, F.138.
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forconte ndikimin e saj dhe të pamundësonte ndikimin sovjetik”.22

Shqipëria pas luft ës ndryshonte shumë nga vendet e tjera të Evropës Lindore, të 
cilat njohën një qeveri koalicioni pas luft ës. Vendi ynë nuk kishte pasur një qeveri të 
konsoliduar shqiptare në mërgim, ndërsa kundërshtarët politik si ‘Balli Kombëtar‘ 
dhe ‘Legaliteti‘ u venitën pas luft ës.23

Duke mos pasur kundërshtarë të tjerë politik, qeveria e dalë nga luft a kontrollohej 
tërësisht nga komunistët. Ardhja në pushtet pa asnjë ndihmë nga jashtë dhe 
mosndërhyrja e ndonjë fuqie të huaj, ishte edhe sllogani pse komunistët nuk kërkonin 
ta ndanin pushtetin e tyre me askënd tjetër. Këtyre mendimeve iu bashkangjitej edhe 
mbështetja e pakursyer e komunistëve jugosllavë, që iu dhanë atyre krahë për të 
realizuar qëllimet politike në vitet e para të pasluft ës.
Në vitin 1945 ndodhi ndryshimi i emrit të Frontit Nacional Çlirimtar në Frontin 
Demokratik, çka u bë vetëm me qëllim që Qeveria e Përkohshme Demokratike të 
fi tonte legjitimitet në sy të perëndimorëve24 si dhe për t’ju treguar atyre se komunistët 
kishin ndërmend të themelonin një regjim demokratik në Shqipëri. Për shkak se kjo 
qeveri nuk kishte dalë nga zgjedhjet e lirakomunistët u gjendën përballë presioneve 
të fuqive perëndimore tëcilat nuk e njihnin atë. Në këtë mënyrë komunistët u 
detyruan t’i shpallin zgjedhjet në dhjetor të 1945. Këto zgjedhje ndodhën një vit pas 
Çlirimit, periudhë kjo e mjaft ueshme që Enver Hoxha të asgjësonte çdolloj opozite të 
mundshme dhe të kishte totalisht të sigurt fi toren e partisë të cilën drejtonte.
Petro Marko, i cili atëherë ishte kryeredaktor i së vetmes së përditshme në Shqipëri 
(Bashkimi), në 1945 u bë dëshmitar i bisedës së mëposhtme mes dy gazetarëve 
amerikanë dhe Hoxhës në zyrën e këtĳ  të fundit:
Li Uait: Zoti gjeneral, a bëni pjesë në Partinë Komuniste?
Enveri: Është nder i madh të jesh anëtar i Partisë Komuniste.
Li Uait: Po ju si President i qeverisë, jeni komunist?
Enveri: Partia është ilegale dhe nuk tregohet nëse je apo jo komunist.
Li Uait: Ky është një paradoks. Një parti që udhëheq luft ën dhe del fi timtare, nga çili ka frikë 
të jetë legale? Ajo triumfoi.25

Pas zgjedhjeve të 1945, Asambleja Kushtetuese e mbledhur në janar të 1946 e 
shpalli Shqipërinë Republikë Popullore dhe më 12 janar 1946 u zgjodh Presidiumi 
i Asamblesë kushtetuese dhe dr. Omer Nishani si president i parë i saj. Më 14 mars 
1946 Asambleja Kushtetuese votoi Kushtetutën e Republikës Popullore të Shqipërisë. 
Kjo Kushtetutë ishte hartuar mbi bazën e parimeve të ‘demokracisë popullore‘ duke u 
bërë guri i themelit mbi të cilin do të ngrihej struktura e ardhshme e shtetit komunist. 
Në 18 mars të 1946 Asambleja ngarkoi Enver Hoxhën të formonte qeverinë e cila mori 
votëbesimin pas pak ditësh. Por, duket se me ato çka ndodhen në atë kohë e më pas u 
legjitimuan deformime të rëndësishme në ndërtimin e një shteti realisht demokratik, 
mbi bazën e parimit themelor të ndarjes së pushteteve. Duhet të ngriheshin pushteti 
legjislativ, pushteti ekzekutiv dhe ai gjyqësor, duke iu privuar mundësinë e përzierjes 
dhe ndërhyrjes në kompetencat e njëri - tjetrit. Ndodhi e kundërta. Bashkëjetesa e 
paligjshme midis këtyre instituçioneve, ndërvartësia e tyre e plotë theksohet edhe 
nga fakti se, në çastin e krĳ imit të tyre, Koçi Xoxe, sekretari organizativ I KQ, në të 
22 Branko Petranoviç, ‘Balkanska Federacija 1943-1948’, Beograd, 1991, f.136.
23  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, 2014, fq.228.
24  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, 2014, fq.229.
25  Petro Marko, ‘Intervistë me vetëveten: retë dhe gurët’, Tiranë, OMSCA, 2000, fq.459-460.
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njëjtën kohë ishte nënkryeministër, ministër i Brendshëm, kryetar i Gjykatës Speciale 
dhe drejtor i përgjithshëm i Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit.  Deri në gjysmën e 
viteve 80 pushteti gjyqësor ishte i pandarë nga ai hetimor dhe kjo nuk përbënte bazën 
e një demokraçie të re.26

Për të rritur rolin e PKSH-së, të gjitha organet e shtetit u mbushën me komunistë. Në 
këtë formë vazhdoi dhe rritja përherë e më shumë e numrit të komunistëve. Besnikëria 
ndaj partisë ishte edhe elementi kryesor i përzgjedhjes së tyre. Në këtë formë njerëzit 
e  paaft ë përzgjidhnin njerëz të pazotë në mënyrë që të kishin një mbështetje të verbër 
dhe pa rezerva ndaj Partisë Komuniste. Pakënaqësirat e shumta fi lluan të shtoheshin 
në Frontin Nacional Çlirimtar, kjo për shkak se fi lluan të kuptonin synimet e vërteta 
të komunistëve. Por luft a politike nuk u zhvillua vetëm mes komunistëve dhe 
kundërshtarëve të tyre por edhe në gjirin e vetë PKSH-së. Me sa duket, luft a brenda 
llojit ishte pjesë e vetë natyrës së partive komuniste të organizuara sipas modelit 
bolshevik. Partia Komuniste Jugosllave, siç u tha, ndihmoi në krĳ imin e Partisë 
Komuniste Shqiptare, në krĳ imin e organizatave dhe marrëveshjeve por ajo që 
mungonte ishte krĳ imi I Shtabit Udhëheqës të Partisë. Miladin Popoviç dhe Dushan 
Mugosha nuk kanë punuar siç duhet në këtë drejtim.27 Kjo vihet re më poshtë edhe ne 
devĳ açionet e krĳ uara më vonë dhe në idetë kundërshtuese brenda Partisë.
Në këtë periudhë, pra, fundi i vitit 1945, në Byronë Politike të KQ të PKSH ekzistonin 
dy qëndrime e qasje divergjente rreth zhvillimit të Shqipërisë në periudhën e 
socializmit. “Qëndrimi i parë, bartës i të cilit ishte Sejfulla Malëshova, përkrahej nga 
Enver Hoxha dhe Ymer Dishniça. Sipas mendimit të Malëshovës, reaksionit që kishte 
pësuar disfatë duhej t’i jepej përsëri mundësia që në kushtet e ndryshuara e me armë 
të reja, të sprovonte forçat e veta kundër revoluçionit popullor… Në fushën e politikës 
së jashtme, sipas mendimit të Malëshovës, Shqipëria nuk duhej të bënte dallim 
midis marrëdhënieve me Jugosllavinë, me BRSS  dhe me vendet e tjera socialiste dhe 
marrëdhënieve me vendet kapitaliste. Bartësit e këtĳ  qëndrimi ishin kundër asaj që të 
realizohej ndërtimi soçialist i vendit, në bazë të përvojave jugosllave dhe sovjetike.28

Rryma e dytë sipas Panajot Plakut çilësohej si “…rryma, e cila përpiqej të konsolidonte 
sa më parë pushtetin popullor, të ndërtonte dhe të perfeksiononte ekonominë me 
masa të jashtëzakonshme, duke marrë si shembull pozitiv para së gjithash praktikën 
në Jugosllavinë fqinje…”. Bartës kryesorë i këtĳ  orientimi politik ishte Koçi Xoxe, 
kurse qëndrimet e tĳ  i përkrahte shumica në Byronë Politike edhe tërë KQ I PK të 
Shqipërisë.29 Ekzistenca e dy rrymave politike brendapërbrenda Byrosë Politike të KQ 
të PKSH, që në fi llim të vitit 1945, kishte acaruar luft ën e brendshme të fraksioneve 
në udhëheqjen më të lartë të KQ të PKSH. Kjo situatë i krĳ onte mundësi edhe më të 
mëdha PKJ që të ndërhynte pa pengesa në punët e brendshme të shtetit shqiptar. 
Në këtë periudhë, qeveria provizore e udhëhequr nga Enver Hoxha, përballej para 
sfi dave të rënda, sepse në të njëjtën kohë duhej të kryente dy detyra: “….Duhej të 
konsolidonte pushtetin dhe të njihej ndërkombëtarisht”.30Pas përfundimit të Luft ës, 
26  Amik Kasoruho, ‘Një ankth gjysmëshekullor, Shqipëria e Enver Hoxhës’, Botimet Cabej, Tiranë, 1996, 
fq.45.
27  Ndreci Plasari, Luan Malltezi, ‘Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave’, Drejtoria e Përgjithshme e 
Arkivave, Tiranë 1996, fq.318.
28  Panajot Plaku, ‘Dhuna ndaj revolucionit në Shqipëri’, Rilindja, Prishtinë, 1985, fq.64.
29  Panajot Plaku, ‘Dhuna ndaj revolucionit në Shqipëri’, Rilindja, Prishtinë, 1985, fq.65.
30  Agim Zogaj, ‘Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave dhe cështja e Kosovës 1945-1948’, Prishtinë, Kosova 
PEN Center, 2015, fq.108.
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Shqipëria ra në varësi të Jugosllavisë në të gjitha fushat e jetës politike, ekonomike 
dhe ushtarake.Pozita e Hoxhës, si sekretar i përgjithshëm, në një periudhë të caktuar, 
ishte shumë e kontestuar.Njësoj si Stalini edhe jugosllavët duhet të kenë parë në të 
‘një borgjez të vogël me prirje nacionaliste’.31Për këtë shkak Hoxhës i’u shoqërua Koçi 
Xoxe, si sekretar I KQ për cështje organizative.Xoxe vlente si një njeri i besueshëm i 
udhëheqjes partiake jugosllave si dhe duhej të kontrollonte sekretarin e përgjithshëm.
Ai kishte për detyrë të shkruante ligjet dhe dekretet e udhëheqjes shtetërore shqiptare 
në emër të KQ. Xoxe mundohej t’i bënte ballë tendencave pro-perëndimore, për të 
cilat akuzohej Enver Hoxha, Sejfulla Malëshova, Ymer Dishniça dhe komunistët e 
tjerë shqiptarë.32.
Në gjirin e komunistëve tashmë kishte dy fraksione kryesore: ai i intelektualëve që 
udhëhiqej nga Nako Spiru dhe ai me origjinë punëtore që udhëhiqej nga Koçi Xoxe. 
Enver Hoxha I çili përfshihej në grupin e intelektualëve por kishte një mjeshtëri të 
lartë për të bërë një politikë oportuniste, qëndroi mbi të dyja grupet si dhe shfrytëzoi 
përplasjet e tyre për të forçuar pozitat e veta. Kjo përplasje midis këtyre dy grupeve 
vinte si rezultat I luft ës që të dy bënin për pushtet dhe që lidhej edhe me ndikimin 
jugosllav në Shqipëri. Grupi intelektual ishte kundër faktit që fqinji i madh verior 
ishte zëdhënësi dhe përfaqësuesi I Shqipërisë me botën. Ata kërkonin që Shqipëria 
të dilte nga izolimi ndërkombëtar në të cilin ndodhej dhe të kryente një politikë të 
pavarur, jo vetëm në politikën e jashtme por edhe në atë të brendshme, sidomos përsa 
i përket fushës ekonomike. Ky qëndrim çoi në përplasje midis dy fi gurave,  Nako 
Spirut dhe Koçi Xoxes, asokohe ministër i brendshëm dhe kreu i Sigurimit. 
Qëndrimi i grupit ku mendohej se drejtonte Nako Spiru u vu re edhe nga udhehëqësi 
i Beogradit, Titoja, i cili e shfaqi hapur pakënaqësinë ndaj tĳ .Sipas Titos Nako bënte 
përpjekje për shkëputjen e Shqipërisë nga Jugosllavia.Për E.Hoxhën ai kishte nje 
mendim disi më të rrumbullakosur. Thoshte se nuk ështe me dy fytyra por mund 
të bjeri shumë lehtë nen ndikime të ndryshme. Për Titon udhëheqës më i fortë dhe 
me konsekuent ishte K.Xoxe.33Xoxe ishte zgjedhja e jugosllavëve për të zëvendësuar 
Hoxhën, I cili ishte për ta një borgjez nacionalist. Enver Hoxha, po e ndjente rrezikun 
nga qëllimi që kishin jugosllavët, për këtë arsye tentoi të siguronte mbështetjen e 
Stalinit por ai nuk e pranoi kërkesën e tĳ  për të vizituar Bashkimin Sovjetik.34 Në të 
tilla kushte, I izoluar në arenën ndërkombëtare dhe i dobët brenda vendit, Hoxha e 
pa më të arsyeshme që t’i ‘dorëzohej’ jugosllavëve, me qëllim që të mbĳ etonte e të 
mund të arrinte synimet e tĳ  në një të nesërme.
 Në raportin politik mbajtur në Pleniumin e 5-të të KQ të PKSH, më 21 shkurt 1946, 
Enver Hoxha konstatonte: “ .. Natyrisht, të infl uencuar nga kjo tendencë oportuniste, 
nuk e kemi orientuar popullin tonë sa duhet drejt vëllazërimit të shëndoshë me 
Jugosllavinë që është një kusht I domosdoshëm për ekzistençën e vendit tonë…. 
Në popull duhet të ngjallim dashurinë dhe vëllazërimin për Jugosllavinë, që u lind 
në këtë luft ë. Jugosllavia ka qënë përkrahësja më e madhe dhe e drejtëpërdrejtë në 
Luft ën Nacionalçlirimtare, ajo do të vazhdojë të jetë një nga ndihmëset më të mëdha 
31  Agim Zogaj, ‘Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave dhe cështja e Kosovës 1945-1948’, Prishtinë, Kosova 
PEN Center, 2015, fq.108.
32 Agim Zogaj, ‘Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave dhe cështja e Kosovës 1945-1948’, Prishtinë, Kosova PEN 
Center, 2015, fq.108-109.
33  Islam Lauka, Eshref Ymeri, ‘Shqipëria në dokumentet e arkivave ruse’, Botimet Toena, Tiranë, 2006, 
fq.154.
34  Valentina Duka, ‘Histori e Shqipërisë 1912-2000’, Botimet ‘Albas’, Tiranë, 2014, fq.234.
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të popullit tonë dhe të pushtetit. Duhet të luft ojmë me mish e me shpirt tendencat 
shoviniste të atyre shqiptarëve që kërkojnë të ngjalin mërinë e vjetër kundër popujve 
të Jugosllavisë.Të dy vendet tona duhet të jenë pararojë në Ballkan për të forçuar 
bllokun e madh të demokraçisë përparimtare dhe të bëhen mbështetje e gjallë për 
Bashkimin Sovjetik këtë anë”.35 Në këtë raport, fragmentet e të cilit nuk janë botuar në 
vëllimin e 3-të të veprave të Enver Hoxhës (1969), ai, pasi përcakton rolin e Shqipërisë 
në ruajtjen dhe sigurimin e interesave ruse në Ballkan, kritikon mospërkushtimin e 
PKSH që të realizojë marrëveshjet bilaterale me Jugosllavinë: “ Por këto marrëdhënie 
ekonomike, sipas mendimit tonë, nuk janë konkretizuar siç duhet, përkundrazi ato 
janë të shthurura. Ne nuk u kemi vënë kujdesin e duhur. Me Jugosllavinë ne duhet të 
kemi marrëdhënie ekonomike më të vendosura, më konkrete dhe më të ngushta, dhe, 
pa i konkretizuar këto marrëdhënie do të jetë gabim dhe marrëzi të kërkojmë tregje 
jashtë si, në Itali, Çekosllovaki e gjetkë”.36

35  AQSH.F.14/AP,dos.1, v.1946.
36  AQSH.F.14/AP,dos.1, v.1946.
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Efekti i orareve të gjata  të infermierëve, në cilesinë e kujdesit ndaj pacientëve

Ass. MSc. Kushtrim Salihu

Ass. Driton Sadiku
Abstrakt

Oraret e gjata të punës prej dymbëdhjetë orësh janë të zakonshme për infermierët e stafi t 
spitalor, mirëpo, përdorimi i ndërrimeve me orare më të gjata se dymbëdhjetë orë pune është 
përshkallëzuar pasi që spitalet përballen me mungesën e infermierëve. 
Sidoqoft ë, dihet shumë pak rreth përshkallëzimit të këtyre periudhave të zgjatura të punës 
dhe efektet e tyre në sigurinë dhe kënaqësinë e pacientëve. Rreziqet për të bërë një gabim u 
rritën ndjeshëm kur ndërrimet e punës ishin më të gjata se dymbëdhjetë orë, gjë që ndikonte 
në rritjen e pakënaqësisë së pacientëve me kujdesin tek infermierët me orare të zgjatura si dhe 
lodhjen e infermierëve dhe dëshirën për t`u larguar.
Qellimi i hulumtimit ishte të masë ndikimin që kanë oraret e zgjatura të infermierëve në 
kujdesin ndaj pacientëve.
Mostra ishte e përbërë nga 80 pacientë dhe 100 infermierë. Të dhënat e anketës nga infermierët 
në 4 reparte(Reparti i Kardiokirurgjisë dhe Kardiologjisë Invazive, Intensives dhe Post-
Intenzivës) treguan se më shumë se 76% e infermierëve në repartete Kardiokirurgjisë dhe 
Kardiologjisë Invazivepunojnë më gjatë se 12 orë si dhe 75% e tyre kanë pohuar se oraret e 
zgjatura ndikojnë në cilësinë e punës së tyre, ndërsasa i përket orarëve të zgjatura në repartet 
e Intenzivës dhe Post-Intenzivës shohim se, 69% e infermierëve kanë pohuar se punojnë më 
gjatë se 12 orë, dhe 80% e tyre kanë pohuar se oraret e zgjatura ndikojnë në cilësinë e punës së 
tyreNdërkaq, 30% e pacientëve shprehen pakënaqshmërinë e tyre me infermierët që punonin 
me orare të zgjatura në repartete Kardiokirurgjisë dhe Kardiologjisë Invazive, rezualtett ë 
ngjajshme kemi edhe në repartet e Intenzivës dhe Post-Intenzivës ku, 28% e pacientëve 
shprehen pakënaqshmërinë e tyre me me infermierët që punonin me orare të zgjatura.

Fjalët kyce: infermierë, pacientë, kujdes infermieror, pakënaqshmëri, orare të zgjatura.

Hyrje

Ofruesit e kujdesit shëndetësor punojnë gjithnjë e më shumë nën një larmi sistemesh 
pune për të mbuluar kujdesin e vazhdueshëm të kërkuar nga pacientët. Sidoqoft ë, 
efektet e punës së ndërrimit në rezultatet e pacientit dhe ofruesit në mjediset e 
kujdesit shëndetësor nuk janë vlerësuar në mënyrë sistematike.Në lidhje me efektin 
e gjatësisë së ndërrimit në cilësinë e kujdesit ndaj pacientit, dy studime zbuluan se 
gabimet e infermierëve në punë ishin të lidhura me oraret më të gjata se 12 orë, dhe 
një studim tjetër raportoi për ulje e kënaqësisë së pacientëve dhe gjatësinë e qëndrimit 
me ndërrime më të gjata (Amy W. S., Douglas M. S., & Linda H. A., 2013). 
Diversifi kimi dhe ndryshimi në sistemin e punës kanë karakterizuar dy dekadat e 
kaluara. Një nga këto ndryshime ka qenë ndërveprimi i përfshirjes në oraret e punës 
dhe implementimi i sistemeve të punës në ndërrime. Puna në zhvendosje i referohet 
modeleve që shtrihen përtej ditës konvencionale prej 8 orësh. Sistemet tipike të 
punës në ndryshime ndajnë ditën 24-orëshe në dy ndërrime (12-orë) ose në tre (8-orë) 
ndërrime (M. A. Banakhar, 2017).
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Sipas një studimi të kryer në Evropë, 34.33% e popullsisë aktive në Bashkimin 
Evropian punojnë orë të parregullta jashtë normales 8- në ditë dhe 13% të punojnë 
brenda sistemeve të punës Efektet negative të punës në ndërrim në shëndetin fi zik të 
punëtorëve dhe shëndetin mendor, gjumin, performancën e punës dhe mirëqenien 
psikosociale janë vërtetuar mirë por nuk janë verifi kuar në mënyrë empirike(European 
Foundation , 1997).
Shumica e studimeve që shqyrtojnë efektet e punës së ndërrimit janë realizuar në 
pajisje industriale me punëtorët e fabrikës. Smith dhe kolegët e tĳ  për shembull, bënë 
një përmbledhje narrative dhe raportuan pak ndryshime midis 8-orëshe dhe 12-xhiro 
në lidhje me ndryshimin e rezultateve të punonjësve dhe sigurinë(Smith L., 1998).
Megjithëse, punonjësit e kujdesit shëndetësor punojnë në varshmëri të sistemeve të 
punës që janë të ngjashme me punëtorët e industrisë, ata nuk mund të krahasohen 
lehtësisht me punëtorët e ndërrimit të fabrikës për disa arsye. Shembull, punonjësit 
e kujdesit shëndetësor janë në kontakte të vazhdueshme me tendosje psikologjike 
të tilla si akutjet, vuajtjet njerëzore dhe vdekja. Për më tepër, konteksti (d.m.th., 
ambienti i punës) për punëtorët e kujdesit shëndetësor ndryshon nga ai i punëtorëve 
të fabrikës. Mjedisi i kujdesit shëndetësor është kompleks dhe dinamik, dhe punëtorët 
duhet të jenë vazhdimisht të përgjegjshëm ndaj nevojave gjithnjë e në ndryshim 
të qenieve njerëzore. Kjo është në kontrast me një mjedis fabrikë, ku jeta njerëzore 
nuk është në diskutim. Për më tepër, mjediset e kujdesit shëndetësor janë më pak të 
strukturuar dhe kontrollojnë mjediset e fabrikës, duke kërkuar rritjen e fl eksibilitetit 
dhe përshtatjen midis ofruesve të kujdesit për të përmbushur kërkesat e rolit të tyre. 
Këta faktorë e kanë të vështirë ekstrapolimin e rezultateve nga industria në mjediset 
e kujdesit shëndetësor. 
Nga mesi i viteve 1970, disa studime individuale janë kryer në sektorin e shëndetësisë 
duke krahasuar ndërrimin tradicional 8-orësh me ndërrime të zgjatura, kryesisht 
ndërrime 12-orëshe. Këto studime janë bërë për të vlerësuar efektet e gjatësive të 
ndryshme të ndërrimit, si në cilësinë e pacientëve të kujdesit në këto ambiente dhe 
për rezultatet e ofruesit të kujdesit shëndetësor (C A Estabrooks, G Cummings, S A 
Olivo, J E Squires, C Giblin, N Simpson, 2009). 
Poissonnet dhe Ve´ron (1999) shqyrtuan efektet e gjatësisë së ndërrimit në shëndetin 
e punonjësve të kujdesit shëndetësor, ku gjetjet ngaPoissonnet dhe Ve´ron ishin 
jokonkluzive.

1.1 Konteksti i studimit

Reparti i Kardiologjisë Invazive dhe Karidiokirurgjisëjanëreparte të reja,qëu hapen 
në vitin 2013. Secila prej tyre kanë hapësirë për 16 pacientë, 7 prej të cilëve në 
mjekimin intenziv, 2 salla operative dhe 2 të mjekimit intenziv. Në kuadër të këtyre 
reparteve, punojnë rreth 55 infermierë ku prej tyre 10 infermierë punojnë nëKujdesin 
Intenzivë,20 infermierë në Repart, 5 në Perfurzion dhe 20 infermierë në Kardiologjinë 
Invazive. Kurse, në Repartin e Post- Intenzivës ka hapësirë për 5 pacientë, ku shumica 
e tyre janë në gjendjekome (pavetëdĳ e), kemi 10 infermiere ku, prej tyre që punojnë 
në ndërrime janë vetëm 5 infermierë. Ndërsa,Kujdesin Intenzivë ka 35 infermierë ku 
30 prej tyre punojnë në ndërrime dhe ka hapësirë për20 pacientë.
Nëse analizojmë, në pamje të parë raportin infermierë-pacientë, shohim se një 
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infermier mesatarisht duhet të kujdesët për 3 pacientë njëkohësisht, kur dĳ më që këto 
reparte kanë pacientë me gjendje të rëndë shëndetësore dhe që ndonjëherë mund të 
keqësohen dy pacientë në të njëjtën kohë, dhe është e pamundur që më numër kaq të 
vogël të infermierëve të ofrohet kujdes i duhur dhe në kohë ndaj pacientëve.
Ky studim është i llojit cross-sectional (transversal), ku nëpërmjet anketimit janë 
analizuar disa variabla në një periudhë të caktuar. Më saktësisht, janë analizuar 
variablat që kanë të bëjnë me kënaqshmërinë e pacientëve me shërbimet shëndetësore 
me infermierët që punojnë me orare të zgjatura në repartet e Kardiokirurgjisë dhe 
Kardiologjisë Invazive, si dhe repartet e Post-Intenzivës dhe Intenzivës në QKUK, në 
periudhën Janar-Shkurt të vitit 2020. 
Mostra është përbërë nga gjithsej  55 infermierë dhe 60 pacientë Kardiokirurgjisë 
dhe Kardiologjisë Invazive, si dhe 45 infermierë dhe 20 pacientë në Post-Inenzivë 
dhe Intenzivë në QKUK. Parashikimi i mostrës ishte 100 pacientë, por 15 prej tyre 
refuzuan të plotësonin pyetësorin dhe 5 prej tyre nuk e kanë plotësuar krejtësisht 
pyetësorin, kështu që mostra jonë në hulumtim u përbë nga 100 infermierë dhe 80 
pacientëtë cilët kishin plotësuar  pyetësorin në të katër repartet. 
Të dhënat e marra nga pyetësori, u analizuan  dhe u paraqiten në grafi kone dhe tabela. 
Për mbledhjen e të dhënave,  u përdor   pyetësori i vetadministrueshëm me përgjigje 
të mbyllura sipas shkallës 'Likert'. 

1.2 Pyetjet hulumtuese dhe hipotezat
Në përputhje me qëllimet e studimit janë përcaktuar objektivat dhe ngritur pyetjet e 
mëposhtme kërkimore: 
Pyetja 1: A ndikojnë oraret e zgjatura të infermierëve në në rritjen e gabimeve gjatë punës së 
tyre?
Pyetja 2: A ndikojnë oraret e zgjatura të infermierëve në rritjen e pakënaqësisë së pacientëve 
me kujdesin infermieror?
H1:Oraret e zgjatura të infermierëve ndikojnë në në rritjen e gabimeve gjatë punës së 
tyre.
H2:Oraret e zgjatura të infermierëve ndikojnë në rritjen e pakënaqësisë së pacientëve 
me kujdesin infermieror

2. Cilësia e shërbimeve shëndetësore në Kosovë

Raporte të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare kanë treguar, se kosovarët janë 
shumë pak të kënaqur me shërbimet shëndetësore. Megjithatë, konkluzionet nga 
raportet e mëhershme janë bërë pa analiza të thelluara. Aktualisht, është e qartë 
që ka nevojë për strategji, dhe politika që do të përmirësonin cilësinë e shërbimeve 
shëndetësore (F. Uka & A. Hetemi, 2013). 
Është thënë, se një cilësi kaq e ulët e shërbimeve është e determinuar nga zhvillimi i 
sistemit shëndetësor, i cili kaluar nëpër sfi da të vështira. Sfi dat e shumë-përmendura, 
mund të kategorizohen në dy periudha kohore: periudha para, dhe pas konfl iktit të 
vitit 1999 në Kosovë. Para konfl iktit të vitit 1999, Kosova ka trashëguar një sistem 
masiv, hierarkal dhe të centralizuar nga Jugosllavia socialiste, i cili ishte i orientuar 
sipas modelit mjeku-spitali-trajtimi (sistemi Shemasko). Ndonëse, ky sistem pati 
shumë mangësi, përfshirë këtu nivelin e dobët të përgatitjes së punëtorëve, prestigj të 
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ulët dhe paga që nuk motivonin, pas luft ës ky sistem shëndetësor u përkeqësua edhe 
më shumë, dhe u  rëndua akoma më tepër përgjatë viteve të turbulencave ekonomike, 
dhe politike. Rreth 90% e Repartive dhe institucioneve shëndetësore, u dëmtuan 
gjatë luft ës, dhe shumë Reparti private të profesionistëve shëndetësorë shqiptarë 
u shkatërruan. Kolapsi i përgjithshëm i infrastrukturës së shërbimeve publike, në 
veçanti uji, dhe energjia elektrike, kanë ndikuar shumë negativisht në sektorin e 
shëndetësisë (Buwa&Vuori, 2006). 
Bazuar në raporte të ndryshme, institucionet e kujdesit shëndetësor në zonat 
rurale gjithnjë kanë vuajtur nga mungesa e stafi t dhe pajisjeve. Qasja në shërbimet 
e emergjencës, dhe kujdesin pas orarit të punës nuk ishin të qëndrueshme. Ato, 
kryesisht ishin të disponueshme nëpër qytete të mëdha, por jo në zonat rurale. 
Disponueshmëria e shërbimeve, përmes praktikave private është shtuar dukshëm, 
dhe kështu shumica e punëtorëve shëndetësorë iu kthyen institucioneve të shëndetit 
publik, ndërsa ata të cilët zhvillonin praktikat private gjatë viteve të nëntëdhjeta, 
vazhduan t’i mbajnë ato (Percival & Sondorp, 2010).
Në përfundim të konfl iktit, më shumë se 400 donatorë dhe agjenci për ndihma erdhën 
në Kosovë dhe koordinimi i ndihmave ishte i përqendruar në rindërtimin e sistemit 
shëndetësor të dëmtuar nga luft a (Buwa & Vuori, 2006). Ndërsa, programi i pasluft ës 
për reformimin e shëndetësisë ndonëse, i parë si sukses në fi llimin e tĳ , zbatueshmëria 
e reformave u dëshmua të jetë më problematike sesa vet përpilimi i tyre, dhe kështu 
reformat nuk përmbushën dot standardet dhe pritjet (Percival&Sondorp, 2010). Gjatë 
kësaj periudhe të pasluft ës, sipas Percival dhe Sondorp (2010) cilësia e sistemit të 
shëndetësisë publike është cenuar nga disa faktorë:
• Qasja në kujdesin primar ishte jo-konsistente nëpër regjione dhe grupe shoqërore-

ekonomike 
• Mungesa e stafi t shëndetësor në zonat rurale, natyra e specializuar e kujdesit 

shëndetësor në Kosovë, dhe mungesa e funksionimit të një sistemi referues, 
ka dëmtuar cilësinë e kujdesit. Për më tepër edhe efi kasiteti i shërbimeve ishte 
minimal.

• Spitalet përbëheshin nga disa ndërtesa të ndara që përmbanin Reparti të veçanta 
me laboratorët e tyre përkatëse, repartet e kujdesit intenziv dhe sallat e operacionit. 
Shërbimet mes këtyre ndërtesave nuk janë ndarë mes vete, gjë që ka rezultuar në 
shumëfi shim të punës dhe joefi kasitet.

Derisa mungesa e mjekëve dhe gjendja e keqe e objekteve shëndetësore ka kontribuar 
në qasje të ndryshueshme në kujdesin shëndetësor, ishin faktorët ekonomik të cilët 
gjithashtu ndikuan në mundësinë e individëve të qasen në shërbimet shëndetësore. 
Banka Botërore (2006) ka deklaruar që pengesa kryesore e pacientëve për kujdesin 
shëndetësor ishte kostoja, përkundër faktit që supozohej që kujdesi shëndetësor të 
ishte falas.Për mbi 95% e tyre ka raportuar se kanë blerë shërbimet shëndetësore 
duke paguar përafërsisht tre euro për shpenzime të përgjithshme dhe pesë euro për 
ryshfet apo dhurata për ofruesit e shërbimeve shëndetësore. Mesatarisht një familje 
ka shpenzuar 35 euro në vit për barna. Bashkë-pagesat apo pagesat nën tavolinë 
paraqiten të jenë barrë e rëndë për të varfërit. Prandaj cilësia e ultë e shërbimeve në 
institucionet e kujdesit shëndetësor është arsyetuar me këto kushte. 
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2.1 Oraret e zgjatura të infermierëve dhe ndikimi i tyre  cilësinë e kujdesit 
shëndetësor të pacientëve

“Kufi zimi i orëve nuk garanton një kujdes më të mirë dhe përpjekjet e mëtutjeshme 
duhet të hetojnë efektet specifi ke të ndërhyrjes në një sërë ambientesh." Ky është 
rezultati i jashtëzakonshëm i një studimi mbi ndikimin e një kufi zimi të orarit të 
punës së mjekëve të zbatuar nga Shteti i New York(Laine Chr, Goldman L, Soukup 
JR,Hayes JG, 1993)
Sfondi teorik nga ekonomia organizative thotë se  :
Dy efekte të kundërta në cilësinë e kujdesit ndaj pacientitduhet të dallohen kur vlerësoni 
ndikimin e modeleve alternative të ndërrimit. Nga njëra anë, e jashtëzakonshme : 
Orari i gjatë koherent i punës çon në lodhje të personelit shëndetësor në detyrë. Kjo 
mund të sjellë dështime në procesin ekujdesit mjekësor dhe rrjedhimisht mund të 
përkeqësojë cilësinë e kujdesit ndaj pacientit (Rosa RR, Colligan MJ, Lewis P , 1989). 
Prandaj, në lidhje me ngarkesën e punës së mjekëve, 3-ndërrime me një ditë pune prej 
(8 orë) mund të shoqërohet me rezultate më të mira të trajtimit sesa2-ndërrime me një 
ditë pune (12 orë).
Nga ana tjetër, orari relativisht i shkurtër koherent i punës ngre problemet e 
koordinimit dhe të organizimit në procesin e kujdesit ndaj pacientëve.
Një nga faktorët kryesorë të kujdesit spitalor që funksionon mirë është një transferim 
i thjeshtë i informacionit të mjekëve për karakteristikat dhe nevojat e pacientëve. 
Mundësia e transferimit të informacionit varet, ndër të tjera, nga gjatësia e orarit të 
punës ditore. Rreziku i humbjes sëinformacionit, rritet me numrin e ndryshimeve 
të ndërrimeve. Prandaj, koordinimi i punës së mjekëve dhe vazhdimësia e kujdesit 
ndaj pacientit është më e vështirë të arrihet në një orar 3-ndërrimesh sesa në një orar 
2-ndërrimesh. Rëndësia e vazhdimësisë së kujdesit për pacientët dhe ndikimi negativ 
i orarit të shkurtër koherent të punës për vazhdimësinë e kujdesit tashmë kanë 
qenëdemonstruar më parë ( Canady JW, Means ME, Wayn I,Thompson SA, Richman 
C , 1997).
Prandaj, efekti i përgjithshëm i modeleve alternative të ndërrimit në cilësinë e kujdesit 
ndaj pacientit varet nga pesha relative e dy efekteve të kundërta. Nga njëra anë, sa më 
e gjatë orët e përditshme të punës, aq më i lartë është rreziku i dështimeve të trajtimit 
të lodhshëm. Nga ana tjetër, më gjatëorët e përditshme të punës aq më e vështirë është 
të arrihet një transferim i mirëfunksionuar i informacionit, vazhdimësia e kujdesit 
dhe kontrolli i mjekëve (Holmstrom B , 1982)

2.2 Gjumi i pamjaft ueshëm

Megjithëse fj alët "lodhje" dhe "përgjumje" shpesh përdoren në mënyrë të ndryshme, 
ato janë dukuri të dallueshme. Përgjumja i referohet një tendence për të fj etur, ndërsa 
lodhja i referohet një ndjenje dërrmuese të lodhjes, mungesës së energjisë dhe një 
ndjenje të rraskapitjes që shoqërohet me funksionim të dëmtuar fi zik ose konjitiv. 
(Shen J, Barbera J, Shapiro CM., 2006)
Studimet sugjerojnë që kohëzgjatja mesatare e gjumit ka rënë nga 9 orë në vitin 1910, 
në  më pak 6.9 orë gjatë ditëve të punës në 2002.(Webb WB, Agnew JHW. , 1975).Matjet 
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objektive, megjithatë, sugjerojnë që kohërat mesatare të gjumit në të vërtetë mund të 
jenë disi më të ulëta sesa që janë raportuar zakonisht në anketime. Për shembull, 273 
banorë të moshës së mesme të zgjedhur rastësisht në San Diego (40 deri në 64 vjet) 
raportuan të fl inin afërsisht 7 orë, një shumë që duket se korrespondon me kohën e 
tyre në shtrat. Kohët mesatare të gjumit të marra nga aktrigrafi a e kyçeve, megjithatë, 
zbuluan se pjesëmarrësit fl inin mesatarisht 6.22 orë, afërsisht 43 minuta më pak se 
raportet e tyre subjektive(Jean-Louis G, Kripke DF, Ancoli-Israel S, et al. , 2000).
Individët që punojnë netëve dhe ndërrimet rrallë marrin sasi optimale të gjumit. Në 
fakt, një studim i hershëm tregoi që punëtorët e ndërrimit të natës marrin 1 deri në 4 
orë më pak gjumë se normalja kur ata ishin duke punuar në ndërrimet e natës (Czeisler 
CA, Weitzman ED, Moore-Ede MC, et al., 1980 ).Humbja e gjumit është kumulative 
dhe deri në fund të javës së punës, mungesa e gjumit mund të jetë faktor mjaft ë i 
rëndësishëm për të dëmtuar vendimmarrjen, iniciativën, integrimin e informacionit, 
planifi kimin dhe ekzekutimin e planit dhe vigjilencën.(Harrison Y, Horne JA. , 2000)
Së fundi, nuk është e pazakontë që infermierët dhe punëtorët e tjerë të ndërrimit të 
pranojnë të bien në gjumë kur punojnë netëve.(Scott  L, Rogers A, Hwang WT, et al., 
2006) Pothuajse, një e pesta e infermierëve që punojnë ndërrime të përhershme të 
natës raportuan se luft ojnë të qëndrojnë zgjuar ndërsa kujdesen për një pacient.(Lee 
KA, 1992).
Një studim tjetër zbuloi se shfaqja e rënies në gjumë gjatë ndërrimit të natës ndodhi 
të paktën një herë në javë në mesin e 35.3% të infermierëve që ndërruan ndërrime, 
32.4% të infermierëve që punuan natën, dhe 20.7% të ditës / infermierët e ndërrimit 
të mbrëmjes që kanë punuar netëve të rastit(Gold DR, Rogocz S, Bock N, et al. , 1992).
Regjistrimet objektive duke përdorur regjistruesit polisomnografi kë dhe aktigrafi në 
ambuluese kanë verifi kuar se infermierët, kontrollorët e trafi kut ajror dhe madje edhe 
drejtuesit e kamionëve komercialë bien rregullisht në gjumë për periudha të shkurtra 
gjatë ndërrimit të natës.

2.3  Ndërrimet e infermierëve me orare të zgjatura

Në shumicën e spitaleve, ndërrimet e infermierisë 12-orëshe janë orare të zakonshme. 
Fleksibiliteti i një jave pune tre-ditore, katër-ditore pa pushim për infermierët, dhe 
drejtuesit e spitalit besojnë se ofrimi i ndërrimeve të zgjatura është thelbësore për 
mbajtjen e infermierëve. Ata gjithashtu, besojnë se ndërrimet 12-orëshe përmirësojnë 
efi kasitetin e planifi kimit sepse ka më pak ndryshime në ndërrim dhe më pak variabla 
të planifi kimit. Kjo lehtëson sfi dat administrative të mbajtjes së personelit në njësi, 
veçanërisht pasi kërkesa për infermierë të regjistruar tejkalon furnizimin(Christina 
Dempsey, 2016).
Hulumtimet kanë treguar vazhdimisht se, në raport me ndërrimet tradicionale 
tetë deri në 10 orë, ndërrimet e zgjatura të infermierisë shoqërohen me një rritje të 
lodhjes dhe pakënaqësisë në punë (Dall’Ora, C., P. Griffi  ths, J. Ball, et al. , 2015), me 
pasoja negative shëndetësore(Stimpfel, A.W., C.S. Brewer, and C.T. Kovner., 2015)dhe 
performancës më të dobët në masat e sigurisë dhe të cilësisë (Stimpfel, A.W., and L.H. 
Aiken., 2013). 
Ndër disa nga gjetjet më shqetësuese të sigurisë janë një rritje e trefi shtë e rrezikut 
që personeli infermieror të bëjë një gabim kur ndërrimet zgjasin më shumë se 12.5 
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orë ( Lorenz, S.G. 2008., 2008) dhe përcaktimi se më shumë se gjysma e gabimeve të 
lidhura me lodhjen e infermierëve përfshĳ në administrimin e ilaçeve (Dubeck, D., 
2014).
Një ekip hulumtues i udhëhequr nga Dr. Linda Aiken në Qendrën për Rezultatet 
e Shëndetit dhe Kërkimin e Politikave raportuan gjetjet e një studimi që shikonte 
gjatësinë e ndërrimit të një infermiere, nivelin e lodhjes së infermierëve, kënaqësinë 
e infermierit dhe rezultatet e përvojës së pacientit.Studimi përfshiu 22.275 infermierë 
që punonin në 577 spitale në katër shtete. Nga kampioni, 65% kanë punuar ndërrime 
12 - në 13 orë, 26% kanë punuar ndërrime tetë deri në nëntë orë dhe infermierët e 
tjerë kanë punuar ose në ndërrime nga 10 deri në 11 orë ose më shumë se 13 orë.
Autorët theksuan se, megjithëse shumë infermierë ishin të planifi kuar për ndërrime 
12-orëshe, këto ndërrime aktuale shpesh shtriheshin në 13 ose më shumë orë për shkak 
të paparashikueshmërisë në nevojat e kujdesit për pacientët, dhe shumë infermierë 
punuan në ditët e tyre të pushimit për të plotësuar të ardhurat e tyre(Stimpfel, A.W., 
D.M. Sloane, and L.H. Aiken, 2012).Ku, rritjet e ndërrimeve mbi nëntë orë u shoqëruan 
ndjeshëm me rritjen e lodhjes, pakënaqësinë në punë dhe qëllimin për t'u larguar. 
Gjithashtu, infermierët që punonin me ndërrime më të gjata se 12 orë rezultuan 
në rezultate më të ulëta të kënaqësisë së pacientëve.Kur infermierët punuan përtej 
13 orëve, kënaqësia në punë dhe kënaqësia e pacientëve u zvogëlua ndjeshëm dhe 
qëllimi për t'u larguar u rrit ndjeshëm.
Andaj, mund të themi se sipas këtĳ  studimi, ndërrimet 12-orëshe çojnë në lodhje të 
infermiereve, e cila nga ana e saj është e implikuar në qarkullimin e infermierëve, 
nevoja për të punësuar dhe trajnuar infermierë të rinj më shpesh, së bashku me nevojën 
për të përdorur infermierë notues ose në telefon, duket se mohon disa të avantazheve 
të personelit të një procesi të planifi kimit "më efi kas". Në mënyrë të ngjashme, nëse 
infermierët e stresuar dhe të lodhur po bëjnë gabime ose ofrojnë kujdes që nuk i 
plotëson nevojat dhe pritjet e pacientëve, spitalet dhe sistemet shëndetësore do të 
marrin një ndikim fi nanciar, pasi performanca në këto rezultate lidhet gjithnjë e më 
shumë me stimulimet dhe gjobat (CH. Dempsey, 2016).
Më në fund, dhe më e rëndësishmja, nëse ndërrimet e zgjatura kompromentojnë 
aft ësinë e infermierëve për të siguruar vazhdimisht kujdes efektiv, atëherë pacientët 
vuajnë në mënyrë të panevojshme, dhe spitalet rrezikojnë të sakrifi kojnë besnikërinë 
e pacientët dhe komunitetet ku ata shërbejnë.
Sigurisht, rezultatet negative që janë shoqëruar me ndërrime të zgjatura të infermierisë 
nuk janë me të vërtetë një funksion i vetë kohëzgjatjës së ndërrimit. Përkundrazi, 
ato janë pasojë e gjumit të pamjaft ueshëm, lodhjes dhe stresit që shkojnë paralelisht 
me ndërrime të zgjatura, të cilat mund të komprometojnë kujtesën, koordinimin, 
gjykimin, vëmendjen ndaj detajeve dhe kohën e reagimit (CH. Dempsey, 2016). 
Shkurtimisht për të eleminuar ndërrimet 12-orëshe, të cilat do të kërkojnë një ndryshim 
thelbësor të kulturës që shumë spitale dhe infermierë nuk janë ende të përgatitur për 
të bërë, udhëheqja e sistemit shëndetësor duhet të përqendrojë vëmendjen e tyre në 
përmirësimin e mjedisit të punës së infermierëve për të ndërmjetësuar disa nga pasojat 
negative. Në fakt, analizat e integruara të të dhënave nëpër fusha të shumëfi shta 
të performancës të raportuara në një letër të bardhë të shtypur tregojnë se cilësia e 
mjedisit të punës ushtron një ndikim të fortë në shumë të njëjtat masa sigurie, cilësi, 
përvojë dhe angazhimi si gjatësia e ndërrimit (CH. Dempsey, 2016).
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2.4  Rezultatet e studimit

2.4.1 Të dhënat demografi ke
Duke u bazuar në rezultatet e studimit shohim se nga të anketuarit në repartet e 
Kardiokirurgjisë & Kardiologjisë Invazive kemi,9% e infermierëve i takon grup-
moshës nën 25 vjeç, 46% e infermierëve i takojnë grup-moshës  25 - 35 vjeç, 27% i 
takon grup-moshës 35 – 45 vjeç, kurse grup-mosha 45 – 55 vjeç ka 11% dhe grup-
mosha mbi 55 vjeç janë 7% e infermierëve. Nga, këto rezultate shohim se si Klinikë e 
re këto dy reparte kanë rekrutuar punonjës të grup-moshave më të reja.
Kurse, sa i përket rezultateve në repartin e Postë-Intenzivës dhe Intenzivës shohim 
se 4% e infermierëve i takon grup-moshës nën 25 vjeç, 33% e infermierëve i takojnë 
grup-moshës  25 - 35 vjeç, 38% i takon grup-moshës 35 – 45 vjeç, kurse grup-mosha 
45 – 55 vjeç ka 18% dhe grup-mosha mbi 55 vjeç janë 7% e infermierëve.
Nga rezultatet e marra në studimin tonë, shohim se nërepartet e Kardiokirurgjisë & 
Kardiologjisë Invazive, 64% e infermierëve të anketuar janë të gjinisë femrore dhe 
36% prej tyre i përkasin gjinisë mashkullore, kurse në repartin e Postë-Intenzivës dhe 
Intenzivës, shohim se 60% e infermierëve të anketuar janë të gjinisë femrore dhe 40% 
prej tyre i përkasin gjinisë mashkullore.
Kurse, sa i përket eksperiencës së infermierëve të anketuar shohim se nërepartet e 
Kardiokirurgjisë & Kardiologjisë Invazive, 7% e infermierëve të anketuar kanë më 
pak se 2 vite ekperiencë, 2-4 vite ekperiencë kanë 38% e infermierëve të anketuar, 
4-6 vite eksperiencë kanë 46% e infermierëve dhe 9% e tyre kanë më shumë se 6 vite 
ekperiencë në këto reparte. Këto, rezultate përputhen edhe me kohën e hapjes së 
këtyre reparteve, gjëgjësisht vitin 2013.
Kurse, në repartin e Postë-Intenzivës dhe Intenzivës, shohim se 5% e infermierëve 
të anketuar kanë më pak se 2 vite ekperiencë, 2-4 vite ekperiencë kanë 11% e 
infermierëve të anketuar, 4-6 vite eksperiencë kanë 33% e infermierëve dhe 22% e 
tyre kanë  6 - 8 vite ekperiencë, dhe më shumës e 10 vite kanë 29% e infermirëve  në 
këto reparte. Këto rezultate, përputhen edhe me moshën e infermierëve që punojnë 
në këto reparte.

2.4.2 Efektet e orarëve të zgjatura të infermierëve
Për të marrë përgjigje nga këndvështimi i infermierëve në lidhur me ndikimin e 
orareve të zgjatura në ofrimin e kujdesit cilësor ndaj pacientëve ne kemi aketuar 
55infermierë në Kardiokirurgjisë &Kardiologjisë Invazive, si dhe 45infermierë në 
repartin e Postë-Intenzivës dhe Intenzivës.
Duke u bazuar në rezultatet e tabelës nr.1 në aneks, shohim se 16% e infermierëve 
marrin pjesë aktive në planifi kim të orarëve, 29% e tyre nuk marrin pjesë dhe 
55% e tyre ndonjëherë marrin pjesë aktive në planifi kim të orarëve në repartet e 
Kardiokirurgjisë & Kardiologjisë Invazive, kurse sa i përket pyetjes se a kanë personel 
të mjaft ueshëm në repartet e Kardiokirurgjisë & Kardiologjisë Invazive, shohim se 
13% kanë deklaruar se kanë staf të mjaft ueshëm,si dhe 87% e tyre kanë deklaruar se 
nuk kanë staf të mjaft ueshëm.
Kurse, sa i përket orarëve të zgjatura 76% e infermierëve kanë pohuar se punojnë 
më gjatë se 12 orë, 15% e tyre kanë pohuar se nuk punojnë më gjatë se 12 orë, si dhe 
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9% e tyre kanë deklaruar se ndonjëherë punojnë më gjatë se 12 orë. Ku, shumica 
e infermierëve të anketuar në këto reparte kanë deklaruar se punojnë 13 orë deri 
në 15 orë, varësisht nga ngarkesa reparteve me pacientëve ose në kohën kur fi llojnë 
pushimet e kolegëve dhe ballafaqohen me mungesë të stafi t.
Kurse, sai përket pyetjes se a ndikojnë oraret e zgjatura në cilësinë e punës së tyre 75% 
e tyre kanë pohuar se oraret e zgjatura ndikojnë në cilësinë e punës së tyre, 9% kanë 
pohuar se nuk ndikojnë dhe 16% e tyre kanë pohuar se ndonjëherë ndikojnë.
Ndërsa, sa i përket lodhjes së infermierëve me orare të zgjatura shohim se 91% e tyre 
kanë deklaruar se ndjehen të lodhur, dhe 9% e tyre kanë deklaruar se ndonjëherë 
ndjehen të lodhur.
Sa i përket pyetjes se a ju përgjgjen infermerët me kohë kërkesave të pacientëve shohim 
se 87% e tyre kanë deklaruar “po”, dhe 13% e tyre kanë deklaruar “ndonjëherë”.
Si dhe në pyetjen se andikojnë oraret e zgjatura në mirëqenien dhe shëndetin e tyre 
93% e infermerëve kanë deklaruar se oraret e zgjatura ndikojnë në mirëqenien e tyre 
dhe 2% kanë pohuar se nuk ndikojnë dhe 5%  kanë pohuar se ndonjëherë.
Kurse, në repartin e Postë-Intenzivës dhe Intenzivës, ku në tabelën nr.2, në aneks 
shohim seshohim se 4% e infermierëve marrin pjesë aktive në planifi kim të prarëve, 
27% e tyre nuk marrin pjesë dhe 69% e tyre ndonjëherë marrin pjesë aktive në 
planifi kim të orarëve në repartin e Postë-Intenzivës dhe Intenzivës, kurse sa i përket 
pyetjes se a kanë personel të mjaft ueshëm repartin e Postë-Intenzivës dhe Intenzivës, 
shohim se 100% kanë deklaruar se nuk kanë staf të mjaft ueshëm.
Kurse, sa i përket orarëve të zgjatura 69% e infermierëve kanë pohuar se punojnë 
më gjatë se 12 orë, 16% e tyre kanë pohuar se nuk punojnë më gjatë se 12 orë, si dhe 
16% e tyre kanë deklaruar se ndonjëherë punojnë më gjatë se 12 orë.Ku, shumica e 
infermierëve të anketuar në këto reparte kanë deklaruar se punojnë 15 orë deri në 17 
orë, si pasojë e mungesës së stafi t. 
Kurse, sai përket pyetjes se a ndikojnë oraret e zgjatura në cilësinë e punës së tyre 80% 
e tyre kanë pohuar se oraret e zgjatura ndikojnë në cilësinë e punës së tyre, dhe 20% 
e tyre kanë pohuar se ndonjëherë ndikojnë.
Ndërsa, sa i përket lodhjes së infermierëve me orare të zgjatura shohim se 100% e tyre 
kanë deklaruar se ndjehen të lodhur. 
Sa i përket pyetjes se a ju përgjgjen infermerët me kohë kërkesave të pacientëve shohim 
se 76% e tyre kanë deklaruar “po”, dhe 24% e tyre kanë deklaruar “ndonjëherë”.  
Si dhe në pyetjen se andikojnë oraret e zgjatura në mirëqenien dhe shëndetin e tyre 
100% e infermerëve kanë deklaruar se oraret e zgjatura ndikojnë në mirëqenien e tyre.
Nga këto rezultate mund të konkuldojmë se orarët më të gjata se 12 orë, sidomos në 
këto reparte ku kujdesi infermieror duhet të jetë shumë cilësor, për shkak të gjendjes 
së pacientëve dhe ngarkesës së madhe që kanë këto reparte, gabimet e infermierëve 
janë të pashmagshme, për shkak të lodhjes, stresit dhe pagjumësisë. 
Andaj, mund të themi se hipoteza jonë pranohet dhe se:Oraret e zgjatura  të infermierëve 
ndikojnë në rritjen e gabimeve gjatë punës së tyre, të cilat gabime mund të vĳ në si pasojë 
e lodhjes, përgjumjes dhe stresit.
Gjetjet e ngjajshme janë gjetur edhe tek studimet nga Lorenz, S.G. (2008)ku citojnë “ 
Ndër disa nga gjetjet më shqetësuese të sigurisë janë një rritje e trefi shtë e rrezikut që 
personeli infermieror të bëjë një gabim kur ndërrimet zgjasin më shumë se 12.5 orëdhe 
përcaktimi se më shumë se gjysma e gabimeve të lidhura me lodhjen e infermierëve 
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përfshĳ në administrimin e ilaçeve.

2.4.3 Kënaqshmëria e pacientëve me cilësinë e kujdesit nga infermierët me orare 
të zgjatura

Për të marrë përgjigje nga këndvështimi i pacientëve në lidhur me kënaqshmërinë e 
tyre me kujdesin infermieror nga infermierët me orare të zgjatura ne kemi aketuar 60 
pacientë në Kardiokirurgjisë & Kardiologjisë Invazive, si dhe 20 pacientë në repartin 
e Postë-Intenzivës dhe Intenzivës. 
Duke u bazuar në rezultatet e studimit tonë  në tabelën nr.2 në aneks, shohim se 
mesatarisht 50% e pacientëve në Kardiokirurgjisë & Kardiologjisë Invazive, janë të 
kënaqur me kujdesin infermieror të infermierëve me orare të zgjatura, kurse afër 30% 
e pacientëve shprehen pakënaqësinë e tyre ndaj infermierëve me orare të zgjatura 
dhe rreth 20% e pacientëve pohuan se ndonjëherë ata janë të kënaqur me kujdesin e 
ofruar infermieror.
Kurse, rezultate më të ndryshme kemi tek reparti i Postë-Intenzivës dhe Intenzivës, 
ku në tabelën nr.2, në aneks shohim se,  mesatarisht 32% e pacientëve në i Postë-
Intenzivës dhe Intenzivës, janë të kënaqur me kujdesin infermieror të infermierëve 
me orare të zgjatura, kurse afër 28% e pacientëve shprehen pakënaqësinë e tyre ndaj 
infermierëve me orare të zgjatura dhe rreth 40% e pacientëve pohuan se ndonjëherë 
ata janë të kënaqur me kujdesin e ofruar infermieror.Nga këto rezultate ne mund të 
pranojmë hipotezën tonë se: Oraret e zgjatura  të infermierëve ndikojnë në rritjen e 
pakënaqësisë së pacientëve me kujdesin infermieror.
Rezultate të ngjajshme janë gjetur edhe në studimet e ndryshme  të cilat ndërlidhen me 
cilësinë e kujdesit infermieror ndaj pacientëve e që rezulton më tutje në pakënaqësinë 
e pacientëveku, “në raport me ndërrimet tradicionale tetë deri në 10 orë, ndërrimet e zgjatura 
të infermierisë shoqërohen me një rritje të lodhjes dhe pakënaqësisë në punë (Dall’Ora, C., P. 
Griffi  ths, J. Ball, et al. , 2015), me pasoja negative shëndetësore (Stimpfel, A.W., C.S. Brewer, 
and C.T. Kovner., 2015) dhe performancës më të dobët në masat e sigurisë dhe të cilësisë 
(Stimpfel, A.W., and L.H. Aiken., 2013)”. 
Një studim tjetër zbuloi se “shfaqja e rënies në gjumë gjatë ndërrimit të natës ndodhi të 
paktën një herë në javë në mesin e 35.3% të infermierëve që ndërruan ndërrime, 32.4% të 
infermierëve që punuan natën, dhe 20.7% të ditës / infermierët e ndërrimit të mbrëmjes që 
kanë punuar netëve të rastit (Gold DR, Rogocz S, Bock N, et al. , 1992)”.

Konkluzione 

Balancimi i nevojave për personel në spitale, nevojat e jetesës së infermierëve dhe 
nevojat e sigurisë, cilësisë dhe përvojës së pacientëve është një proces dinamik, 
i vazhdueshëm. Kërkon monitorim të vazhdueshëm të performancës në fushat 
e cilësisë, vlerësimin e rezultateve për të identifi kuar fushat që kanë nevojë për 
përmirësim dhe rregullimet bazuar në prova shkencore për të optimizuar mjediset 
dhe rezultatet e punës së infermierisë.
Edukimi dhe bashkëpunimi midis administratorëve të spitalit, menaxherëve të 
burimeve njerëzore, drejtuesve të infermierëve dhe infermierëve janë hapa të hershëm 
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kritikë për arritjen e këtĳ  qëllimi, që mund të ndikojnë në spektrin e rezultateve të 
cilësisë.
Në veçanti, përçarja e status quo-së të personelit infermier do të kërkojë mbështetje 
nga njerëzit që kujdesen për pacientët. Në këtë drejtim, detyra u është drejtuesve të 
infermierëve që të komunikojnë me stafi n e tyre në lidhje me ndikimin e lodhjes, dhe 
privimin e gjumit  në rezultatet e pacientëve dhe kujdestarëve në përgjithësi dhe çështjet 
serioze të sigurisë, cilësisë dhe përvojës që ndërlidhen në veçanti. Kjo duhet të bëhet 
një çështje e politikës që infermierët përqafojnë në mënyrë që pyetja rreth ndërrimit 
12-orësh të bëhet, thjesht, "çfarë duhet të bëjmë për të siguruar që kujdesi që ne ofrojmë 
plotëson më së miri nevojat e pacientëve dhe infermierëve që kujdesen për to?"

Rekomandimet

Në lidhje me stresin dhe lodhjen në veçanti, disa nga strategjitë e bazuara në prova për 
përmirësimin e mjedisit të punës në infermiere dhe minimizimin e pasojave negative të 
ndërrimeve të zgjatura përfshĳ në sa vĳ on:
Edukimi i infermierëve dhe menaxherëve të infermierëve për shenjat, mbizotërimin dhe 
ndikimin e privimit të gjumit dhe lodhjes nëperformanca e infermierit dhe rezultatet e pacientit
Edukimi i infermierëve për vetëvlerësimin e lodhjes
Monitorimi i orëve të punës së infermierëve — përfshirë ato që punojnë në institucione  të tjera
Kufi zimi i numrit të ndërrimeve 12-orëshe që mund të punohen vazhdimisht
Caktimi i një kohe të mjaft ueshme rikuperimi midis ndërrimeve 12-orëshe
Mandatimi i pushimeve të pandërprera
Sigurimi i mundësive për pushim, stërvitje dhe ushqim gjatë ndërrimeve të gjata të punës
Sigurimi i mbulimit të mjaft ueshëm në mënyrë që infermierët të jenë në gjendje të largohen 
nga puna në fund të ndërrimit të tyre 12-orësh
Minimizimi i orarit të detyrueshëm
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Aneks:
Pyetësori
EFEKTI I ORAREVE TË GJATA TË INFERMIERËVE, NE CILESINË E KUJDESIT NDAJ 
PACIENTËVE

Të dhënat demografi ke
1. Mosha e juaj? 

nën 25 vjeç
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25 - 35 vjeç
35 - 45 vjeç
45 - 55 vjeç
mbi 55 vjeç

2. Gjinia juaj ? 

Femër
Mashkull

3. Edukimi juaj ? 

I mesëm
I lartë

4. Eksperienca juaj ? 

më pak se 2 vite
2 - 4 vite
4 - 6 vite
6 - 8 vite
mës humë se 10 vite

Efektet e orarëve të zgjatura të infermierëve

I nderuarinfermier :
Me anë të këtĳ  pyetësori na mundësoni të dĳ më se sa ju jeni të kënaqur me oraret tuaja, dhe sa 
ndikon orari juaj i zgjatur (mëshumë se 12 orë), në mirëqenien dhe shëndetin tuaj. Përgjigjet e 
juaja do të mbeten konfi denciale dhe ky pyetësor do të përdoret vetëm për qëllime akdamike. 

1. A merrni pjesë aktive në planifi kimin e orarëve ?
Po
Jo
Ndonjëherë

2. A keni staf të mjaft ueshëm në repartin tuaj ?
Po
Jo
Ndonjëherë

3. A punoni më gjatë se 12 orë ? Nëse po, specifi ko sa?
Po
Jo
Ndonjëherë

4. A mendoni se oraret e zgjatura ndikojnë në cilësinë e punës tuaj ?
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Po
Jo
Ndonjëherë

5. A ndiheni i lodhur kur punoni me orare të zgjatura ?
Po
Jo
Ndonjëherë

6. Gjatë punës tuaj me orare të zgjatura, a jeni të gatshëm të ju përgjgjeni 
kërkesave të pacientëve, sa herë që ata ju thërrasin ?
Po
Jo
Ndonjëherë

7. A mendoni se oraret e zgjatura ndikojnë në mirëqenien dhe shëndetin tuaj ?
Po
Jo
Ndonjëherë

8. A mendoni se pacientët janë të kënaqur me punën tuaj, gjatë orareve të zgjatura 
?
Po
Jo
Ndonjëherë

9. A paguheni për orët shtesë ?
Po
Jo
Ndonjëherë

10. A synoni të ndrroni vendin tuaj të punës, gjatë këtĳ  viti ?
Po
Jo
Ndonjëherë

Kënaqshmëria e pacientëve me cilësinë e kujdesit nga infermieret me orare të zgjatura

Pacient i dashur:
Me anë të këtĳ  pyetësori na mundësoni të dĳ më se sa ju jeni të kënaqur me kujdesin infermieror me 
infermerët me orar më të gjatë se 12h. Përgjigjet e juaja do të mbeten konfi denciale dhe ky pyetësor do 
të përdoret vetëm për qëllime akdamike

1. A trajtoheni me mirësjellje dh erespekt, nga infermierët ?
 Po
 Jo
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Ndonjëherë
2. A ju kushtojn vëmendje infermierët ?
 Po
 Jo
Ndonjëherë

3. A merrni përgjgje me kohë nga infermierët për kërkesat e juaja ?
 Po
 Jo
Ndonjëherë

4. A jeni të kënaqur me kujdesin infermieror ?
 Po
 Jo
Ndonjëherë

5. A do tia rekomandoje spitalin të tjerëve ?
 Po
 Jo
Ndonjëherë

6. A kanë konsideratë për familjen dhe vizitorët ?
 Po
 Jo
Ndonjëherë

Figura 1. 
Rezultatet e të 
infermierëve 
të anketuarve 
në repartin e 
Kariokirurgjisë 
& Kardiologjisë 
Invazive

Figura2 
Rezultatet e të 
infermierëve të 
anketuarve në 
repartin e Post-
Inenzivës & 
Intenzives

Figura 3 : Rezultatet e infermierëve sipas gjinisë
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Lista e fi gurave dhe tabelave:

Figure 4 : Rezultatet e infermierëve të anketuar sipas ekperiencës së tyre

Kardiokirurgji&KardiologjiIn
vazive Po Jo Ndonjëherë % Po % 

Jo
% Ndon-

jëherë
Pjesëmarrja aktive në planifi -

mim të orarëve 9 16 30 16% 29% 55%

Staf I mjaftueshëmnërepart 7 48 13% 87% 0%

Punoni më gjatë s e 12 orë 42 8 5 76% 15% 9%

Oraret e zgjatura ndikojnë në 
cilësinë e punës tuaj 41 5 9 75% 9% 16%

Ndjehenitëlodhurkurpunoni me 
oraretëzgjatura 50 5 91% 0% 9%

Gjatë këtyre orareve, jeni të 
gatshëm t`ju përgjigjeni kërke-

save të pacientëve
48 7 87% 0% 13%

Oraret e zgjatura ndikojnë në 
mirëqenien dhe shëndetin tuaj 51 1 3 93% 2% 5%
Pacientët janë të kënaqur me 

kujdesin infermieror, gjatë orar-
ve të zgjatura

49 6 89% 0% 11%

Paguhenipërorëtshtesë 22 2 31 40% 4% 56%

Synoni të ndrroni vendin tuaj të 
punës 21 25 9 38% 45% 16%

Post- Intenziv&Intenzivë Po Jo Ndonjëherë % Po % 
Jo

% Ndon-
jëherë

Pjesëmarrja aktive në planifi -
mim të orarëve 2 12 31 4% 27% 69%

Staf I mjaftueshëm në repart 45 0% 0%

Punoni më gjatë s e 12 orë 31 7 7 69% 16% 16%

Oraret e zgjatura ndikojnë në 
cilësinë e punës tuaj 36 9 80% 0% 20%

Lista e fi fifififififififififigug rave d ddddddddddhhehhhhhh  ttttttttttttttabbbbbb lelllllave:

0%
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Ndjeheni të lodhurkurpunoni 
me oraretëzgjatura 45 100% 0% 0%

Gjatë këtyre orareve, jeni të 
gatshëm t`ju përgjigjeni kërke-

save të pacientëve
34 11 76% 0% 24%

Oraret e zgjatura ndikojnë në 
mirëqenien dhe shëndetin tuaj 45 100% 0% 0%
Pacientët janë të kënaqur me 

kujdesin infermieror, gjatë orar-
ve të zgjatura

39 6 87% 0% 13%

Paguhenipërorëtshtesë 34 11 76% 0% 24%

Synoni të ndrroni vendin tuaj të 
punës 21 3 21 47% 7% 47%

Tabela 1: Rezultatet e infermierëve të anketuar në  repartin e Kariokirurgjisë & 
Kardiologjisë Invazive dhe në repartin e Post-Inenzivës & Intenzives

Kardiokirurgji&KardiologjiIn
vazive Po Jo Ndonjëhere % Po % Jo % Ndonjëherë

Trajtoheni me miresjelleje nga 
infermieret gjatë ndërrimeve të 

zgjatura
32 5 23 0.53 0.08 0.38

Infermierëtjukushtojnëvëmen-
dje 31 4 25 0.52 0.07 0.42

Merrni përgjigje me kohë nga 
infermierët 28 3 29 0.47 0.05 0.48

Jeni të kënaqur me kujdesin 
infermieror 26 3 31 0.50 0.30 0.20

Do tei`arekomadojespitalintëtj
erëve 31 2 27 0.52 0.03 0.45

Konsideratëpërfamiljarëtdhevi-
zitorët 31 4 25 0.52 0.07 0.42

Post- Intenziv&Intenzivë Po Jo Ndonjëhere % Po % Jo % Ndonjëherë
Trajtoheni me miresjelleje nga 
infermieret gjatë ndërrimeve të 

zgjatura
5 2 13 0.25 0.1 0.65

Infermierëtjukushtojnëvëmen-
dje 8 1 11 0.4 0.05 0.55

Merrni përgjigje me kohë nga 
infermierët 6 2 12 0.3 0.1 0.6

Jeni të kënaqur me kujdesin 
infermieror 8 2 10 0.32 0.28 0.4

Do tei`arekomadojespitalintëtj
erëve 8 2 10 0.4 0.1 0.5

Konsideratëpërfamiljarëtdhevi-
zitorët 5 10 5 0.25 0.5 0.25

Tabela 2 : Rezultatet e pacientëve të anketuar në  repartin e Kariokirurgjisë & 
Kardiologjisë Invazive dhe në repartin e Post-Inenzivës & Intenzives
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Forma urbane në ciklin e ripërtëritjes adaptive në qëndrat e qyteteve 
shqiptare

Ark. Renilda Hyseni

Abstrakt

Shqipëria, si shumë vende të tjera në zhvillim, ka përdorur teori të importuara në fushën e 
planifi kimit dhe modele qeverisëse të gatshme nga vendet e tjera për t'u përballur me sfi dat 
e zhvillimit urban. Kjo mund të rezultojë e vlefshme, deri në një farë mase, në ofrimin e 
zgjidhjeve të shpejta për çështjet urbane. Megjithatë, të metat e planeve të zhvillimit, strukturat 
qeverisëse dhe konteksti lokal shpesh janë përballur me problematika duke shkatërruar zona 
të vlefshme në brendësi të qyteteve. Mjedisi urban gjendet në një dinamikë të vazhdueshme 
ndryshimi si rezultat i presioneve ekonomike, sociale, mjedisore dhe kulturore. Qytetet 
shqiptare pas viteve ’90, u përballën me një ekonomi të lirë tregu, e cila gjeneronte ndryshime 
të vazhdueshme në të gjitha fushat, rrjedhimisht edhe në sistemin urban. Ky studim synon 
të kryejë një analizë të formës urbane (në elementë formalë) dhe shqyrtimin e procesit të 
ripërtëritjes urbane si një cikël. Transformim i vazhdueshëm i mjedisit urban con në krĳ imin e 
tipologjive të ndryshme urbane. Përvoja e ciklit të ripërtëritjes ofron një kornizë për të kuptuar 
logjikën e transformimeve morfologjike, duke futur variabla dhe çështje më të gjera, duke 
mbajtur në kontroll fokusin kryesor të studimit: lidhja midis formës urbane dhe ripërtëritjes 
adaptive.
Pavarësisht nga rëndësia e çështjes, ka hulumtime të kufi zuara mbi procesin e ripërtëritjes 
në raport me morfologjinë urbane dhe akoma më pak përpjekje për të krahasuar zgjidhjet në 
planifi kim me zhvillimin joformal. 
Në vazhdim, ky hulumtim ka për qëllim të hetojë ndryshimet morfologjike në indin urban 
në zonat ku ndërhyhet me politikat e ripërtëritjes urbane dhe të zbulojë dallimet në modelet 
që krĳ ohen para dhe pas proceseve të ripërtëritjes. Koncepti i morfologjisë urbane nuk është 
i përfshirë në ripërtëritjen urbane dhe praktikat e planifi kimit urban në Shqipëri. Ndërhyrja 
përmes përtëritjes shkatërron njësinë strukturore të hapësirës urbane, e cila shfaqet si pasojë 
e ndryshimeve në nivel të qyteti, rrjeti rrugor ose indi. Studimi do të analizojë marrëdhënien 
midis morfologjisë urbane dhe ripërtëritjes, përbërësit e morfologjisë urbane, ndryshimet në 
strukturën e qytetit dhe dallimet numerike që ndodhin në raportet e rrugëve, ndërtimeve dhe 
hapësirës së gjelbër që janë para dhe pas projektit të ripërtëritjes dhe rezultatet e analizës 
morfologjike. Shihet që zonat kanë diferenca të konsiderueshme kur krahasohet me situatën e 
mëparshme. Gjetjet tregojnë se projektet e rinovimit urban në Shqipëri janë vënë në praktikë 
me një qasje të huazuar, pa bërë një analizë të thellë. 

Fjalët kyce: Morfologjia urbane, cikli I ripërtëritjes adaptive, ripërtëritja urbane, indi urban, 
transformim.

1. Qëllimi i kërkimit dhe objektivat

Peisazhi i qytetit evolon si rezultat i konfl ikteve të vazhdueshme në nivel historik 
midis shoqërisë, ekonomisë dhe mjedisit natyror. Rrjedhimisht, qyteti transmenton 
vlerat materiale dhe estetike të proceseve urbane që dominojnë në një moment të 
caktuar. Fokusi kryesor i këtĳ  kërkimi është të hulumtojë potencialin e formës urbane 
për tu përfshirë në ciklin e ripërpëritjes adaptive në qytetet shqiptare. Synohet të 
analizohen ndërhyrjet e projekteve të ripërtëritjes urbane në Shqipëri dhe cilësia e 
produktit të këtĳ  fenomeni në terma funksionalë dhe estetikë. 
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2. Sfondi teorik - qasje të ndryshme të analizimit të formës urbane

Morfologjia urbane është një fushë studimi që studion proceset e formimit dhe 
transformimit të strukturës urbane në aspektin kohor dhe zbulon karakteristikat 
hapësinore të strukturës. Morfologjia urbane ka gati një shekull histori, si një shkencë. 
Në disa shtete, veçanërisht në Gjermani, morfologjia urbane është pjesë plotësuese e 
gjeografi së urbane. Në Angli dhe SHBA, ajo ka një histori të shkurtër si gjeografi a 
urbane dhe fi lloi të zhvillohet gjatë Luft ës së Dytë Botërore. Sidomos në SHBA 
dhe vende të tjera ku gjeografi a urbane ka përparuar, ajo ka mbetur si një degë e 
gjeografi së urbane. Studimi i Vance është një nga studimet më të mira që janë bërë 
për morfologjinë deri tani. Menjëherë pas gjysmës së dytë të shekullit XIX në Angli, 
studimet për morfologjinë urbane fi lluan të zhvilloheshin në lëndët kërkimore. 
Shkaku kryesor i kësaj ishte se të dhënat numerike morën rëndësi, hulumtimet 
sociologjike u bënë një çështje parësore dhe strukturat me individin kanë rëndësi. 
Mesi i shekullit të njëzetë ishte një periudhë intensive në formulimin e teorive dhe 
metodave për të analizuar dhe për ti dhënë kuptim formës së qyteteve. Studime 
tipomorfologjike u shfaqën kur efektet e teorive të planifi kimit modern mbi qytetet 
ekzistuese u bënë publike. Planifi kuesit modernë ‘u akuzuan’ për evidentimin e 
lagjeve të varfëra me nivel shumë të ulët dhe për të dalë me përfundime të thjeshta 
për to, të cilat duhej të shpërbëheshin dhe të zëvendësoheshin me blloqe banimi për të 
siguruar një mjedis urban më të mirë. Oponenca ndaj praktikës së tabula rasa në lagjet 
historike u iniciua në Itali nga Saverio Muratori, akademik në Venecia dhe Romë, 
ku ai prezantoi analizën morfologjike të qytetit ekzistues si një pjesë e detyrueshme 
e planifi kimit të mëvonshëm. Shkolla morfologjike italiane u karakterizua nga dy 
parime plotësuese të njëra tjetrës: theksin e saj të fuqishëm historik në klasifi kimin 
tipologjik dhe vazhdimin e traditës si bazë për ndërtimin e qytetit të ri.
Në mënyrë të ngjashme, Shkolla Angleze, e udhëhequr nga Conzen, gjithashtu 
adresoi analizën e qytetit ekzistues si një proces evolucionar, duke futur përshtatjen e 
pëlhurave urbane në ndryshimet e përdorimit të tokës si një nga variacionet kryesore 
në lidhje me metodologjinë italiane. Analiza e formës urbane në Shkollën Angleze 
fi llon nga plani i qytetit, struktura organizative e të cilit përbëhet nga kombinimi i 
modeleve të rrugës, ndërtesave dhe pjesëve që formojnë zona homogjene ose njësi 
strukturore. Ndryshimet e njësive strukturore të planit tregojnë periudha të ndryshme 
socio-ekonomike ose përshtatjen me përdorimet e reja të tokës. Kontributi më i madh i 
Conzen në morfologjinë urbane ishte studimi i tĳ  i quajtur "Alnwick, Northumberland: 
një studim në analizën e planit të qytetit" në vitin 1960. Në këtë studim u prezantua 
zhvillimi i parimeve të morfologjisë urbane, përcaktimi i parcelave të ndërtesës si 
njësi të analizës, një analizë e hollësishme e hartës dhe progresi në strukturën urbane. 
Ndërkohë, Conzen ofroi mundësi për të studiuar qytetin, planin urban, përdorimin 
e formave të ndërtesës dhe analizën në tre pjesë duke i ndarë ato në rrugë, blloqe 
qytetesh dhe ndërtimesh të cilat janë ende të vlefshme sot. Në analizën e formave 
urbane sipas sugjerimeve të Conzen, është e nevojshme të merret me gjithë procesin 
historik të hulumtimit për të prodhuar një metodë të analizës racionale dhe të japë 
rëndësi elementeve të humbura si dhe atyre në dispozicion dhe të marrë parasysh 
planet. 
Shkolla e tretë klasike u shfaq në Paris në fundin e viteve 1960. Ish studentët e 
Lefebvre, ndër të cilët ishin Panerai dhe Castex, formuan Laboratorin Kërkimor të 
Historisë së Arkitekturës dhe Urbanistikës (LADRHAUS) në Shkollën e Versajës. 
Ata ndanë shqetësimet e Muratorit për pasojat e thyerjes së modernistëve me 
traditën. Ndërhyrjet në shkallë të gjerë kishin gjetur një mundësi të artë në Francën 
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e pasluft ës për shkak të nevojës për rindërtim masiv. Shkolla e Versajës zhvilloi 
teoritë Muratoriane falë angazhimit të intelektualëve nga disiplina të ndryshme nga 
arkitektura dhe gjeografi a, si sociologët, historianët dhe planifi kuesit. Ata sollën me 
vete instrumente tipike të aplikuara në shkencat shoqërore dhe analiza tipologjike 
e modeleve urbane u plotësua me statistika dhe sondazhe demografi ke. Shkolla 
franceze paraqiti një perspektivë të re të hapësirës urbane: dimensioni shoqëror dhe 
shkalla e vogël urbane u theksua. Qyteti u studiua ashtu siç përjetohet nga njerëzit e 
zakonshëm. Ata argumentuan se vetëm nga integrimi i aktivitetit shoqëror hapësira 
fi zike aktivizohet dhe merr kuptim. 
Këto tri qasje (shkollat italiane, franceze dhe angleze) ndanë idenë e formës urbane si 
shprehje fi zike e ndryshimeve në forcat vepruese. Metodat e tyre analitike u bazuan 
në vëzhgimin e modeleve hapësinore dhe fokusi i studimeve të tyre ishte në qytetin 
historik. Përshpejtimi i zgjerimit urban dhe shfaqja e teknologjive të reja solli një 
ndryshim në shkallë dhe një rritje në kompleksitetin e morfologjisë urbane, duke 
promovuar teori të reja, objektiva dhe mundësi analitike. 
Urbanizimi intensiv gjatë shekullit të 20-të ngriti nevojën për përkufi zime të reja të 
fushës urbane. Ndërgjegjësimi i planifi kuesve për përmasat e mëdha që qytetet po 
merrnin, nxiste një zhvendosje drejt shkallës së madhe dhe studimin e qyteteve në 
tërësi, si dhe marrëdhëniet që ata krĳ onin me rajonet e tyre përreth. Mjetet motorike 
kishin transformuar logjikën e distancës si një faktor të aksesit, duke shtyrë zhvillimet 
urbane përtej kufi jve të qytetit, duke nxitur vendbanimet e reja periferike dhe, në 
thelb, duke nxitur shtrirjen urbane.

Komponentët e morfologjisë urbane

Në procesin e formimit të hapësirës urbane, karakteristikat morfologjike paraqesin 
nje ndryshim në mjedisin urban të ndërtuar. Disa nga këto ndryshime mbulojnë një 
zonë të madhe dhe mund të jetë e pamundur t'i analizojmë ato. Megjithatë, ka gjasa 
të vëzhgojmë ndryshimet që ndodhin në një pjesë të vogël ose në shkallën e ndërtimit 
të gjurmës së ndërtesës. Këto lloje ndryshimesh në hapësirën urbane përgjithësisht 
kryhen pjesërisht dhe ato manifestohen me ndryshimin e formave të gjurmës të 
ndërtesës, lartësitë e ndërtesave dhe rindërtimin e tyre. Me fj alë të tjera, ndryshimet 
që mund të shihen drejtpërdrejtë në hapësirën urbane, që duken si ndryshime në 
tiparet morfologjike (lartësia e ndërtesës, vendosja e strukturës, madhësia e parcelave, 
ndërtimi i parcelave etj). Fokusi kryesor i morfologjisë urbane janë format fi zike që 
mund të vëzhgohen dhe ndodhin kryes isht në gjurmë ndërtimi, ndërtesa dhe rrugë.
Conzen shpreh që janë tre elementet themelore të morfologjisë, të ndërlidhur me 
njëri tjetrin. Të parët janë planet urbane që përbëjnë parcelat e ndërtimit ose modelet 
e rrugëve të përshkruara si plan urbanistike. E dyta është përdorimi i tokës që 
përcakton edhe gjurmën e pronës (modeli i përdorimit të tokës). E treta është gjurma 
tridimensionale që marrin formë edhe modelet e pronës dhe përcaktohet e plotë 
struktura fi zike (pëlhura urbane).
Dendësia dhe arritshmëria, janë komponentë të rëndësishëm në formimin e tiparit 
morfologjik të pëlhurave urbane. Kuptohet nga të gjitha këto qasje që komponentët 
themelorë që formojnë morfologjinë urbane janë struktura, prona, hapësira të gjelbra, 
modele të rrugëve dhe densiteti.
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3. Qytetet Dhe Koha

Qytetet historike kanë patur kapacitetin të përthithin transforimime të suksesshme 
pa humbur strukturën e tyre thelbësore. Parisi, I ashtuquajturi kryeqyeti I shekullit 
të 19 nga Ëalter Benjamin, ku jo më shumë se gjysma e ndërtimeve datojnë 1900 ka 
mbĳ etuar në kufi jtë e tĳ  historik dhe ende qyteti e ruan karakterin e tĳ , falë qëndrimit 
këmbëngulës të strukturës së krĳ uar nga Baron Haussman. Në historikun e qyteteve 
europiane, thelbi ekstremisht kompleks, rrjeti rrugor dhe nëndarjet e tĳ , mund ti 
gjenden gjurmët në mesjetë dhe ndonjëherë edhe në perandorinë Romake. Aft ësia e 
qytetit të ruajë identitetin e tĳ  pavarësisht ndryshimeve, shuhet në qytetet moderne, 
derisa ai e humbet karakterin e tĳ  dallues dhe fuqinë e tĳ  transformuese. Aft ësia 
për tu mbĳ etuar fatkeqësive natyrore dhe të ringrihet edhe pas hirit, si Lisbona pas 
tërmetit të 1755, Londra pas zjarrit të madh të 1666, Kyoto pas zjarrit në Mesjetë, 
Tokyo pas tërmetit të 1923, është ajo cfarë ne e quajmë “aft ësi ripërtëritëse e qytetit” 
– një koncept shumë kompleks I lidhur me qëndrueshmërinë e një kujtese socilae, 
simbolike dhe materiale. 
Pjesa më e madhe e qyteteve historike kanë aft ësi ripërtëritëse dhe kanë arritur të 
mbĳ etojnë për shekuj shpesh duke tejkaluar qytetërimet që i krĳ uan ato. Mundet 
që qytetet moderne të mbĳ etojnë? Mund ato të përballojnë testin e kohës si Roma 
dhe shumë qytetete të tjera madhëstore të krĳ uara nga perandoria romake rreth 
Mesdheut? Mund ato ti mbĳ etojnë shekujve dhe të zgjasin ekzistencën e tyre 
pavarësisht rreziqeve në rritje të lidhura me ndryshimet klimaterike?
Ligjet e Evoluimit
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Ekologjia për një kohë të gjatë vlerësohej si një model stabiliteti, por tashmë e dimë 
se sistemet natyrale janë të paqëndrueshme. Karakteri I parashikueshëm i natyrës 
nuk është një fazë e përkohshme në njohuritë e njerëzimit; është një tipar thelbësor 
I natyrës, ashtu si teoritë e kaosit dhe sistemet dinamike e kanë demostruar. Qytetet 
ekzistojnë në një vorbull vazhdimësie, duke ndryshuar energjinë dinamike që 
rrjedh që ne e quajmë natyrë. Një nga arsyjet thelbësore për brishtësinë e sistemeve 
të ndërturara nga njeriu është se ato janë të ndërtuara nga një llogjikë e thjeshtë 
mekanike, ndërkohë natyra është e organizuar në mënyrë më komplekse. Brishtësia 
sot vjen nga bashkë ekzistenca e dy niveleve shumë të ndryshme të kompleksistetit 
me një ndërtim të vetëm hibrid. 
Sistemet e të jetuarit, për shkak se janë zhvilluar dhe janë bërë më komplekse për më 
shumë se katër billion vite na serviret si modeli më I mirë për krĳ imin e një sistemi 
kompleks I cili mund të zgjasë mbĳ etesën e kushteve biologjike të planetit tonë. 
Ekosistemet lokale në vecanti na tregojnë më shumë rreth organizimit optimal për të 
ruajtur jetën në një krahinë të vecantë të planetit. Ne duhet të vështrojmë në sistemet 
jetësore për të kuptuar si të projektojmë ndërtesa të qëndrueshme, lagje, qytete dhe 
rajone.
Evoluimi lejoi mbĳ etesën e organizmave përmes transformimeve të përhershme. Ne 
kështu mund të gjejmë rregulla funksionalë në natyrë pa një arkitekt apo planifi kues. 
Adaptimi nëpërmjet ndryshimeve në rritje të con në një transformim shumë të madh 
dhe diversitet I madh formal. Evoluimi përfshin një kombinim të vazhdimësisë dhe 
ndryshimit që shfaqet në kundërpërgjigje të mjedisit. Ajo na lejon ne të kuptojmë pse 
organizmat ndryshojnë dhe ende janë të lidhura në natyrë dhe në kohë. 
Mund teoritë e evolucionit të aplikohen në qytete? Pavarësisht diferencave të 
dukshme ndërmjet evoluimit të organizmave të gjallë dhe zhvillimit të qyteteve, ka 
disa të përbashkëta. Qytetet mund të klasifi kohen nga tippet. Ata ndryshojnë me 
kohën dhe tippet gjithashtu ndryshojnë edhe pse ata ruajnë një stabilitet të madh. 
Skemat e zhvillimit gjithashtu nuk janë të thjeshta. Skema globale e qytetit shfaqet 
nga dakortësia me rregullat lokalë. Një rregull kompleks krĳ ohet nga evoluimi I 
shkallës të vogël dhe infl uencës së tĳ  në shkallë më të madhe. 
Perspektiva evolucioniste mund të na ndihmojë ne të kuptojmë pse kriza e qyteteve 
është kaq e thellë. Kurrë qytetet nuk janë përballur me ndryshime kaq massive në 
një shkallë kaq të madhe ne një kohë kaq të vogël. Kështu ne mund të vëzhgojmë një 
pushim rrënjësor në një process evoluimi mĳ ëra vjecar dhe ndoshta edhe një fund të 
historisë së qyteteve. 

4. Pikëprerja e teorive të morfologjisë urbane dhe ciklit të ripërtëritjes 
adaptive 

Në përpjekje për të lexuar drejtë fenomenin e ciklit të ripërtëritjes urbane, vendos 
në komunikim dy fusha teorike që konsiderohen të përshtatshme për hapjen 
dhe adresimin e një kufi ri të ri kërkimi. Nga njëra anë i referohem "morfologjisë 
hapësinore” dhe teorive të lidhur me analizat parametrike të saj si me “teorinë e 
sintaksës së hapësirës” (Hillier dhe Hanson, 1984) dhe nga ana tjetër "teorisë së ciklit 
të adaptimit të qytetit (resilience theory Holling 1973). 
Klasifi kimet e formës urbane 
Sipas Moudonit, studimet e formës urbane mund të jenë përshkruese, normative 
ose kritike. Për çdo nga këto qëllime, bëhet klasifi kimi dhe kategorizimi zakonisht 
me qëllim analizimin e skenarëve. Nëse qëllimi është thjesht të shpjegojë se si u 
ndërtua qyteti (përshkrues), atëherë krahasimi i pëlhurave urbane duhet të zbulojë 
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karakteristika të qëndrueshme për secilën periudhë kohore. Nga ky krahasim, modelet 
sintetike mund të përgjithësohen për të theksuar vetitë themelore të konfi gurimeve 
urbane analoge. Në disa raste, nga këto modele është sintetizuar një lloj standarti për 
ndërtimin e qytetit (normative). Në raste të tjera, ato janë përdorur si referenca në 
analizën kritike të qytetit ekzistues, ose për ta mbështetur atë ose për të evidentuar 
shkatërrimin e shkaktuar nga praktikat e papërshtatshme të planifi kimit.
Tipomorfogjeneza Tre shkollat   më të shquara të morfologjisë urbane në shekullin 
e njëzetë (italiane, angleze dhe franceze) krĳ uan të kuptuarit e qytetit në terma 
kohorë të evoluimit. Analiza e tyre u përqendrua në përcaktimin dhe evoluimin e 
tipareve urbane, qoft ë në shkallën e fragmentimit të gjurmës së ndërtuar, (indeksi 
I fragmentimit) por gjithmonë në një kontekst më të gjerë. Pjesët nuk mund të 
kuptohen plotësisht të izoluara, por si pjesë përbërëse të një niveli më të lartë 
hierarkik. Ngjashmëritë midis tre qasjeve janë pjesërisht për shkak të ndikimit të 
tyre aktual me njëra-tjetrën, por edhe për shkak të shfaqjes së tyre si përgjigje ndaj 
ndërhyrjeve moderne të planifi kimit. Pavarësisht këtyre ideve të mbivendosura, 
perspektiva dhe metoda të ndryshme janë ndjekur në analizën e formës urbane. 

Shkolla Përshkrimi

Shkolla Italiane Shkolla më e hershme e zhvillimit që synonte të përgjithësonte indin urban te 
rrugëve dhe të ofronte një planifi kim të ri.

Shkolla Franceze Hapësira e ndërtuar është e rëndësishme për shoqërinë dhe do të formësojë 
marrëdhënien midis peizazhit dhe ndërtesës.

British school
Mendon se planifi kimi urban dhe organizimi i hapësirës urbane janë të lidhura 

me sistemin e rrugëve, modelet identifi kuese të indit urban dhe ndërtimin e 
strukturave tridimensionale.

Shkolla britanike, nëpërmjet Conzon, ka ndikimin më të madh në konceptin e 
planifi kimit krahasuar me shkollat e tjera. Ai ka dhënë këto kontribute: (1) themelon 
sistemin bazë të analizave të planifi kimit të qytetit (2) thekson ndarjen në njësi për 
qëllime studimore (3) përdor mbivendosjen kohore nëpërmjet materialit hartografi k 
dhe analizën e literaturës si metoda kërkimore (4) zhvilloi konceptin e peizazhit 
urban. Parimet dhe zhvillimi i mëvonshëm i teorisë bazohet kryesisht në analizën e 
strukturës urbane dhe ndryshimin në kohë si një forcë shtytëse e rëndësishme dhe 
ndikuese në transformimin e strukturës urbane.
Tipologjitë dhe pëlhura urbane Megjithëse teoritë Muratoriane nuk synonin 
të krĳ onin një qasje holistike, metoda e tĳ  shtjellonte identifi kimin e tipologjive 
kryesore në strukturën historike urbane. Ai e përcaktoi llojin si ‘sintezë paraprake 
të karakteristikave të lidhura me objektin’, që ekziston para objektit dhe është një 
përmbledhje fi gurative e tipareve të tĳ  thelbësore. Kjo metodë analitike e kupton 
qytetin si një konglomerat të përbërësve, të përcaktuar nga modelet e grumbullimit 
të njësive. Gjurma e objektit është njësia bazë e grumbullimit, kombinimi tipologjik 
i të cilit përcakton karakterin e nivelit të ardhshëm: indet urbane. Indeksi është 
ekuivalent i tipologjisë, por në një shkallë më të madhe dhe mbledhja e saj përbën 
organizmin urban në tërësinë e tĳ . Caniggia përpunoi klasifi kime të ndryshme për 
gjurmën, indin dhe sistemin urban, respektivisht, për të nxjerrë në dritë logjikën 
pas konfi guracioneve fi zike ekzistuese. - Lloji i gjurmës korrespondon me nivelin e 
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komplotit. Ai përfshin ndërtesën dhe hapësirën e hapur të lidhur. Një diferencim i 
parë bëhet ndërmjet ndërtimeve të specializuara (kishave, tregjeve ...) dhe tipologjive 
të banimit të cilat, për shkak të mbizotërimit të tyre, përcaktojnë karakterin e të gjithës. 
Studimet e ndërmarra në qytetet italiane treguan dy lloje të qëndrueshme të bazës: - 
Shtëpi me tarraca, mbizotërues në Gjenova, Firence ose Romë - Shtëpi Patio (domus) 
që mbizotëron në Milano, Bolonjë ose Napoli - Indeksi urban tipologjia mbizotëruese 
e ndërtimeve dhe shtigjet që mundësojnë hyrjen dhe lidhjen. Caniggia përshkruan 
katër kategori të rrugës që dalin nga lloje të ndryshme të indeve urbane: - Shtigjet 
e prindërve. Ata përbëjnë indin origjinal urban dhe lidhin polet (ose centralitetet). 
- Rrugët e krĳ imit. Shtigjet e reja që janë vendosur në parashikim për ngritje të 
mëtejshme pasi të jenë përcaktuar indet e prindërve - Shtigjet e lidhjes janë ato të 
cilave u përshtaten nevojave për qasje në ndërtesat ekzistuese, duke formuar blloqe 
urbane. - Rrugët e ristrukturimit, ato janë mbivendosur mbi një ind të mëparshëm, 
duke krĳ uar një shtresim të pëlhurës. - Sistemi urban është, më në fund, i përbërë nga 
kombinimi i indeve urbane por edhe nga një zonë e ndikimit që mund të përfshĳ ë 
tokën prodhuese dhe vendbanimet e tjera që janë pjesë e të njëjtit sistem. Hierarkitë që 
krĳ ohen me zgjerimin e qytetit krĳ ojnë modele të rritjes modular, të cilat përmblidhen 
në tre kategori kryesore: - Barycentrik - Bidirectional - Linear
Shkolla franceze e morfologjisë, kombinoi qasjen italiane me cilësitë formale të 
hapsirës së Lefevre. Metoda e tyre nënkupton një shkëputje teorike midis strukturës 
së ndërtuar dhe strukturës shoqërore. Në këtë mënyrë, faza e parë analitike siguron 
"një objektivitet virtual" që lejon zbulimin e logjikës së sistemeve që organizojnë 
mjedisin e ndërtuar. Vetëm atëherë do të ishte e mundur të futeshin aspektet historike 
dhe sociale në përshkrimet morfologjike të cilat veprojnë si me efekte prapavepruese, 
ashtu edhe në të njëjtën kohë. Pamja ‘e shtresëzuar’ e qytetit klasifi kon aspektet 
formale të rritjes urbane në dy kategori:  
- Rritja e vazhdueshme, që nënkupton dendësi maksimale, I vetmi kufi zim natyror 
nga barrierat fi zike. Përthithjen e fshatrave dhe vendbanimeve nëpërmjet zgjerimeve 
periodike të indeve urbane. Rritja e vazhdueshme mund të kategorizohet më tej si 
lineare ose polare, në varësi të shpërndarjes së procesit të urbanizimit në një aks ose 
disa akse te ndryshme.
  - Rritja e pavazhdueshme / e ndërprerë, i referohet një përshkrimi global të 
urbanizimit mbi një territor, i cili përfshin qytetin e vjetër, (32 Panerai et al 2004 33 
Panerai et al 1983), shtrirja urbane dhe arna natyrore të ndërmjetme. Koncepti lidhet 
me teoritë Hoëard dhe Unëyn si dhe me qytetet satelitore. Ajo mund të vërehet në 
qytete, si Londra ose Bath.

5. Konteksti Shqiptar

Ka shumë arsyje pse ndodhin ndryshimet strukturore në qytete. Disa prej tyre lidhen 
me nivelin ekonomik, ndryshimet sociale, moshën e popullsisë ose ndryshime për 
shkak të fatkeqësive natyrore. Përvec transformimeve që ndodhin përmes ndërhyrjeve 
nga individët, praktikat e ripërtëritjes urbane gjithashtu transformojne mjedisin e 
ndërtuar. Ndryshimet më të dukshme prej tyre janë ato në modelet fi zike të qytetit. 
Këto ndryshime mund të japin rezultate pozitive ose negative për karakteristikat e 
qytetit. 
Deri më tani, ekziston një proces planifi kimi me plane të pjesshme që mbulon një zonë 
të kufi zuar në qytete dhe sigurohet transformimi përmes metodave të rindërtimit. 
Duhet të krĳ ohet një marrëdhënie e re hapësinore e periudhave të mëparshme me anë 
të praktikave të ripërtëritjes që kryhen për të mbrojtur strukturën e vjetër strukturore. 



208

Vol. 6 No.1
May, 2020

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

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

Disa nga transformimet në qendrat e qytetit, të cilat më së shumti fi lluan pas viteve 
2000 në Shqipëri dhe vazhdojnë sot duke kompromentuar intensitetin, janë përhapur 
në një zonë të madhe, duke tentuar të ndryshojnë shkallën urbane të qytetit. Këto 
ndryshime kryhen pjesërisht si rindërtimi i ndërtesave të ulta, duke ndryshuar formën 
gjeometrike, madhësinë e njollës, lartësinë e ndërtimit apo paraqitjen e ndërtesës. Në 
këtë kontekst, koncepti i morfologjisë urbane nuk është brenda procesit të planifi kimit 
urban dhe praktikave të ripërtëritjes në Shqipëri. Këto ndryshime shkaktojnë zhdukjen 
e karakteristikave strukturore të hapësirës urbane dhe modeleve të rrugëve. Në këtë 
drejtim, një analizë morfologjike është aplikuar në zona të ndryshme të qytetit, ku në 
disa prej tyre ka ndërhyrje me projektet e ripërteritjes urbane. 

6. Projektet e Rilindjes Urbane ne qendrat e qyteteve në Shqipëri

Projektet e rigjenerimit urban, janë pjesë e Programit të Qeverisë Shqiptare “Rilindja 
Urbane”, I cili është një nga programet në kuadër të reformës së zhvillimit rajonal 
në Shqipëri. Sot ekziston nevoja për të zhvilluar një platformë koherente për 
zhvillimin lokal dhe rajonal, me qasjen territoriale, veç asaj sektoriale. Politikat e 
zhvillimit rajonal e kohezionit dhe instrumentat e lidhur me to janë pasqyrimi më 
i drejtpërdrejtë i qasjes territoriale, me qëllim sjelljen e perspektivës territoriale 
(horizontale), përmes koordinimit me instrumentat sektorial (vertikale) dhe vendim-
marrës. Arsyeja pas kësaj qasjeje i ka rrënjët në nevojën për ndërhyrje të integruara për 
zhvillimin e territoreve dhe fuqizimin e potencialeve social-ekonomike të rajoneve, 
inkurajimin e modeleve të qëndrueshme të bashkëpunimit dhe partneriteteve për 
zhvillimin, reduktimin e diferencave socio-ekonomike midis rajoneve / territoreve 
dhe promovimin e fuqizimin e ekonomive lokale, rajonale e ndër-rajonale.
Nevoja për një kuadër zhvillimor të integruar të territorit është paraqitur edhe në 
Planin e Përgjithshëm Kombëtar të Republikës së Shqipërisë, që përbën kuadrin e 
politikës së zhvillimit territorial, me fokus edhe kohezionin territorial. Aty trajtohet 
koncepti i korridoreve strategjike, poleve të zhvillimit rajonal, konceptin e rajoneve të 
zhvillimit, si përpjekje për përafrimin me politikën që nxit dhe mbështet edhe Fondi 
Evropian për Zhvillimin e Rajoneve, si edhe me vendimin nr.961, datë 02.12.2015, 
të Këshillit të Ministrave, “Për krĳ imin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë 
Kombëtare për Zhvillimin Rajonal, të agjencive të zhvillimit rajonal dhe Agjencisë së 
Zhvillimit Ekonomik Rajonal”. 
Në Evropë qasja ndaj zhvillimit rajonal ka përparuar dhe është transformuar nga 
një politikë shtetërore mbështetëse të zhvillimit, në një politikë që synon nxitjen e 
rajoneve (territoreve) për të gjeneruar zhvillim, duke vënë në përdorim burimet e 
tyre dhe duke konkurruar midis tyre. Po ashtu, edhe dimensioni territorial po fi ton 
gjithnjë e më shumë hapësirë në formulimin dhe zbatimin e politikave evropiane.
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Fondi Evropian i Zhvillimit të Rajoneve (FEZHR) i kushton vëmendje të veçantë 
karakteristikave specifi ke territoriale. Masat e FEZHR-së janë projektuar për të 
reduktuar problemet ekonomike, mjedisore dhe sociale në zonat urbane me fokus të 
veçantë në zhvillimin e qëndrueshëm urban. 
Të paktën 5% e burimeve të FEZHR-së janë të vendosura përmes “veprimeve të 
integruara”, të menaxhuara nga qytetet. Zonat e disavantazhuara nga një këndvështrim 
gjeografi k (zonat e largëta malore ose zonat me popullsi të ulët) përfi tojnë nga trajtimi 
i veçantë. Së fundi, zonat larg qendrës gjithashtu përfi tojnë nga ndihma specifi ke e 
FEZHR-së, për të trajtuar disavantazhet e mundshme për shkak të largësisë së tyre.

Në total FZHR 2014-2017 janë fi nancuar 638 projekte me një vlerë 53.1 mld lekë. 
Duhet patur parasysh që deri në vitin 2013 FZHR ka patur një tjetër profi l, kryesisht 
rrugët rurale, gjithashtu në vitin 2013 me ndryshimin e qeverive, qeveria e re u përball 
me një sërë fi nancimesh të pa likujduara, të cilat u përpoq ti likujdonte në vitet në 
vazhdim. Programi Rilindja Urbane, me focus kryesisht rikualifi kimin, ka patur si 
qëllim kryesor përpirësimin e cilësisë së infrastrukturave publike duke synuar rritjen 
e cilësisë së jetesës në zonat urbane, duke ndërmarrë investime komplementare për 
të patur një ndikim 
    Transformimi I Indit urban pas projektit të Ripërtëritjes Urbane _ Qendër Fier 
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